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YENi ZELZELELER Finlindiyada müthiş 
200 h J • B 1 k.. ·· t k ld soğuklar yüzünden askeri 

Ş~nde .ı akcıd oyu kamaml endyı ı ı. faaliyet durdu 
ım ıye a ar en az a tın an · 

5 6 1 Salla mıntakasındaki Ruslar orada 
ölü 1 yara ı çıkarıldı barınamadıklarından çekiliyorlar 

Niğde ve Bor kazasından imdat ekipleri gitti 

Kandırada da heyelan oldu. Arazi 300 metre kadar 
kaydı. Bir köprlJ. topraklara karışarak kayboldu 

Mali ve 
iktisadi 

anlaşmalar 
Paristı; !.mzalanan mall ve iktisadi 

anlaşmalar Türkiye, İngiltere, Fran. 
sa arasındaki ittifakın sağlamlığını, 

hakikiligini ve sürekliliğini g~teren 
vesikalar olmaktan başka memleketi
miz için de büyük bir muvaffakıyet 
ifade eder. 

Devletler arasında yapılan siyasi 
anlaşmaların kudreti yalnız karşılıklı 
menfaatlere uygun olmasile değil, 

mukadderatını birbirine bağlıyan mil· 
!etlerin hayati ihtiyaçlarına cevab 
vermesile ölçülür. Bu asırda, iktisadi 
temellere dayanmıyan siyasi birlikle
rin hayatiyeti zayıf kalıyor. Bir mil· 
letin istihsal veya istihlAki, devletin 
dostluk ve ittifak çerçivesi dışında, 
siyasi emellere alet olmak imkAnın· 
dan kurtulmadıkça siyası istiklAlin 
manasını anlamak güç olur. İngilte
re ve Fransa, Türkiye dostluğuna ha· 
kiki bir değer verdikleri içindir ki, 
siyasi ittifakın, mali ve iktisadi yar
dımla beraber yüniyebileceğinl der
hal anlamışlar, ve memleketimizin 
ihtiyaçlarını, hadiselerin kendilerine 
bıraktığı imkanlar içinde karsılamak 
hususunda cidden büyük bir ·hüsnü
niyet göstermişlerdir. 

Bu hareket tarzını sadece Tür. 
kiyenin milli menfaatleri bakımından 
takdir etmek eksik bir düşünce olur. 
Türkiye ile uzun bir ittifak muaııe. 
desi imzalayan iki büyük devletin 
hakiki menfaati askeri kuvveti ka· 
d'.11' iktisadi ve mali bünyesi sağlam 
bır Türkiyenin mevcuclcyetini emre· 
der: Bundan dolayıdır ki Türkiyeye 
Venıen teslihat ve altın istikrazlarını 
ne bu tarafın menfaati, ne karşı ta. 
rafın fedakarlığı şeklinde muhakeme 
.etmek yanlış olur. Yapılan iktisadi 
nıaıı anlaşmalar, tıpkı siyasi ittifak 
~bi, karşılıklı menfaat ve zaruretle
rın icabatından ibarettir. 
. :-'irnıi beş milyon ingillz liralık 

sılah, on beş milyon liralık altın ve 
'liç buçuk mılyonluk doviz istikrazına 
ev\'elce açılmış olan on sekiz milyon
luk avans ilılve edilirse, hükfunetimiz 
yuvarlak hesapla altmış milyon ingi. 
llz li~alık bir istikraz elde etıni.ş de
m~ktır. Bu paralar•' yüze üç ve dört 
faızlerile beraber, yirmi senede öde. 
!ec~ğiz. Demek oluyor ki her sene, 
~gı .yukarı, ylrmı milyona yakın 
T~rk lirası vereceğiz. Fakat bu para, 
'l'ürklyede kalacak, ve İngiltere, Fran. 
sa, bu para ile Türkiyeden mal satın 
alacaklardır. 

Bu muamelenin, memleketimiz ik
tisadiyatı bakımından ne büyük fay
dalar temin edeceğini anlamak için 
çetin teknik hesaplara ihtiyaç yok. 
tur. Bugün, bütün dünya sllAlı fab. 
rtkaıannın en ufak bir siparişi bile 
kabuı edemiyecek derecede meşgul 
ve meşbu bulundukları bir sırada, 
hiç bir yerden herhangi bir fiyata 
elde edilmesi im~ız olan, yirmi beş 
Dıilıron ingiliz liralık en modem ve 

NecmedcUn Sadak 
(Devanu 6 ncı 118hiffde) 

Adana 17 (Telefonla) - Dün gece 
Nlide vllAyetinin Bor kazasında ll· 
ki hafif, sonraki şiddetli ik:l zelzele 
olmuştur. Kar.a merkezinde zayiat 
yoksa da 200 hanelik Balcı köyü ta. 
mamen mahvolmuştur. Niğde vilAye
tile Bor kazasından derhal imdat 
ekipleri gönderilmiştir. 

Adana 17 (Telefonla) - Balcı kö
yünde vukubulan zelzele ve şimdiye 
kadar tesbit edilen nüfus zayiatı 5 
ölü, 16 yaralıdır. Verilen maldmata 
göre, ilk hafif zelzelede köy halkının 
sokaklara fırlaması, fazla zayiatı ön
lemiştir. Sonraki şiddetli zelzele 21,20 

de ve köy halkının binalara 11ıakça 
yerlerde bulundukları esnada 
olmuş, evler köylülerin gözü önün.
de müthiş gürültülerle yıkılmlftır. 
200 haneden ibaret olan bu köyde 
186 ev tamamen yıkılmış, 14 evde 
oturulamıyacak derecede harap ol· 
muştur. Sıhhi imdat ekipleri Balcı 
köyünde f aallyete geçmiş yaralılan 
Bor kazasına naklederek tedaviye 
başlamıştır. Diğer taraftan da açıkta 
k&lanlann bannmalan temin edil· 
mekted.ir. 
Enkazın kaldınlmasına başlanmış. 

tır. (Devamı 6 na sahlfeie) 

F eliketzedelere yardım 
kanunu kabul edildi 
Beşvekil ile Maliye Vekili ve 

mebuslar beyanatta bulundular 
Seylaptan zarar görenler için ayrı bir 

kanun layıhası hazırlanacak 

Ankara 17 - Büyük Millet Meclisi 
bugünkü içtimaında Erzincanda ve 
Erzincan zelzelesinden müteessir olan 
mıntakada zarar görenlere yapılacak 
yardıma lid kanun layihasıru müza· 
kere etmiştir. 

Söz alan hatiplerden Bursa mebu
su B. Muhiddin Pars kanun hüküm. 
lerinln Bursa havalisinde ve diğer 
yerlerde SeylAptan müteessir olan
lara da teşmil edilmesini istemiş yal
nız Kirmastı da 2200 nüfusun beledi
yenin ekmeği ile geçlndiğlni söyle. 

miştir. 
Dr. Refik Saydam da demiştir ki: 
cArkad.aşlar Kirmastıda seylA.p ol

duğu zaman doğrudan doğruya Kızıl
ayın bir müfettişi ile 15000 lirayı ben
deniz on beş gün evvel oraya gönder
miştim. Bu ilk yardım meselesi idi. 
Oradan henüz bir rapor almadım 
Alırsak bu mesele üzerinde de 1A.zım 
gelen tedbirleri alacağımızı ve icab 
eden bütün yardımların yapılacağını 
tabii görürsün üz. 

(Devamı 6 ıncı sahi/~). 

lsveç ve Norveçi tehdid eden tehlike 
henüz zail olmadı 

• • 
lngilterenin lsveçe teminat vereceği 

hakkındaki haber tekzib edildi 
Parls 17 (A.A.) - (Havas): Dip

matik mahfiller, B. Molotofun 31 teş
rlnievvelde birdenbire FinlA.ndiyaya 
karşı aldıit hattı hareketle dün, is. 
veç ve Norveçe karşı ittihaz olunan 
hattı hareket arasında müşabehet 
görmektedir. 

· İsveç gazetelerinin Berlinden ala
rak yaydıklan bazı haberlere göre, 
Almanya garp devletlerinin yeniden 
bitaraf memleketleri garanti etmele· 
rlne müsaade ve müsamaha etmlye· 
cektlr. Bu haberler, Alman • Sovyet 
iş birliğinin inkişaf etmekte olduğu· 
nu gös~rir mahiyette telikki edll
mektedir. 

Stokholm 17 (A.A.) -İngilterenln 

:lsveçe teminat vermeğe hazır oldu
ğuna dair ecnebi ajanslan tarafından 
verilen haberler Hariciye Nezaretince 
tekzip edilmektedir. ~ • 

.. :l.kka~Iera 

Hayat pahalılıfına 
yeni bir ilave! 

lıtanbul tramvaylanmn 1cüçük bf.. 
letlerinde f1at tendi ftl.111lq/01': lmıcf 
1M111d biletim 3 ku"'f 10 paradan 3 
kurufcı, bfrincfZer 5 buçuk ~ 
s kuruşa mec&t. Buna mukabil bfl.. 
ıt1Jk biletler, Udnclü 6 1/4, birinciü 
8 e çıkacak. .... 

Sebep o1.arak küaurcıtm kaldınlma
aı gösterll'71or. Fakat 6 ku"'f lk ş 
buçuğun 7 buçukla 8 in para boedur· 
mak bakımından ns farkı fH.lf'? 

l'akir halk baa maa./Bl41n """" da 
gldM. Bu. de#lfms olsa olsa uun 1/ol 
katetnw~e mecbur f1lkaralann, mQta. 
vul bfltçmnl ...,,,.,. ~ 
tir. -

B&ı/tll ~ ,_, llfl: IMN{ 

1ıeri hatlarda bir Fin kepi müfresesl 
t 

Londra 17 - Finllndiyada ve Sov
yet Rusyada müthiş soğuklar hüküm 
sürmektedir. Termemetre sıfırdaıı aşa.
it 40 dereceye kadar inmiştir. 35 sene
sindenberi bu derece soğuk görülme. 
miştir. Salla :rrmıtakasındaki Rus kUv
veUerl bannamadıklarından çekilme
ğe mecbur olmuşlardır, 
Ladoganın şimalindeki Sovyet kı

taatı da erzaksızlık yüzünden hay
vanlannı kesip yemek mecburiyetin-

de kalmıf!ardır. 
Fin harbinin en büyük hldfsest her 

taraftan Finllndiyaya yardımlar yağ
masıdır. İsveç gönüllülerinin mıkdan 
on bini bulmuştur. Dört mühim İsveç 
gazetesi biler sahife üzerinde reklAm· 
lar yaparak halkı gönüllü yazı1mağa 
te.p,ik etmektedir. Finllridiyadan da 
yeni bir gönWlü ltafllesi hareket et
mlŞtir. 

(Devamı 6 mcı 3ahif~) 

Belçika ve Hollanda
da hudud havalisinde 

ışık yakllmıyacak 
Belçika hududunda 70, Hollanda hu
dudunda 18 Alman fırkası bulunuyor 
Bir Hollanda gazetesi: "Harp tehlikesinin 
artması azmimizi arttlrmaktadır,. diyor 

Londra 17 - Belçika ve Hollanda 
mühim üslerde ve hudud yakımndakl 
bazı haval1de geceleri ışık yakılmama
sını kararlaştırmıştır. Belçika Harici
ye Veklll dün İngiliz, Fransız ve Al
man sefirlerini kabul ederek alınan 
ihtiyat tedbirlerini blldirmlftir. 

Amste:rdam 17 (A.A.) - Hollanda 
hükfunetının tarzı hareketi Hollanda 
efkAnumumlyesince müttefikan tas
vib edilmektedJr. Hollandalılann mem-
leketlerinln müdafaa kuvvetine olan 

(DBVamı 6 ıncı sahifede) 
_......_, ............ uııııı1111n11•••1111tt==···-•• .. •••-==-•· t1•••-1111uıı-1111u111111pu ..... ıııııı~ 

CGbel aanatıaı taıebealnln reatm 1191'1111n4el 

- Oenç ressamlar genç edipler gibi cBize de Jel verini• diye ballr
aworJarl .. 

- Evet, burada eaerıer baimJorl ••• 





18 KAnunusanl 1940 

AKŞAMDAN AKŞAMA 

''Buda geçer yahu!,, 
Gene bu masarun başına oturmuş, 

gene bu kalemle ve buna benzer mat
baa kiğıdlan üzerine neşeyle yazı

JOrdum: 
Ne mükemmel devirdeyiz. Gazete-

lerin birinci sahifesini aç, ikincisini 
çevir, üçüncüsüne göz at. Hep gönül 
açıcı baberler: İnşaat, resmi küşad, 
ucuzluk, bolluk, eğlence, ın ... 

Ve misaller sayıyordum. Galiba, bir 
nüshanın bir sahifesi içinde sekiz on 
tane nikbinane havadis toplamıştım. 
Kumarbazların şansı gibi camiala

nnki de seri halinde bir iyi gidiyor; 
sonra ansızın fenalıklar bastırıyor 

galiba ... Hoş şimdi bütün dünyanın 
cnevri• döndü ya ... Azasından bulun
duğumuz beşer cemiyetini harp ateşi 
ı>e istikrarsızlık kasıp kavuruyor. 
ttstelik Türk vatanını silsile halinde 
lf etler, kazalar tokatladı. Bir zelze
leye otuz küsur bin nüfus zayiat ver
dik. İkinci umumi harbin tekmil 
nıaktülleri bizim bu biçare kazaze
dedclerimizin yekununa varmaktan 
uzak... Şehirlerimiz, köylerimiz yok 
oldu. 

Ayni günler zarfında bütün mü
rettebatile bir vapurumuz battı. Di
ğer bir yapurumuz. - yepyeni Tırhan • 
karaya oturdu. Derken efendim su 
baskınlan... Polatlı koca bir ya~gın 
geçirdi: 22 dükkfın. belediye dairesi 
yandı ... Zaten kasabncığın eti ne, bu-
tu ne? ... O da bitti gibi bir~ey ... 

Diin gece de emsali görülmemiş bir 
yılclınmın Ycnifoça nahiyesine bela 
gibi dii tüğiinü öğreniyoruz insanla
rı )aralamış bina yıkmış ... 

Ve, Bor'da yeni bir zeJzeJc ... Bina
lar yıkılmış, insanlal" ölmiis ... 

izmittc ve İzmirde heyelan ... 
- Allah beterinden esirgesin! • d.e

tnelı:ten başka çare yok. 
Sakın: 

- Beteri ne olacak? İ te hepsi ta
tnam: Zelzele, sel, yangın, yıldırım, 

heyelan diinya harbi n hayat pahalı
lığı! Hepsi başımızda .... diye kaşlan
nızı ~atmayın. 

Hikayeyi bilirsiniz: Adamın birini 
asmağa götürüyorlarmış. Sehpanın 
başına gelmiş. Dili «Allah beterin
den saklasın!» der, dururmuş. «Be
hey adam! Beteri var nu bunun? İşte 
asılıyorsun!» demişler. Demelerine 
kalmamış. Uzaktan bir atlı belirmiş. 
Meğer idam hükmü kazıklama fer
nıanına tahvil edilmiş. l\lahküm: 
«Ben <lememiş miydim? Belki bunun 
bile beteri vardır... Allah beterinden 
saklasın!» demek tevekkülünü gös
termiş. 

Biz de bu makus talih serisi karşı
sında öyle diyelim. Esas metaneti 
kaybetmemektir. Soğuk kanWıkla 
ntukadderata gogus germektir. Bu 
tnusibet yağmuru da geçer. Gazetele. 
tin sahifeleri gene güllük güneşlik 
haberlerle dolar, taşar! ... insanların 
olduğu gibi milletlerin ömründe de 
böyle geçici husuflar olur. Elverir ki 
te anüdümüz, azmimiz. sabır ve me
tanetimiz tezelzüle uğramasın. 

~skilerin levha yapıp duvara as
tıklıtrı çok hakimane söz vardır: «Bu 
da geçer yahu ... » 

Geçer ... 

••••• (Va-Nıl) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: Üskudrada Paşallmanı caddesinde 69 nu
d anrıı koşkte bekçlllk eden ıtırk yaşlann
k~ liuscytn Kocamaz isminde blri, dün köş-

n mutfağında mangal yakarak banyo 
Yf:arken, intişar eden hamızı karbunla 
zc irlenmlş ve az sonrn da ölmüştur. 

c:-

- Devletler de tıpkı insanlar gibi 
bay Amca ... 

L RI: 

F eliketzedeler için Roman yadan 20 
vagon kereste, 6 vagon un geldi 
·Dün de 17,868 lira teberrü ~dildi 

Felaketzedelere yapılacak yardım için Kı· 
zılayın kazalardaki şubelerile merkezlerine 
dün yapılan teberrüat yekünu 17,868 Ura 
17 kuruştur. Bundan evvelki yekün 842,633 
lira olduğuna göre, İstanbulun ilk günden
berl yaptığı teberrüat yekunu 860,501 Ura
ya baliğ olmuştur. 

Dün de şehrimize Erzincan ve havallsin
den 40 klşl g€lınlş ve bunlar, Kadıköyün
deki otellere yerleştirilmiştir. Bulgaristan
dan yeni gelen göçmenler, Sirkeci misafir
hanesine yerleştlrildiğl için fellket mınta
kasından şehrimize lltlca edenler otellere 
yerleştirilmektedir. İstanbula şimdiye k~
dar felaket nuntakasından gelenlerden 800 
klşt otellere ve VilAyet tarafından kirala
nan evlere yerleştrllmlşlerdir. 200 kişi de 
şehrimizdeki akrabalannın ve tanıdıklan
nın evlerine yerleşmişlerdir. 

Vali muavini B. Hnliık Nihad dün Fatih 
semtinde tutulan evlere yerleştirilen felll.
ketzedeleri ziyaret etmiş, bunlann yaşa
yış tarzını tedklk eylemiştir. B. Halük Ni
had, Vali Dr. Liıtfl Kırdann hediye ettiği 

Fırtına durdu 
Tırhan vapurunun bugün 

veya yarın gelmesi 
bekleniyor 

Üç cündenberi Lodos ve batı karnyeJ rüz
gfı.rlarlle devam eden fırtına dün sabaha. 
karşı hafiflemiş ve tamamen durmuştur. 

Dun sabah saat altı buçuktan itibareıı li
manı oldukça kesif bl.r sis tabakası kapla
mış, ve liman dahlllnde seyrüsefer eden 
vnpul"lnr ve diğer deniz vasıtaları müşku-
10.tın. seter edcbllmlşlerdlr. Sis ancak saat 
dokuz buçuğa doğru hafl!leyebllnılştır. 

Karaya oturup da iki gün evvel kutanl
dığı haberi gelen Tırhan vapurunun bugun 
veya yann limanımıza gelmesi beklenmek
tedir. Gerek Akdeniz, gerek Karndenlzdekl 
gemilerin muntazaman seferlerine devam 
etmekte olduklarına dnir dün liman idare
sine malümat gelmiştir. 

Sirkeci istasyonu 
Bir kısım dükkanlar bu sene 

yıktırılacak 

Sirkecide Beşir Kemal eczanesinin karşı 
köşesini teşkil eden dükkAnlann istlmlô.kl 
işi, elektrik, tramvay idareslnln bu' seneki 
mesai programına dahildir. Program Nafia 
Vekftletlnce tasdik edillr edllmez tramvay 
Sirkeci durak yerine kadar uzanan duk
k~lar yıktırılacaktır. 

Bu dükkanlann sahiplerine tebllğat ya
pılmış ve mal sahipleri de istimlak bedelle
rini şimdiden kabul etmişlerdir. Dükkanla
rın kısa bir zamanda yıktınlarak buranın 
açılması mümkün olacaktır. 

kadınlara mahsus olmak üzere aynalı va
gonlar getırtmiştlr. Bu vagonlar dunden 
itibaren Istanbul - Çekmece arasında iş
leyen trenlerin bir kısmına konulmuştur. 

* Karab.ük demir ve çelik fabrikalarını 
inşa eden lngillz müessesenin müdürü B. 
Taylor dünkü ekspresle Londradan şehri
mize gelmiştir. B. Tnylor yarın Ankaraya 
gidecek ve bükü.metle temas ettikten sonra 
Knrabiıke hareket edecektir. 

* Harbiyede oturan on yedi yaşlannda. 
Fehmi isminde biri, dün Yenipostahane 
arkasında durmakta olan şofor Hasanın 
idaresindeki otomobile şoför yokken bin
miş ve harekete getirmiştir. Fehmi, :ı.raba.
yı yürütür yürütmez az ilerisinde CeUılln 
yük arabasına çarparak parçalamıştır. Po
lls, bu şoförlük heveslisini yakalıyarak mah
kemeye vermiştir. 

* Harbiyede oturan Aram isminde biri 
Taksimde bindiği bir tramvay arabasınır{ 
arka sahanlığında dururken muvazenesini 
kaybederek düşmüş, tehlikeli surette yara.
landı.tından hastaneye kaldırılmıştır. 

ı;1gıı.ralan felfı.ketzedelere dağıtmıştır. Vali 
muavini, bir arzuları olup olmadığını ken
dilerine sormuş, lfiınba, maşa ve bazı kırık 
camlar gibi telerrüata alt noksanlardan 
başka bir şlkô.yetıeri olmadığını söylemiş
lerdir. Bu ufak tefek ihtiyaçlar da derhal 
telflfi edilecektir. 

Romanyadan gelen eıya 
.Diın Romanya hukümetinin fellketzede

ler menfaatine teberrü ettiği 20 vagon ke
reste ile 6 vagon un şehrimize gelmiş ve 
Milli komite tarafından tesellüm edilmiş
tir. Almanyadan da tayyare ile gönderilen 
6 sandık ve 2 paket sıhhi malzeme ve ceza
dan başka dün de trenle iki sandık sıhhi 
malzeme ve iliiç gelmiştir. 
Şehrimize gelen felftketzedeler arasında 

sanat ve meslek sahibi olanlardan bir kıs
mı lnhlsarlar idaresine, Itfaiyede şoförlü
ğe, Elektrik fabrikasına yerleştlrllmişler
dlr. 

Kurban bayramı münasebetlle Kızılaya 
tebcrrü edilecek etlerden kavurma yaptın!-

Karilerimizin 
mektupları 

Öğretmensiz mektep 
Kemaliye (E •in) merkezinin kar~ı

sında (Gaşo) adında bir koy vardır. 
Iö'ırat kıyılarına kadar uzanan bahçe
leri, k:oyün karşısında taşları mermer 
gibi parlıyan meşhur <Erenler) dağı ve 
(Dereler) denilen güzel vadlsile bu koy 
kazanın en şirin koylerindcn blridlr. 
60 - 70 evi ve oldukça kalabalık bır 
nüfusu vardır. Taş minareli munta
zam bir camisi ve onun altında da blı 
mektebi vardı. Talcbcyt köyün imamı 
okuturdu. Bundan birkaç sene evvel 
bir maarif müfettişi köyü ziya
ret etmiş, mektebin yerini beğenme
miş. Yeni bir mektep yaptırmalarını 
köylüye emretmiş. Zekaları, teşebbüs
leri, tahsile meraklan çok olan Gaşo
lular 2,000 lira kadar para toplıyaralt 
yeni bir mektep yaptırmışlar. Fakat 
bu sefer eski tahsillerinden de olmuş
lar. Çünkü koye oğretmen gönderilme
miş. Köy imamı da esasen imamlık 
maaşını bile alamadığından alAkadar 
olmamış. Köyün 50 - 60 çocuğu birkaç 
senedenberi tahsilsiz, başıboş dola
şıyor. 

Daha küçük köylerde bile öğretmen 
bulunduğu halde zavallı OA.şolulann 
suçu nedir ki çocuktan boyle bir za
manda tahsilsiz kalıyor? Köyliınun 
dişinden tırnağından arttırarak topla
dığı para ve yaptırdığı mektep böyle 
mi bırakılmalıydı? Köy tahslllerlne 
çok ehemmiyet veren Maarif Vekfiletl
mizin bu noktayı tedkik ettirecekierl
nl ve hemen koye bir öğretmen temin 
buyuracaklarını ümld ederiz. 

Gişolu Akdemir 

KÜÇÜK HABERLER: 
* Ticaret Vektı.leti, el tezgfıhlarlle, doku· 

nıa sanayllnln himayesi maksadile ynnm 
milyon liralık bir kredi açılmasını karar
laştırmıştır. Bu hususta dokuma koopero
tınert müdürleri ile Halk bankası arasında. 
bir proje hazırlaıımağa başlanmıştır. * Devlet demlryollan idaresi, dokuzuncu 
işletme banliyo hattında kullarulmnk ve * Balatta Ali isminde biri. evvelki gece 
Beyazıd meydanında kendisini bilmez bir 
halde sarhoş olup rezalet çıkardığından po
lis tarafından yakalanmış, mahkemeye ve
rtlmlştlr. * Bulgaristan inşaat malzemesi sanayii 
mümesslllerlnden Kostantlnçef isminde blrl 
dün şehrimize gelmiş ve burada ticarl ma· 
hafllle temas etmiştir. B. Kostantinlçef bu
gün Ankaraya giderek alakadar makam
larla temaslarda bulunacaktır. 

ması için teşkilata başlanmıştır. 
Ywıanistanda halkın felaketzedeler 

menfaatine teberru ettikleri para ile Yu
nanlstanda bataniye mübayaa edilerek Kı
zılay menraatlne cönderileceği haber alın
mıştır. 

Felaketzedelere gönderllmek üzere Kı
zılay Beyazıt nahiyesi mıntakasındakl ev
lere da~ıtılan kumaşlardan dikilen dört 
yüz takım muhtelif giyim eşyası dun mer
keze teslim edilmiştir. Kapalıçarşıdaki es
nafın malzemelerinden dikilen giyim eş
yası da üç yiız elll takımdn. 

Robert kollej müdürü 
Amerikaya gidecek 

Rebert Kollej mudüru B. Valtcr. Erzin
can ve hnvallsindeki zelzele mıntakasını 
gezmeğe gitmiştir. Profesor Valter şehrimi
ze dondiıkten sonrn Amerlkaya gidecek, son 
Anadolu zelzele felaketi etrafındaki müşa
hede ve tedkiklerine dair Amer1kada kon
feranslar verecek, çektiği filimleri Amerika 
halkına gösterecektir. 

Barbaros türbesi 
Türbe etrafındaki binaların 
yıktırılmasına başlanıyor 

Vali ve belediye reisi doktor Liıtfl Kır
dar, dün sabah belediyede bilhnssa lstlm
lfı.k işleri.le meşgul olmuştur. IstımlAk edı
lecek sahalardaki istimlak muamelelerinin 
bir an evvel ikmali tçm vall alı\kadarlara 
kati emirler vermiştir. Ancak kanundııkl 
tcbliğat işleri çok uzun surdilğunden bir 
binnıun istimlak muamelesi suruncemede 
kalmaktadır. Emlnoniınde, Beyazıd ve Kos
ka arasında, Beşlktnşta yapılan istıml!l.k 
l§lerinden 30 binanın istlmlıikl bitmiştir. 

BeşJkt.aşta. Barbaros turbesi civarındaki 
binalar yakında yıktırılacaktır. Bu arada 
yıktınlma.sı kararlaştırılan Beşiktaş kay
makamlığı binası da yıktırılmak uzere iha
le ed1lmlştlr. Bina, bayramın beşinci guml 
yıktırılacaktır. Kaymakamlık şfnıdlllk mu
vakkat.en Feriye saraylarında bir daireya 
nakledilecektir. 

~---------------

On ~~ruşa ... 
Otomobiller başka hatlara da 

yolcu taşıyacaklar 
Taksim ile Eminönü arasında on kuruş 

mukabilinde yolcu taşıyan otomobillerin 
diğer hatlara da teşmill için bugun Bele
dıyede bir komisyon toplanacaktır. Komis
yon, yeni hatları ve bu hatlar için alınacak 
ucretıert tesblt edecektir. 

Tophane - Dolmnbahçe - Ayaspaşa yo
llle Beyoğluna. çıkan otobüsçülerin bu gıi
zerg!'ı.h hakkındaki şikfı.yetıerl varld gorill
memlştlr. 

--------~-------* Ilkmekteplerdekl yoksul çocuklara 
yardım komitesi heyeti umumlyesl bugün 
saat 13 te Haikevinde Parti idare heyeti re
isi B. Fikret Sılayın reisliği altında topla
nncaktır. * Kopenhagda beynelmilel matbuat ce
miyetine Aza kaydettireceğini soyliyerek 
Istanbulda birkaç kişiyi dolandırmaktan 
maznun ve kendisinin Danimarkalı gaze
teci olduğunu soylıyen Kari Nort Fors'un 
muhakemesine dun n.sliye seklzlncl ceza 
mnhkcmeslnde bakılmıştır. Şahldlerin ça
A'ınlması için muhakeme başka gune bıra 
kılmıştır. * Tophanede Diklmevinde beraber ça
lıştığı 18 yaşlarında Aliyi bir gece Oalata
da bıçakla karnından ynralıyarnk ôldur
ınekten maznun ustabaşı Şlikriınün mcv-
kufan muhakemesine dün ikinci ~ğır ceza. 
mahkemesinde başlanmıştır. Şi.ıkrli mah
kemede cürmu inkar etmiş, o akşam Di
klmhaneden çıktıktan sonra Alinin kendi
sinden aynldığını, ertesi gün oldüğunu ha
ber aldığını soyledl. Polisteki ita.desinde 
ciırmu itiraf eden Şiıkru mahkemede, bu 
lladeyi tazyik altında verdiğini soyledl. ~a
hldierin dinlenmesi için muhakeme başka 
güne bırakıldı. 

Bay Amca ve devletler! .. 

. .. İçlerinde kaba olanları var ..• ••. Maddt olanları var .. : ... Nazik olan lan var? .. 
B. A. - Muhakkak ki biz çok nazik 

olanlardanız! .• 

Sahife 3 

l ıktlsadT meseleler 1 
Yunanistan ve Bulgaristan 

ile ticaretimiz 
Ankarada Yunan ticaret heyeti ile 

ticaret müzakerelerine devam edili
yor. Beynelmilel vaziyetteki tchaVYül 
üzerine, yeni yapılacak olan t'caret 
anlaşmasına daha büyük bir ehem
miyet atfetmek icap eder. Daha doğ
rusu dost ve komşu memleket Yuna
nistanla, bir ticaret anlaşması yap
mak, eski ine nisbetle daha sıkı bir 
iş birliği temin etmek demektir. 

Harbin ilfmmdan evvel, ticaret iş· 
Ierinin şimdikine nisbetle daha nor
mal bir dc\'re geçirdiği zamanlarda, 
her iki memleket birbirlerinin mal· 
Ianna karşı müşkülpesend danana
bilirdi. Bilhassa sınai maddeler hu
susunda ... Şimdi vaziyet bÖyle değil
dir. Smai maddeleri tedarik etme
nin giiç olduğu, her memleketin pe
şin para ile ve bir takım müşkülatla 
mal sattığı bir zamanda, Yunan sı

nai maddelerini ne diye almamalı
yız? 

Hiç şüphe yok ki Yunanistanın 

boya, pamuk ipliği. cam sanayii, Tür
kiyeye mal satmak arzusuncladır. Ev
l'e1ce bu malları daha büvük sınat 
merkezlerden te<larik ettiğimiz için, 
ithalat tacirlerimiz, bir türlü Yunan 
saııaJİ maınuliltına ah amnmı lnrdı. 

Diğer taraftan, Yunani tan da, 
beynelmi1cl vaziyet dolayısile birçok 
mallarını Tiirkiveden tedarik etmek 
ihtiyacındadır. Netice itibarile <lİJebi· 

liriz ki, diinyanm geçirdiği bu buh
ranlı dc\Tcde, iki dost 'e komsu mem· 
leket birbirlerinin ekonomik ihtiyaç
lannı tamnmhyacak bir tarzda bir 
anlaşma yapmak znrurctindedirler. 
Ankarada dc,·am eden ticaret müza
kereleri, bu ihtiyaç '\'C wnıreti duya
rak. her iki memleketi yekdiğerine 

bağla •an bir ticaret anlaşması yap
maktadır. 

Bulgaristanln da yeni bir ticaret 
anlaşması yapılacağından bahsedil· 
mektedir. Son zamanlarda kom u
muz BuJgaristanla olan ticaıi mü
nac;ebetlerimiz artmıştır. Vakia bazı 
iddialara balalırsa, Türldyeden Bul· 
garistana sevkedilen malların bir 
kısmı da, Almanyaya gönderilmekte
dir. Bu iddiayı tevsik etmek mümkiin 
değildir. Biz. Bulgaristana sevlu~di
len Türk mallannın. orada i t'hlak 
edildiğine kaniiz. Türkiy('den, Bulga
ristan vasıtasile Almanyaya mal gi
dip gitmediği, isbata muhtaç bir me
seledir. 

Komsumuz Bulgaristanla yapıla

cak ticaret anlaşmasında, iki memt~
ket arasında daha geniş ekonomik 
münasebetler teessüs etme.sini eok 
arzu ederiz. Her seyden evl'el Bulga
ristan. taze ve tuzlu balıklarımızın 
birinci dererede nıü~teri idir. Halbu
ki son senelerde Bulgaristana balık 
ihracatımız azalmıstır. Diğer taraftan 
pamuk, yapağı gibi ham mruldeleı·i

mizi. Bulgaristamıı pamuk ipliği fab
rikaJanna satabiliriz. 

Hüseyin Avni 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• * Devlet demlryolları idaresi. i ta!'lyon 
biıfelerlnde rakı verilmesini ya ak etmiş
tir. Bu bufelerde dığer hafif içkll r verile
bilecektir. * Beykozda Yeıılmahnllede oturan Ni
metullah isminde biri polise muracaat ede
rek, dun evine giderken kendi inden ala
caklı olan bayan Hntlce ile oğullan Veli ve 
Ahmedin omlnü kestiklerini, ellerindeki so
palarla kendisini dovup yaraladıklarını id
dia etmiştir. Polis bu iddia üzerine .,uçlu 
kadın ile o~ullannı yakalıyarok m:ıhmeye 
vermiştir. 

---= 

ı 
... Baksana muhtekirlerin dükkan

larını kapatıyoruz da adlarını ilan 
etmiyoruz! .. 
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Sahlle 4 

B. Azmi Akalın'ın cenaze merasimi 

Vefatını teessürle kaydettiğimiz 

Bilecik mebusu profesör general Be
sim Ömer Akalının büyük biraderi 
Bursa valiliğinden mütekaid mer
hum B. Azmi Akalının cenazesi dün 
merasimle kaldırılnuştır. Cenaze, 
merhumun Kadıköyünde Modadaki 
evinden Kadıköy iskelesine indiril
miş ve buradan araba vapurlle Sir
keciye getirilmiştir. Sirkecide tertib 
edilen cenaze alayının etrafında pi
yade, deniz ve polis efradı ilerliyordu. 
Alay, Babıali, Divanyolunu takiben 
Beyazıd camiine gelmiş, burada ce
naze namazı kılındıktan sonra cena
ze otomobiline konarak Merkezefen
di . mezarlığına götürülerek defnedil
miştir. 

Cenaze alayında merhumun akra
bası, dostları, müddeiumumt B. Hik
met Onat, profesör general Cemil 
Topuzlu, profesör B. Akil Muhtar, 
profesör B. Nihad Reşad vesair zevat 
vardı. Belediyenin, Vali Dr. Lütfi 

Kırdann ve Galatasaray lisesinin 
gönderdikleri çelenkler tabutun önün
de gidiyordu. 

Merhuma mağferet dileı·ken muh
terem biraderi profesör general Be
sim ömer Akalına ve küçük biraderi 
B. Agfilı Akalın ile ef rad ailesine ta
zi yetıerirnizl sunarız. 

Teşekkür 
İnsafsız ölümün eok erken :ıramu:dan 

ayırdığı PERİllANIN hazin cenaze merasi
minde gerek bizzat ve bilvasıta bulunmak 
ve çelenk göndermek ve gerek yazı ile be
yanı taziyette bulunmnk suretile clemlerl
mhe lştir:ık etmek hitrunda bulunan muh
terem dos11arunıza ayrı ayn ıırzına imkan 
balamadığımıı: şükran ve minnetlerimlıi 
buracıkta takdim eder ve kendisinin has
talığı esnasında gö~terdiklcri candan al.i
ka ve ihtimam ve şefkatten dolayı Yaka
cık sanatoryomu baş hekimi İhsan Rlfat 
Sabarla mesai arkadaşlanna ve ha~ba
nenin diğer mensuplanna alenen teşekkürü 
~ bir varile addeyleriz. 

Babası: Kemal Batuk 

Kocası: Kemal Anman 

ERZİNCAN BÜYÜK FELAKETi 
F 1 L MI 

1000 Metre Türkçe sözlü ve sesll 
Bugün mnUneler.den itibaren: 

Beyoğlunda : Sümer - Lale ve Taksim 
Sinemalarında 

lstanbulda: Ferah- Çemberlitaş ve Azak 
·Sinemalannda 

Programlanna ilaveten. göstımilecektir. 
1 - Bu .film Erzincana sureti mahsusada gönderilen Marmara Film istüd· 
yosu operatörü tarafından filme çekilmiştir. 
2 - Tekmil taşra sinemalanna Dan: Bu filmi derhal geçmek isteyen sine
malar acele telgrafla (Marmara Film İstüdyosu Beyoğlu Bursa sokak No. 
40) adresine müracaat edebilirler. 

' Şehzadebaşı TU R/A.N Sinemsamda 

Üç büyük 
filim birden 1 - ALI BABANIN MiRASI 

Türkçe södü ve şarkılı tamamen renkli kahkahalar kralı EDDY CANTOR 

2 . KABA HAYDUT BOB BAKER 

3 - KOVBOY YILDIZI CHARLEST STARRBTS 

Büyük sergüzeşt filmi 
BAYRAMDA: Her gece sinema, tiyatro, varyete, akrobat. Tafsililt el 

' ilanların dadır. 

Vefat ı 
Askeri doktorlnrdnn emekli yarbay All 

Rıza dün vefat etmiş ve cenazesi ~kert 
merasimle kaldırılarak: Şehidliğe defnedil
miştir. Cenaze memslmlnde askeri rüesa
dan bazılarlle dostlan hazır bulunmuşlar
dır. Merhum, Akba Kitabevi sahlblertn
den ve gnzetecı arkadaşlanmızdan AdU 
Akba'nın babası idi. Arkadaşımıza. ve aile
sine tazlyelerlmlzt sunanz. 

TEŞEKK'OR 
Gülhane hastahanesinde büyük bir vu

kuf ve hazakatle yaptığı safra kesesi taşı 
amellyatue beni çoktnnberi çektl~m elim 
lztıraptan kurtaran ve bana yeniden ha
yatımı kazandıran çok kıymetll profesörü
müz Mim. Kemfü Öke ile muavini opera
tör Bnb. KA.mll Sokullu, baş asistan Bnb. 
Ballh Necmi Ayaneğlu'na en derin şükran 
ve mlnnetdarlığınu arzederken yattığım 
gündenberl dikkat ve 1hUmamlanna maz
har olduğum hastahanenin direktör ve 
erkfınına da aynca teşekkürü bir vecibe 
blllrim. 

Diyarbakır - Cizre hattı 7 - el kısım 
doktoru: Ali Rıza .Erıen 

Eminönü Halkevlnden: 

TÜRKÇE 
SÖZLÜ 

iPEK'te 

Aıtı,AM 

1 Ankara Borsası 1 

Ergani 

l'7 İklneikAnun 1940 
ESIIA;.'I ve TAHVİLA.T 

Sıvas - Eı-z;urum Ill 
PARA ve ÇEKLER 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 l'rank 
100 Liret 
100 lmçre ırr. 
100 Florin 
100 RaY1mark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çokoslovak 1tJ! 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Penııo 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 lsveç Fr. 
100 RubJ• 

19.85 
19.23 

Kapan11 
5.:U 

130.19 
2.9377 
6.6575 

29.2022 
89.0525 

21.8627 
0.965 
1.5925 

13.36 

23.5525 
0.9M 
3.065 

30.915 
30.8275 

-

HAYAT B1R R'ÜYADm 
'fttlklA.l cad. Komedi tısını 

18 KAnunusanl 19:f0 

Bugün MELEK sinemasında 

TYRON POWER-ALICE FAYE-AL JOLSON 
Geceler için nwnaralı biletleri daima evvelden aldınnız. 

SUMER sinemasında -Bu hafta: Dans Kral ve Kraliçesi 

FIRED ASTAIRE ve GlNGER ROGERS 
en son yarattıkları, 1940 danstan üzerinde ve TANGO'dan DOSTO'na ka
dar bütün MODERN DANSLAR tarihçesi çerçevesi dahilinde büyük bir 

aşk romanı tasvir eden 

BUYU DA S 
filminde takdir alkışları toplamaktadırlar. · . 

ilaveten: ERZiNCAN FELAKETİ filmi 

u1,1~11~ujını' ~~&f1E::~ 
m Gece saat 20,30 da 

H1ttt1t Bir Kavuk Devrildi 

ii.L 
Dünya neş'eye... İstanbul zevke ..• 

o 
K 
ç 
E 

- Lübnanın yeşll dağlannı yakıcı şarkılarile inleten bir aşk. .• 
- Türkiyenin en ~W san'atkirJarını t.oplayan bir snn'at Abidesi romftlll .•• 
-Türk samun ini~ nağmeleri. .. Çıldırtan ahengile süsleyen biricik şaheseri. .• 

Bu akşam saat 9 dan itibaren 

LALE SİNEMASINDA 
Husust lllve: Erzincan büyük zelzele filmi ve Metro Jurnal 

- Numaralı biletler sabahtan itibaren satılınaldadır. Telefon: 43595 

~----- C. H. Partisi Filinllerinden ERZİNCAN BÜYÜK FELAKETi 

ZELZELE ri LM. 
TÜRKÇE SÖZLtİ ve SESLİ 

BU AKŞAMDAN iTiBAREN 
Beyoğlunda: öfP>~K Dl SA~AY a SAKARYA 

istanbulda: M n L iL 1 v ce A lb. lE: M D A R 
Sinemalarının programlarına il~veten gösterilecektir. 

TAŞRA SiNEMACILARINA: Bu filmi göstermek 
isteyenlere telgrafia iPEKFiLM stüdyosuna müracaatları. 

BU AKŞAM 

SAKARYA 
Sinemasında 

H CI 
BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ 

· ŞARKILI, MUSİKİLİ 

RESU 
Filmi başlıyor. 

Bu fllim mevsimin en büyük muvaffakiyetidir ve bilhassa bayram için intihap edilmiştir. 
İlaveten: FOX JURNAL Yerlerinizi evvelden aldırınız. Tel: 41341 

FRANSIZCA 
ORiJiNAL 
KOPYASI 

SARAY'~a 

18 Blrlnclkfınun perşembe günü saat 
(17,80) da Evimizin Cağnloğlundakl merkez 
salonunda muharrir Nusret Sa.fa Coşkun 
tarafından Ev1mlz Kltapsaray ve Yayın 
komitesi ndına, son günlerde hararetle mfi
nakaşa edllen cEdebiyatta eskiler ve ye
nller meselesi• mevzulu bir konferans ve
rUecektlr. Konferans münakaşalı olnca.k, 
arzu edenler bu hususta flldrlerinl söyllye
blleceklerdlr. Aynca davetiye gönderllmt
yeceğtnden bu Ull.nımızı davetiye telAW 
ederek toplantıya. şeref vermelerini gerek 
eski ve gerek yeni nesle mensup bütün şalr 
Te muban1rlerden rica olunur. 

Görülmemiş bir muvaffakiyetle başladı. 
Bu filmin Türkçe nüshası yarından itibaren İZlUİRDE ELHAl\mA sinemasında 



POLfTiKA ___ _ 
lsveç ve Noryeçin vaziyetleri 

Bir buçuk aydanberf Rusya De Finlandiya arasında devam eden harp 
Wrdenhire bütün fimaJI Amıpaya yayılmak istidadını ıöstenll- FtnlAndiya
nın yakın koq~ olup Danimarka ile birlikte Skandlnavya ıdlmreslnln 
asalan bulUDAD Jsveç ile Noncç bu harp başladığmdanberi Finler hak1nnde 
derin teveccüh göstermişler ve yardımda bulunm\lflardı. FinJAndlyaya bak 
verip daV881Dl benimseyen Milletler Cemiyeti bütün ua devletleri yardıma 
davet ettikten sonra İsveç ve Norveç yanlmılamu antımuf1anb. 

Fakat bu yardımlar gayri resmi olup mncud kanunlann müsaadesi da· 
hilinde yapılıyordu. Bütün matbuat kanunen scrbes olduklanndan Fbılere ha
raretli teveccüh göstermi§lerdir, Her tarafta para, slllh w sıhhi levazım iane 
olarak toplanmıştır. Ordudan alikasım kesenler gönillltl yasılarak F"lnllncU· 
yaya ~tmişlerdir. Baltık yolu kapalı olduğundan Amfırtb, Fnmsa ve hpan. 
fa ve ltalyadan gelen gönüllüJer Norveç ve ineç arazisinden ~· 

Son .)'Ünlerde Sovyet hükô.metl bu İskandinavya devletlerine notalar 
pnderip bunlan bitaraflıklannı terkederek Rusya De harp halinde ,.ahud 
harp hazırlığında bulunurcas.na muamelede bulunmakla itham etmiş ve bu
nun kendileri için fena akibetler doğuracafmı thtar etmlftlr. 

Gerek İsveç, gerek Norveç cevaplannda hareket ve muameleleri memle
ketin ananevi kanunlanna ve bitaratbfma uygun oldufunu izah etmiflerdir. 
Maahaza isveç \<e Norveç halklannın Finlerin davası hakkında teveccühleri 
olup bunu izhardan hükumetlerin mUmanaat edemlyeceklertnl kaydetmişler
dir. 

Sovyet hükumeti bu ttvaplan ve bahusus İsveçhıkini kifi görmemi§ ve 
Yeni t~ebôüslerde bulunacağım ihsas etmiştir. Ayni zamanda Sovyet bombar· 
dıman tayyareleri mütfoaddid defa İlveç ve Norveç arazisi üzerinde görünerek 
tehdidlerdc bulunmuştur. Sovyei hükfunetlnin teşebbüs ve tehdldlerini fiili· 
yat sahasına çıkarıp çıkormıyacağı tlmdillk belli defildJr. İlerisine gittiği 
takdirde harp biitün şimali Avnıpaya yayılacaktu. F. K. 
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F eliketzedelere yapılan 
yardım: 1,906,305 lira 

Vilayetlerden gönderilen ve evvelki uune kadar 
Kızılay veznesine yatınlan paralan yazıyoruz 
Ankara 17 (A.A.) - 13 k.lnunusanl 1940 

CWnarteai ak~mına kadar lı4llll yardım 
toınttesı namına Kızılay umumi merkezi 
veznesıne yatırılan ve müfredatı 1 UA. 15 
nuınaraıı Kızüay Ustelerlle llAn edilen nak
di Yardımın vilA.yet ve kaza 1Ubarlle ye
k6nlarını gösterir cedveli veriyoruz: (IJ.ate
kr Yek1inu a.det 15.) 1,772,705 Ura 8 kuruf. 

1~ınuını merkez: Dahll 568325,41. Hariç 
86,87. Yek\in 748712 Ura 28 turuf. 

Bu~fYonkarahlsar vilfı.yetı: Merkez 7491,70. 
V&d1n 2317,51. Dinar 850. Emlrdal 

:1:;a~ Sandıklı 740,50. Yekun 14974 llrır. 

~kara v11A.yetl: Merkez 84386.05. Ayaş 
nıan' Beypazarı 5000. Çubuk 660.38. Bay
Uoo a 1042.54. Keskin 1020. Kızılcahamam 
kt\n · Nallıhan 2136,14. Polatlı 2808,91. Ye· 

l01464 Ura 2 kuruş. • 

40() Antalya villyett: Merkez 9900. Akseki 
Yet~ınalı 1045. Fenike 700. Korkuteli 600. 

un 12345 llra. .:Y:n vilayeti: Merkez 14276. Bozdoğan 
lira' 0,,azını 37'75. Söke 3900,84. Yekiın 2265iJ 

.,.. kuruş. 

~alıkesır vilayeti: Merkez 12500. Ayvalık 
dır · Bandırma 4100. Bürhanlye 2000. Sın-
287~o =.' Susurluk 80. Gönen 1150. Yekün 

~Uec11t vllayeU: Merkez 1500. BoZÖYiik 
B · Sôtüt 1200. Yekün 6900 llra. 
B lniöl vlllyetı: Çapakçur uoo. lira. 
~u vlllyetl: Merkez 3400. Akçakoca 500. 
l4u 1600. Gerede 3500. Göynük 854,94. 

BdUrrıu 268,13. Yekün 10123 Ura 7 kuruş. 
B Urdur vllAyctl: Tefenni 650 llra. 

25oo ursa vUlyeti: Merkez 25000. Gemllk 
152~7 lneı:oı 2050. Mudanya 1600. Orhaneli 
'r7 k · Yeni§ehir 616,46. Yelı:ün 321I8 lira 

ç unış. 
28ss llnakkale v11A.yetı: Merkez 8000. Biga 
14164 Ezine 2687. I.Apsekl 592,25. Yelı:ün 

lira 25 kur•,. Q ...,,. 
'tek~ Villiyetl: Merkez 4800. Ilgaz 500. 

ı.uı 5300 lira ç . 
~ruh vllnyetı: Hop:ı. 1688 lira 35 kuruş. 

•116.9:;11: vilfıyetı: Merkez 402,46. Iskllip 
2Ga7 ıİ ecldozü 500. Sungurlu 1068. Yekün 

De ra 44 kuruş. 
20oo nızıı vllfıyetı: Merkez 5150. Buldan 
'Yek~~7:gollra. Baraykoy 614.93. Tavas 520,70. 

Di 63 ktırUf. E:klr vllayet.1 . .l\ıcrkez 12500 lira. 
116. Ke e vi~lyetı: Merkez 12000,73. İpsala 
17961 : 35 5:°· Uzwıkopru 3416,62. Yekfın 

Ul'Uf. 
~~~~~lyeu Merkez 1200 lira 
---..~ villyeu · Me · 

- 1000. Seyltsazı ·ı rkez 8110. Mihalıç-
Yekün 12274 ııra. OOO. Blvrihisar 21M. 

Oazinantep villyett: Mertez 
lla 4000. Pazarcık 172,65. Ye-._9447,64. Ki-
29 i.curuf. •O&Q l3620 lira 

H~rı vilayeti: Merkez 1214,87 Şe 
dinli 108,45. Yekiın 1323 lira 32 k~ nı-

Hatay vilayeti: Antakya 96ou. ~ı a 
862,25. ReyhanJye 700. Yekün 1095z lir n 
25 kUI"U§. a 
M Içel vilayeti: Mersin 25284,63. Blll!ke 2700 

3 
ut 738,68. Tars~ HOOO. Yekün 42723 lira. 
ı kurU§. 

61iaı>art8: vUA.yetı: Merkez 4847,87. Elridır 
...::· Ş. Karahisar 193,BI>. Yalvaç 300. Ye-

6182 lira 91 kul'\lf. 

11 
İaanbuı vllAyett: .Merkez 398325,60. 51-
vri 172. Yekün 398497 llra 60 kurllf. 
İznıır v11A.yetı: Bayındır 2021,8. Bergama 
~· Çeşme 1199,36. Dikili 320. KemalpllŞIL 

·Menemen 4000. 8eferihisa.r 875,46. Tı
~~109.SO. Torbalı 356,16. Urla 2000. Yekfln 

B lira 86 kunl§. 
~ Vlllyetl: Iğdır 3000 lira. 

...:arı·nıonu vutyetı: Merkez 7000. Araç 
• Dada7 1320 • .IDebolu 3057,M. Karcı 

~ , ..... 

700. Küre 165. Tqköpril 2050. Tosya 270'1,U. 
YekCn 17387 Ura 23 Juınıf. 

Kayseri vlllyett: Merkez 10000. Bünyan 
909,70. Develi 3414.70. İncesu 500. Pınarbqı 
277. Yektlıı 15101 Ura 40 kuruş. 

Kırklareli vlllyetl: Merkez 3377 ,62. Baba
eski 1879,.S. Lüleburgaz lGOO. Vize 956. Ye· 
kfuı 7813 llra 7 kurut. 

Kocaell vülyeti: Merkez 7999. Ada.pua
n 73. Gebze 1250. Geyve 300. Kandıra 1500. 
Yek1in 11122 Ura. 
Konya yUAyetl: Merkez 10000. Akfeblr 600. 

Beneh1r 81,83. Cibanbefll 131,50. Çumra 
649,13. Bretli 2100. Il8ın 952,83. Karaman 
3752. Kadınhan 540,51. Yekıin 1920'1 lira 80 
kuraf. 

Kütahya vlllyetl: Merkez 2'119,M. Gediz 
700. 81maT 1313,13. Tavp.nlı 2000. Ufak 
1800. Yektlıı 8533 lira 67 kuruş. 

Malatya vlllyeti: Adıyaman 1220. Akça.
dal 50. Darende 2000. Hekimhan 225. Pü
tiirke 160. Yek1in 3655 Ura. 

Maniaa vilayeti: Merkez 4000. Akhisar 
2500. Alaşehir 1500. Demirel 500. Eşme 500 . 
Gördes 600. Kırkağaç 1118,39, Kula. 31\>. 
Salihll 2559,05. Soma 1061,52. Turgutıu3.WO. 
Yekün 10048 lira 96 kurllf. 
Maraş vllA.yetl: Merkez 4000, Elbiıltan 

2038,21. Yekün 6038 llra 21 k\ll'Uf. 
Mardin viliyetl: Merkez 4112.26. CUre 

311. Yekun 4423 lira 26 kuruş. 
Mutla villyetl: Merkez 6132,21. Fethiye 

2750. Yel&Un 8882 Ura 21 k\ll'Uf. 
MUf vllA.yetı: Merkez 600 lira. 
Nltde vilAyetı: Merkez 1000. Aksaray 

2900. Bor 1470. Yenl§ehir 671. Yekün 6M1 
llra. 

samsun vilayeti: Bafra 2800. Havza 
1804,77. Kavak 500. Yekön 5104 lira 'l7 ku
nış. 

SeYhan vlllyetl: Ceyhan 2687,57. Dörtyol 
1220. Karaisalı 700. Kozan 1500. Osmaniye 
500. Yekiin 6607 lira 57 kuruş. 

Sllrd vUAyctı: Merkez 5873 Ura 78 kuruş. 
Sinop vl1Ayet1: Merkez 1994,78. Boyabad 

17'73,05. Yekun 3767 lira 83 kuruş. 
Sıvas vilayeti: Kangal 954,05. Yıldızell 

1010,68. Yekün 1964 lira 73 kuruş. 
Tekirdağı vllfı.yet.i: Merkez 5768,67. Çor1u 

2870, Hayreh?lu 1700. Malkara 1000. Şar
köy 405. Yekun 11743 lira 67 kurUf. 

Tokat vllliyetl: Merkez 2328 llra 70 ku
ruş. 

Trabzon vilClyeti: 10000 lira. 
Tunçeli vilayeti: Hozat 150. Nazımiye 26~. 

Yekiin 412 Ura. 
Urfa villiyet.ı: Merkez 1800. Hilvan 20ı}. 

Suruç 387 ,74. Yekün 2396 llra 74 kuruş. 
Yo7.gat vilAyetl: Merkez 216,10. Boğazlı

yan .500. Yekiiıı 716 lira 10 kuruş. 
Zonguldak vilfıyeti: Merkez 39375,21. Bar

tın 2000. Devrek 600. Ereğli 700. Safranbolu 
1582.35. Yekün 44257 Ura 56 kuruş. 

Umumi yekôn 
Ankara 17 - Hareketiarz felaketzedeleri 

lçln dün akfama kadar Kızüay umu
ml merkezi veznesine yatırılan iane 
listesi neşredilmiştir. Bu listeye gört 
dün vezneye 15080 Ura 33 kuruş 
Yatırılmıftıı'. 16 numaralı liste yekiinu 
1.881,224 lira 81 kurUfU da buna lllve eder
aek umumi yekiiııun 1,906.305 lira 14 ku
nlf olduğu anlaşılır. 

Elli senelik kan davası 
Elli senelik bir kan davası yüzünden 

Beyazıdda blr lokantanın üst katında Al1 
adında birini tabanca Ue dört yerinden ve 
Allnln ollu 15 yapnda Mustafayı da. üç 
yerinden öJdftnnek taadtle yaralıya.o ibra
himln mubakemealne lklncl alır ceza mah· 
kenuwhıde batlandı. Suçlu cümıiinü :lnklr 
etti. lahidlerlıı talınlmaaı için mubüe
me bqlEa lilne ı.a6*-tıtı 

Edebiyatta yeniler mi, eskiler mi? 
B. Burhan Cahid genç edipleri 

hükmen mağlôp addediyor 
"Eskilere karşı bir yıldırım harbi kazanmak istiyenler çok 

tecrübesiz gençler •.• Fakat onlar da kendilerine göre bir 
çete harbi yapmak hevesine düşmüş olabilirler.,, 

Edebi tasfiye meselesinde ısrar 
eden gençler kadro harici bırakmak 

istedikleri edibler listesine dün ü9 
isim daha ilAve ettiler: Etem İzzet, 
İzzet Melih, Cahid Uçuk. iş edebiyat 
çerçevesinden çıkıyor. Çünkü bu isim
ler edebt eser vermekten zaten vaz.. 
geçmişlerdir. Etem İzzet yalnız siyasi 
başmakale yazıyor. İzzet Melih sa
dece şık ve zarif bir simadır ve Cahid 
Uçuk yaşı tasfiye istlyenlerden daha 
küçük olmasına rağmen tahrir vazi
felerini ikmal etmiş bir küçük kız. 
Yoksa genç edibler arasında siyasi 
makale yazan başmuharrir, şık adam 
ve küçük kız naınzedleri de mi var? 

Ne ise ... Biz yine ilk listede kadro 
harici bırakılan ediblerle konuşma

mıza devam edelim ve romanlarına 
blr nihayet verilmek istenen Burhan 
Cahid bu mesele hakkında ne söyle
miş ona bakalım: 

c- Dedikodu keyifli şeydir amma 
insanın neşesi yerinde olmalı. Bu 
edebiyat bahsi sinirlerin durgun bir 
zamanında açılsaydı çok su kaldırır
dı. Fakat dünyanın hali maltim. Ka
famızda siyasi davalar çeki taşı gibi 
ağır basıyor. Böyle edebiyat müna
kaşaları için kötü zaman intihap 
edilmiş. Bu da g~teriyor ki eskilere 
karşı bir yıldınm harbi kazanmak is· 
ti yenler çok tecrübesiz gençler ... 

Amma kabahat pek de onlarda de
ğil. .. Vesika ekmeği ile büyüyen bu 
gençlerin uzvt gıdaları süpürge tohu
mu ise manevi gıdaları da yanlış 

edebiyat kitapları ... Bu malzeme, bu 
ha.tçla yetişenlerden koskoca bir 
Yalıya Kemal çıkmaz ya! Fakat on
lar da kendilerine göre bir çete har
bi yapmak hevesine düşmüş olabi
lirler. 

- Sizi devireceklerini tahmin et
miyor musunuz? 

- Bu hareket bana eski bir kari
katürü hatırlattı. Büyük harbin ba
şında küçük Karadağ hükfuneti de 
A vusturyaya, eski Habsburg A vustur
yasına harp ilan etmişti. Mizah ga
zetelerinden biri vakayı şöyle tesbit 
etti: Dev gibi bir Avusturya ayakta 
duruyor. Minimini Karadağ bu kale 
bedenli vücuda bir merdiven daya
mış, son basamağına kadar çıkın~. 
İki elini ağzına boru gibi yapıştırmış, 
bağın yor: 

c- Sana llAnı harp ediyorum!> 
B. Burhan Cahide yeni nesil hak

kında fikrini sordum. Yetişecekleri 
iddia edilen şair ve nasirlerin lsim
lemi saydım. Beyhude oldu. Onun 
için tanıdık bir isim yok! 

- LB.tife bertaraf, dedi, bahsetti
ğiniz gençlerin hiçbirini maalesef 
tanımıyorum. İhtimal içlerinde de. 
ğerll ve istidatlı olanlar da vardır. 

Zaten bizim de şikayetimiz edebiyat
ta ve gazetecilikte yerlerimizi seve se
ve bırakabileceğimiz arkadaşların 

görünmem esidir. Eğer böyle kıymetli 
gençler varsa yetişmeleri için yardım 
edelim, yol g~terelim, hatta böyle 
polemiklerin nasıl yapılacağmı öğre
telim. Malfun yal BUmemek ayıp de
ğil, öğrenmemek ayıptır. Hepimizin 
bildiklerimiz, bilmediklerimiz yanın
da nokta gibidir. 

- Fakat edebiyat ve gazetecilik 
bu kadar zor bir iş mi? 

- Edebiyat ve gazetecilik grupuna 
giren fikir ve kalem sanatları çetin 
sanatlardır. Hani edebiyatta bir (seh-
11 mümteni) vardır bu hüner sanatın 
yalnız yazı ve fikir kısmında değil 
teknik kınmında da aranır. Hele şlın
di edebiyat eski. manasını bıraktı. 

Bir geçer akçe kıymeti aldı. öyle Ev· 
ham ve hayallt içüıde şiir periat, sa.
nat i1bamı beklemekle bu tş yiirttm11· 
yor. Bakın Fransarun en çok okunan 
gazeteleri edebi şöhret yapıp akade
mideki ebedt koltuklanna yerleşen 

edibleri muhabir olarak kullanıyor
lar. IJoid Georges gibi Ba.fveklllerl, 
BeDm gUM COW>PW"tlednl m»ber.. 

8. Burhan Cahid 

rir diye çalıştırıyorlar. Anatole Fran
ce sağ olsaydı muhakkak Paris - Soior 
gazetesi muhabir diye isveçe yollar
dı. 

- Peki amma, gençlik ne ya~m, 
nasıl tanınacak? 

- Gençlere tavsiyem şudur: Böy
le yalınkat iddialar karın doyurmaz. 
Şöhret de hiçbir zaman (hak) dır 

diye heyet kararile falandan alınıp 

fillna verilemez. Servet de, şöhret de 
emekle elde edilebilir. Bu gençler bu 
vadide muvaffak olniak istiyorlarsa 
evvela kendilerini yoklasınlar. İstidat 
var mı? Eğer varsa derhal çalışmağa 
başlasınlar. Bu meslek az çok ansik
lopedik malOmat ister. Fıkra mu
harriri ml olmak istiyorsun? Her 
gün aktüalite bir mevzu üstünde iş
liyeceksln. Bunun için de kafanda 
sermaye olacak. Hangi taşı kaldırsa
lar altından çıkacaksın. Eğer pek kı
vıramazsan işin püf tarafını bulacak
sın. Bunda muvaffak olmak için de 
mütemadiyen okuyacaksın. Okurken 
de hafızanı ve gözünü israf etmemek, 
katanı beyhude molozlarla doldurma
mak için malın iyisini seçeceksin. Bu-. 
nu beceremeyip kendini evham ve 
hayale kaptırdın mı, işte o zaman ya
zık olur, Süleman efendiye ... > 

- Genç romancılardan B. Reşad 
Enlsi tanıyor musunuz? 

- Hayır, tanımıyorum. 

- Kendisi dün B. Hüseyin cahid 
Yalçına bir açık mektup yazmış. cSiz 
gençlerin kıymetini Fikir Hareketleri 
mecmuasında takdir etmiştiniz. 
Gençliğe hücumlar yapılıyor, Falih 
Rıfkı, Yakup Kadri, ve sizden mü
rekkep bir edebi komisyon kurulsun, 
eserlerimizi tetkik etsinler, beğen
mezlerse gençlik kalemini kırmaya 

hazırdır> diyor~ Bu fikre ne derslniz? 
- B. Burhan Cahid dudak bükt{l: 
- Çocukça .şeyler! ~r hakkında 

edebi jüriden evvel e1Unumumiye 
hüküm verir. Kalem sahipleri evvelA 
kariin imtihanından geçer, ondan 
sonra jürinin karşısına çıkar. Böyle 
jüriler ancak mükA.fat "ermek için 
toplanır. FisebllillSlı para teberrü 
eden biri varsa onu istedikleri eser 
sahibine takdim ederler. Bu mükafa
tı alan eğer kari imtihanından geç
memişse parayı afiyetle yer amma 
efkarıumumiye yine onu bir edib di
ye kabul etmez.> 

Ayrılırken B . .Burhan Cahid güle
rek şunu da ilave etti: 

- Ben bu meseleyi bir futbol ma
çına benzetiyorum. Bizim takım eser
lerlle sahadadır. Onların uzaktan ses
leri geliyor amma bir turlü sahaya 
çıkmıyorlar. Bu vaziyette genç edib-
ler hükmen mağlup sayılırlar.> • 

Ben de güldüm. Demek ki bizim ko
nuşmalar, sahaya çıkmayan genç ta
kımın kalesine tanınmış edıbler tara
fından atılan on iki gol yerine geçi
yordu. 

Şevket Rado 

B. Halit F alirinin tavzihi 
Kendlsile iBdebl tasfiye. mevzuu üze

rinde konuştutuznuz Halid Fahri Ozansoy 
bize gönderdll1 mektupta şu noktalan 
tavzih edlyor: 

.ı - man llbl kellmelerl ben kullan
mam. Anketteki o kelimeler benim değll
dJr. 

2 - Tasfiyeci gen,ıerle İnanççılar arasın
da bir mücadele a9ılacağı filan yoktur. 
Yalnız Serveti Fiirıun mecmuasında, bu 
gazetedeki bam yazılar hakkında. blr ten
kld makalesi çıkmıştır. 

3 - Ormancı kelimesini kUllanmadıın. 
Omıan sevgiJlnden bahseden :t.ltabm mu
harriri, Ziraat Ve~tınde miıhlm bir va
ıılfe gören k.illttirlü blr vatandaştır. 

• - Bay Baltacıotıu İsmail Hakkının 
Sosyoloji ldtabmda cMoruk1t kellmesl yok
tur. Sözlerim böyle blr kelime vardır gibi 
bir mAnaya hamledllecek şekle konulmU§
tur. 

.5 - cBen ne yaptım bu çocuklara?. ka
bllinden cümlelerle yanıp yakılmadım. 

6 - cBlz alaydan yetiştik• cümlesi be
nim a.tzundan çıkmadıtı gibi, böyle bir it
hamı nesllme de Ilyık göremem. İhtlmal 
anketçi kendi düşüncesini baru:ı. soyletmlşl 

7 - otıum Gavsl'nln makalesinden son
ra netredllen listeden haberi yoktur. Baba 
ile oiııl arasında böyle blr 1hUlM f'llnet
mek ve buna inanmak, en hafif tablrile 
çirkindir. Bu tavzihimle beraber hurmetıe
rlml sunanın.• 

B. Halid Fahri Ozansoyun gazete-
mizde çıkan sözleri tamamen kendl 
söylediklerinden ibarettir. Fakat faz
la coşmuştu, heyecan içinde idi. Eğer 
iki saat süren konuşmamız zarfında 
kendisinin bütün sözlerini kaleme al
mak benim için kabil olsaydı, gönde
receği tavzih mektubu 7 değil 77 
maddetik olurdu. Kendisile konu.şma
ya giderken yanımda bir şahit gotür
düğüme iyi etmişim. Ben de hürmet
lerimi sunarım. 

Ş. R. 

(GÜNÜN ANSI KL OPEDisi ) 
Evvelki gece zelzele felaketine uğrayan 

BOR 
Bor'd& yeni bir zelzele olduA'u, Balcı kö· 

yünde binalar yıkıldıRI. adamlar öldüğü 
haber verilmektedir. 

Anadolu haritasına baktıtınız vuit. 
Bor'u Meralnln fimallnde görürsünüz. Şim
diye kadar son zelzelelere uğnyan rnınta
kanın çok cenubunda olduğu böylelikle 
anlqılıyor. Nlğdeden 12 .kilometre cenubu
garbidedJr. tnukışla - Kayseri hattı üzerin
dedir. Şlrln blr kasaba olarak tanınır. Kıs
men hant meyllll blr erazl üzerinde, ios
men dere içinde kurulmUftur. Kasabanın 
nüfuau 8782 klfldlr. Halkın başlıca mqga
lesl ziraat ve hayvancılıktır. Bilhassa mey
vacüık ve baa.:ıhk llerlemiştlr. On lk1 kilo
metre 6teden künklerle Otçu suyu gelip 
ifehlrde yir:mi ge§DleJe taksim olur. Dlğu 
.aıı1ar da vardır. 

•HıldeJl Jel. Bor'u aeı gôt;ürÜr• meeell bu 
lraa'*'a çok ael oldutunu anlatır. 

cOeçtl Bor'un pazan, sür eeet1 Nltdeye. 
me.sell de meşhurdur. Bor'de. pazartesi ve 
aalı gibıleri pazar kurulur. 

Bor clvannda tarihi eserler yoktur. Yal
ıus bh' aat ötede Romalılardan kalma K1-
J1Nbı..,. J'&hut (Xemerhlaar> l.s1mll bir 
Mrabe meYCUttur. sa Dakllne mahl1la ke-
~ clllllW. 

Bor'un evleri kerpiçtendir. Üç bln hane.si 
mevcuttur. Damlan toprakla örtülüdur. 
Halıcılığı mütemkkldlr. 
Kasa~ üc; llltmektep, kadın ve erkek

lere mahsus dört hamam, bir dispanser, 
bir eczane, bir küttiphane, 310 düttmn, ık1 
lokanta, bet gazino, altı han, blr otel, yedi 
fırın, W mllll banka vardır. (Bu rakamlar 
1933 yılına aittir.) 

Belediye temizlik vesaitini 
arbracak 

Belediye, temlzllk vesaitJ.nl arttınna.la 
karar vermlftlr. Icabında çöp kam1001an
nın arkasına ballanacak lAstik tekerlekli 
arabalar yaptırmak üzere bütçeye on blD 
lira lwymqtur. Her araba 200 - 2IO liraya 
mal olacaktır. Bu .suretle nm1ı nok•nhll 
tellfl edllecektir::-..:·~---

İkinci küme tehir maçlan 
Iatanbul fut.bol aJanlJiından: 
Şeref at.adı: A. Hisar - Feneryılaıaz saat. 

ıo hakem Şazi Tezcan, Beylerbeyi - Şlşll 
saat 11,30 bakeın samı Açıköney, Oa.la.ta
ıençler - Oalataspor sat 13,15 hakem Nec
deL oeaezı. AJemdH - onak~ saat. U ha
kem Rıfkı Akaaı. 



Sahife 1 

F eliketzedelere yardım 
kanunu kabul edildi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Binaenaleyh onlar yalnız belediye

nin himayesinde değillerdir. Ayni za. 
manda ihtiyaçları merkezden de na
zarı dikkate alınmış ve icab eden yar
dım yapılmıştır.> 

B. Refik İnce Ecnebi devletlerin 
yardımlarile millet kürsüsünden şük· 
ran borcu ödemeği bir borç bildi
ğini söylemiş, hariçten yapılmış ve ' 
yapılmakta olan yardımlar dışında 

hükumetin esaslı tahsisat istemesi 
lft.zım geleceğini ileri sü11I1üş ve hü
kumetin mevzuu müzakere kanunun 
Meclise vermesindeki istfcalinden do
layı teşekl~ür de bulunmuştur. 

Muvakkat encümen mazbata mu
harriri, Maarif Vekilinin bu mevzu 
üzerinde IA.yıkı veehile işliyeceğini 
ümid ettiğini tahsisat lazımsa tah
sisat istiyeceğini ve ortada kalan bu 
çocukların behemehe.l kurtarılacak

larını söylemiştir. 

Maarif Vekili B. Hasan - Ali Yücel, 
hangi çocukların analarını babaları
nı kaybettikleri, hangilerinin muhta.. 
cı muavenet oldukları, tahsil çağında 
kaç çocuk bulunduğu tcsbit edildik
ten sonra bu hususta tedbir alınaca
ğını söylemiştir. 

Fuat Umay - Felaketin akabinde Ku
rumun bütün teşkllAtlle temasa gelerek 
ilk hamlede 1200 felAketzede yavruyu oa
nndırmayı temin eylediğini. Keçlörenda:&d 
Çocuk yuvasına 1se 200 çocuğun alınacağı
nı bildirmiş ve evl!tlık olarak çocuk ver
meyi Kurumun tercih etmemekte olduğu
nu işaret eylemiştir. 

Başvekil B. Refik Saydam cevap 
vererek kanunun müstacelen Meclise 
verilmesinin bir borç olduğuna işaret 
ettikten sonra Erzincanın şimdiki 
yerinde mi, yoksa başka bir yerde mi 
kurulacağı hakkında henüz katı bir 
karar bulunmadığını, bu hususta an. 
cak Nafia Vekaleti mütehassıslarının 
yapacakları tedkikattan sonra bir 
karara varılabileceğini söyllyerek de
miştir ki: 

- Fel§.ket sahasında icab eden 
tedkikat bittikten sonra yeni şeyler 
hazırlıyacak ve yeni tedbirler alaca
ğız. Belki de yeni kararlar alacağız. 
• Yalnız şununla müteselllyiz ki 
hadisenin vukuundan itibaren bütün 
devlet teşkHatı olduğu gibi, bütün 
Tlirk vatandaşları da kendilerine 
yardım için eııerinden geleni yapmış
lardır. Bunu burada kısaca arzedecc
ğim. Bu felakete karşı duyulan his 
Türk camiasının birbirine ne kadar 
yakın, bibirine ne kadar bağlı oldu
ğunu gösteren bir misaldir (bravo 
sesleri alkışlar). 

Manisa mebusu B. Kazım Nami 
Duru analarını, babalarını kaybeden 
çocukların tahsillerine temas etmiş, 
bunlar evlatlık olarak alındıkları tak
dirde layıkı vechile ihtimam göremi
yecekleri endişesini izhar etmiştir. 

Maliye Vekilinin izahatı 
Bu müzakerelerden sonra seylftbzedeler 

hakkında Muhiddin Baha Pars tarafından 
yapılmış olan teklife karşılık olarak Ja 
Maliye Veklll şu cevabı vermiştir: 

- Arkadaşlar, seylı1bzedeler, yani sey
IAptan erazlsi müteessir olan, yahut her 
hangi bir kuraklık gibi afet dolayısUe La
rar görenler hakkında mevzuatımız ar.ı
sında ahkAm mevcuttur. Bunun daha zi
yade tevsU lazımgelip gelmlyeceği tahkike 
muhtaçtır. İlk ağızda yapılması lazımgelen 
muavenet yapılmıştır. Neticede hükümetln 
yapacartı tahkikat ve tedklkat sonunda c~er 
mevcud olan ahkfımın fevkinde daha fazla. 
hükümler koymak lüzumu tebarüz ederse 
ayn bir kanunla gelmeyi ve tnsviblnizl ri
ca etmeyi kararlaştırdık. Eğer muvafakr.t 
buyurursanız bunu yalnız zelzeleden mu
sap olan !elıiketzedclere hasrcdellm. Ar
kadaşımız da muvafakat buyururlarsa ou
nu ayn bir kanun mevzuu olarak takdim 
edelim.• 

Bu !zahatı tnklben kanun maddesi okun
muş ve tasvip olunmuştur. 

Kabul edilen diğer kanunlar 
Meclisin gene bugünkü toplantısında ~ü 

milyon liralık fevkalfıde tahsisat itasına, 
kaçakçılığın men'i, ve taklblne ait kanu
nun bazı maddelerinin değl.ştırilmeslne, or
man umum müdürlüğünün 939 yılı bütçe
sine 110 küsur bin lira munzam tahsisat 
verilmesine alt kanun Jllyihalan müzakcte 
ve kabul edilerek lçtimaa nihayet verilmiş
tir. Meclis yann toplanacaktır. 

Yeni zelzeleler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Diğer zelzeleler 
Gümüşhane 17 (A.A.) - Dün gece 

saat 22 de oldukça şiddetli ve müte. 
akiben diğeri hafif olmak üzere iki 
yer sarsıntısı olmuştur. Hasar yoktur. 
Gümüşhanede şimdiye kadar em· 

sali görülmemiş soğuklar hüküm sür· 
mektedir. Kapanmış olan Kop ve 
Zigana dağlarının iblr an evvel açıl
ması için Gümüşhaneye aid olan 
kısımda 250 amele çalışmakta.dır. 

Kastamonu 17 (A.A.) - · Bugün 
1,30 da 5,15 de 7,55 de ve 10,4 te ol· 
mak üzere dört defa yer sarsıntısı 
hissedilmiştir. Bunlardan birincisi 
oldukça şidctli hissedilmiş ve beş sa
niye kadar devam etmiştir. Hiç bir 

hasar yoktur. 
İnebolu 17 (A.A.) -i Bu sabah sa. 

at biri' otuz beş geçe oldukça şiddetli 
ve üç saniye devam eden bir zelzele 
ol.muştur hasar yoktur. 
İzmit 17 (A.A.) - Dün saat 15 52 

de İzmitte bir saniye süren hafif bir 
zelzele keydedilmiştir. Hasar yoktur. 

lzmitte heyelan 
İzmit 17 (A.A.) - Kandıranın 

Baba.tepe mevkiinde ve Kandıra şo
sesinin 17 inci kilometresine tesadüf 
eden kısımda bir heyelft.n olmuş ve 
Babatepenin eteğini teşkil eden bir 
kısım erazi 300 metre kadar kay. 
nuştır. Bu heyelAnda şosenin 20 met
relik bir kısnu ile üzerinde bulunan 
bir köprü tamamen toprağa karışa-

Tuzak içinde Tuzak 
J:•efrika No. 41 

N tekım işte, tA yanlarında bir ses 
du1u!du: 

- Hi.:!ayet hanıemefendi! Bu valsi 
lCıtfen o"'.rıimle oynar mısınız? 

Genç k .... <.::n bariz .bir heyecanla: 
- Bt:ni affediniz! - ricasında bu

lundu. - Hiç dans ettiğim yoktur, 
beyefr.ndi! 

Bu rica ve red'er tekerrür etti. 
Mısırlı Sühi b y Elstanbuli de dans 

etmek için genç h:ıdınm yanına ge
lenler arasındaydı. TJiğcrleri gibi o 
da ı·eddedildi. Fakat h er kadın üze
rinde bir cazibesi old'Jğu muhak
kaktı. Ken ·:sini ilk goren bir Havva 
kızmın kalbinde bchcrnahal garip bir 
tesir bırakırdı. Kimse hatırasını unu
tamazdı. Kalbler, karşısında titrer. 
dl. Hatta yetmişlik, seksenlik ka
dınlar bile, hattti Halide Vildan ha
nımefendi bile, şüphesiz gayri şuuri 
bir şekilde onun cazibesine girmişti. 

Sahte Mısırlı bir tangodan sonra, 
Belkisi yerine bırakmak üzere Hali
de hanımın yanından geçiyordu. Tam 
bu sırada Bedestenli Murad Molla 
bey ihtiyar kadına yaklaşmıştı. 

Halide: 
- Biribirlerine ne güzel yakışıyor· 

Nakleden : (Va • Nu) 

lar ... - diye kadınlık gıptaslle genç· 
leri gösterdi. 

Bedestani, ensesini kaşıdı: 
Cidden ... Güezl delikanlı ... Fa

kat acaba kimin nesiymiş? ... Mısırlı· 
lar ekseriya asli kimseler olur amma, 
aralarında kölezadeler de vardır ... 

--.. Damadınız tahkikatını yapmış. 
- Oooo, bakın bu hususlarda yek-

tadır ... Kılı kırk yarar ... Bütün tOO. 
birleri almıştır. Bir şey hakkında: 
cBöyledir! > diye· kanaat getirdi mi, 
yanılmasına imkan yoktur. 

- Değil mi efendim? 
- Evet evet... Fakat ben, soyunu 

sopunu bilmediğim insanlara katiyen 
itimad emem... Maamafih, söyledi
ğim gibi damadımın tedkikatma gö
züm kapalı bel bağlarım ... 

Bedestani Molla, Hidayet hanı
mın elini dostça sıktı. 

- Ah kocanızın aklına şaşayım ... 
Sizin gibi şık, güzel, sevimli bir hanı
mefendiyi böyle yalnız başına bıra
kıyor da kalkıp dünyanın öbür tara. 
!ına kaçıyor! .. . 

Hidayetcik bu sözlere hafif bir te-
1bessümle mukabele etti; sonra neza
ketle bir iki adım geriledi. Molla bey 

Mali ve 
iktisadi 

anlaşmalar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

mükemmel teslihatı en kısa zaman
da ordumuza mal etmiş bulunuyoruz. 
Türk parasının kudretini, en büyük 
sarsıntılar karşısında yerinde tutabi
lecek bir altın stoku elde ediyoruz. 
Memleket ticaretine genişlik verecek 
döviz mikdarına malik bulunuyoruz. 
Bütün bunlardan başka, ve bunların 
karşılığı olarak, İngiltere ve Fransa, 
bize peşin ödedikleri para ile, yirmi 
sene müddetle, her yıl Türkiyeden 
yirmi milyon liralık mal almayı teah· , 
hüt ediyorlar. 

Hariciyemizin bu büyük rnuvaffa
kıyetini takdir ve tebrik etmek borç~ 
tur. İmparatorluk öevrinin yıkıcı is
tikrazları hatırlanacak olursa, bu 
milletin asırlardanbcri ilk defa şahi
di olduğu bu muameleyi Cümhuriyet 
hükfunetinln şeref tarihine kaydet
mekte derin bir iftihar vardır. Bu 
hadise, bundan on yedi sene evvel, 
Lozan konferansında İsmet İnönü'
nün Türkiye tarihinde ilk defa açtığı 
ve binbir müşkilata rağmen taassup
la bağlı kaldığı, ve uzun zaman bir
çoklarının anlayamadığı mali istikla.I 
politikasının en kıymetli tezahürü ve 
semeresidir. 

Necmeddin Sadak , _____ _ 
Galatasaraylılar cemiyetinin 
zelzele ve seylab felaketze

deleri menfaatine konseri 
Memleketimizin güzide musikişlnaslarını 

blr araya toplıynrak münevver kitlenin 
musiki ihtiyacını tatmine hizmet, yolunda. 
şayanı takdir gayretlerde bulunmuş olan 
Galatasaraylılar cemiyetinin bu kere, ha.· 
sılatı tamamen zelzele ve seyliıp feliiketze
delerı menfaatine olnı:ık üzere, bir konser 
tertip eylediği haber alınmıştır. 

21/ 1/ 940 pazar gunü saat 16,30 da Ga
latasaray lisesi konferans salonunda veri
lecek olan bu konserde tanınmış musikişi
naslanmızdan ve konservatuvar muallhn
lerlnden Ömer Re!lk Yaltkaya ve Ferdi 
von Ştatser piyano ile, Ali Sezin keman ile 
ve Muhiddin Sadak viyolonsel ile münte
hap parçalar çalacaklardır. 

Her biri alafranga musikide başlıbaşına. 
birer üstad olan bu sanatkarlarımızı top
lu bir halde dinlemek ve aynı zamanda fe
laketzede vatand:ışlanmıza yardım etmek 
ihtiyaçlarını tatınln edecek bu konserin 
muhterem okuyucularımız tarafından bU
yük bir alfıka lle karşılanacağını kuvveUe 
iimid ediyoruz. 

Davetiyeler cemiyetin Galatasarayda 
eski karakol karşısında Tütüncü çıkmazın
da Reşid paşa hanında 1 numaralı daire
deki lokallnde şimdiden tedarik edilebile
ceği gibi konser günü Galatasaray llse;;i 
kapısından da alınabilir. 

,... 

ı.. 
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itizar 
..., 

. Münderecatımızın fazlalığı dolayısllc 
Clslam tarihinde Türk kahramanları) 
tefrikamızla hikayemizi bugün derce
demedik. Özür dileriz. 

rak ortadan kaybolmuştur. 
Bundan başka yine Kandıra civa

rında ve İzmit şosesinin 6 ncı kilo. 
metresine tesadüf eden kısmında 

ikinci bir heyelan olmuş ve şosenin 
bir kısmile üzerinde bulunan köprü 
iki metre kadar aşağıya kaymıştır. 

de dişleri arasından: 
c- Zavallı kadın ... Onu böyle bir 

başına bırakmak cinayettir!, diye 
söylendi. 
Kaptanı düşünerek, kendi keudi

ne: 
c- Enayi!, dedi. 
Halide Vildan yerinden kalktı. Or· 

talığı bir dans çoşkunluğudur kapla. 
dığı için daha sakin bir yerde bulun· 
nıağı arzu etti. Tenha kalan kışlık 
bahçeye girdi. Burası, camekanlı du· 
varları, tavanı ve türlü çiçekleri, yap
raklarile cidden hoş ve zevkine göre 
bir yerdi. Hidayeti de kendisile bir
likte sürüklemişti. Orada gayet mi
nimini, şipşirin ve içinde gizli ziya. 
sı olan bir mermer havuz vardı . İçin
de kırmızı balıklar yüzüp duruyordu. 
Bu şairane yere oturdular. 

İhtiyar kadın, zihnini kurcalıyan 
muammayı bu gece halletmeğe behe
mehal karar vermişti: 

- Haydi, kızım, söyle bakayım ... 
Sen benim dostluğumdan şüphe mi 
ediyorsun? 

- Kaç tecrübe var... Nasıl şüphe 
ederim ... Size körü körüne emniyetim 
vardır. 

- Öyleyse seni böyle istintak edi
şimin gene senin menfaatine uygun 
olduğunu anlamalısın! 

- Ne faydası var? 
- O da ne demek? ... :Ah, kızım ... 

18 KAnunusani 1940 

Finlandiyada müthiş soğuklar 
yüzünden askeri faaliyet durdu 

(Baştarafı 1 nri sahifede) 

Rus ve Fin tebliğleri 
İstokholm 17 - Sovyet tebliği cep

helerde keşif hareketleri olduğunu, 

Sovyet tayyarelerinin keşif uçuşları 

yaparak askeri hedeflere bombalar at
tığını bildirmektedir. 

Fin tebliği de keşif muharebeleri 
vukua geldiğini, 80 Sovyet tayyaresi
nin bazı şehirlerle köyleri bombardı
man ettiğini, bir kaç yerde yangın 

çıkmışsa da bastırıldığını bildirmekte
dir. Fin tayyareleri Sovyet tayyarele
rini takip etmiş ve bazı Rus müfreze
lerini ibombardıman etmiştir. Dört Sov
yet tayyaresi düşürülmüştür. 

Denizde kayde değer bir hft.dise ol
mamıştır. 

Havalarda, Sovyet tayyareleri, Ka
reli berzahı ve Kajani bölgesi hariç 
olmak üzere, mühim bir faaliyet gös
termemişlerdir. 

Bugün Fin tayyareleri Sovyet kıta
atınıa toplu buulnduğu yerlere bom
baJar atmışlardır. Bir Sovyet tayya
resi düşürülmüştür. 

Amerikanın yardımı 
Vaşington 17 - Amerika Fin1andi

yaya kredi açacaktır. Reislcümhur 

ayan ve mebusan meclisleri reislerine 
gönderdiği mektupta kı·edi açılması
nın hiç bir suretle Avrupadaki harbe 
karışmak demek olmadığını bildirmiş. 
tir. B. Rooseveıt gazetelerle de beya· 
natta bulunmu.ş, Sovyetlerle Finlan
diya arasında harb hali ilan edilmedi
ğini, bunun için bitaraflık kanunu
nun tatbik edilemiyeceğini söylemiştir. 

İsviçrenin yardımı 
Berne 17 (A.A.) - (D. N. B.) ajan

sı bildiriyor: İsviçrenin Finlandiyaya 
yardım komitesi, Finl§.ndiya sefare
tine yarım milyon İsviçre franklık 
bir çek vermiştir. 
Bir Alman memuru Finlandi
ya ordusuna gönüllü girdi 
Helsinki 17 (A.A.) - Almanyanın 

Finlindiya elçiliği ticaret ataşesi isti· 
fasını vermiş ve Finlandiya ordusuna 
gönüllü kaydedilmiştir. 

Stokholm 17 (A.A.) - Kralın bira
deri prens Charles söylediği bir nu
tukta İsveç Kızıl haçının Finlandiya· 
nın emrine bir milyon 250,000 kron 
hazır bulundurduğunu beyan etmiştir. 
İsveçte Finlfındiya için toplanan iane 
mıktan sekiz büçuk milyon krona. 
baliğ olmuştur. 

Belçika ve Hollandada hudud 
havalisinde ışık yakllmıyacak 
(Baştarafı 1 nri sahifede) 

itimadları artmıştır. cAlgemeen Han
delsblad> gazetesi diyor ki: 

cHarb tehlikelerinin artması kimse· 
nin peşine takılarak sürüklenmemek 
hususundaki azmimizi takviye etmek
ten başka bir netice veremez. Tayak
kuzumuz ve müdafaa teşkilatımız bu 
azmimizin garantisidir., 

Almanların sevkıyatı devam 
ediyor 

Alman hududu 17 (A.A.) - Alman· 
yada Westphalie'dcn bitaraf memıe. 

ketlere gelen yolcular mütemadiyen 
yapılan Alman askeri nakliyatı yü
zünden bir kaç kere yolda beklemek 
mecburiyetinde kaldıklarını beyan et· 
mektedirler. Umumi harbte Alman 
saflarında çarpışmış olan bu yolcular· 
dan biri bu kadar kısa bir zamanda 
bu kadar çok kuvvetin nakledildiğine 
şimdiye kadar şahid olmadığını söyle. 
miştir. 

Emin bir menbadan alınan haberle
re göre Belçika hududunda 70 Alman 
fırkası ve Hollanda hududunda 18 Al
man fırkası bulunmaktadır. Şimali 

şarki ve cenubu garbi istikametlerin
den Hollandaya taarruz etmek jçin 
her şey hazırlanmıştır. Alman teha.7 
şilt mıntakasını ziyaret eden müşahit. 
lere göre Limburg'un karşısında mil-

İztırab çekiyorsun... Bunun farkın

dayım ... 
- İyi anlamışsınız .. . Doğru ... Cid-

den azap içindeyim ... İşkence içinde-
yim ... 

İhtiyar kadın, genç arkadaşının 
elini avuçlarının içine aldı. 

- Yüzüme bak, kızım! - dedi. -
Benim kaç sene daha yaşayabileceği
mi tahmin edersin? 

- Fakat ... 
- Bir sene ... İki sene ... İşte ümid 

ettiğim ömür bu kadardır. 
- Niçin böyle söyliyorsunuz, ha. 

nımef endi... İnşallah çok yaşarsınız. 
- Hakikati niçin gizlemeli. .. Tabi

atin malum kanunları... İnsan ebe
diyete kavuşamıyor ... Gittikçe göçü. 
yorum; bir ayağımın çukurda oldu
ğunu hissediyorum... Senden itiraf 
beklediğim şu sırada ben de sana bir 
itirafta bulunacağım. 

- Ne gibi, efendim? 
- Bir sım öğrenmeden öteki dün-

yaya gidersem, bu, bana pek ağır ge
lecektir. 

- Öğrenmek istediğiniz şey, be
nim hayatımın macerası mı? 

- Evet, yavrum ... Sen istersen bu
na meraklılık, müvesvisllk, başkası
nın işlerine burun sokmaklık de ... 
İhtimal böyledir; ihtimal benimkisi 
bir kusurdur; esasen benim yaşımda
ki insanlar hep böyle olurlar. .. Fa-

teaddid motörlü kıtalar bulunmakta
dır. 

Hollanda bir tebliğ neşretti 
Amsterdam 17 (A.A.) - Hollanda 

hükftmetinin telaş uyandırıcı haberler 
aldığına dair dolaşan şayialar üzerine 
resmi bir tebliğ neşredilmiştir. Hollan· 
da hükumeti beynelmilel vaziyet hak· 
kında menşei ve kıymeti bizzat kendi
since kontrol edilen haberlere istinad 
ederek bir kanaat edinmeği ddet itti· 
haz etmiş olduğu bildirilmektedir. 

Taarruz olursa Fransa ve 
İngiltere derhal yardıma 

koşacak 
Brüksel 17 - Soir, gazetesi, muha

birinin Fransadaki İngiliz kuvvetleri 
kumandanı lord Gort ile yaptığı mü· 
lakatı neşrediyor. Gazete mülakatı 

neşrettikten sonra: cBelçikaya b!r 
taarruz olursa Fransız ve İngiliz ordu
ları yıldırım süratile yardıma koşacak
lardır.> diyor. 

OSMANLI BANKASI 
- İLAN -

Kurban bayramı ınünasebctile Osmanlı 
bankasının Galata merkezlle Yenıcami ve 
Beyoğlu şubeleri, 20 1la 23 (d:ı.hll) iklncl j.;a
nun tnrlhlne kadar kapalı bulunacaktır. 

ZAYİ - İdadi derecesinde tahsll şehadet
namemi kaybettim, hükmü yoktur. 

A. Y. Keçeoğlu 

kat emin ol ki sır küpüyüm. Pek çok 
dostlarım bana sergüzeştlerini anlat
mışlardır. Şayet gevezelik huyum ol
saydı başlarına iş açılırdı. Lakin şu 
kulaklaııından giren sözler, öl allah 
deseler, ağzımdan çıkmaz! Bak açık 
söylüyorum: Şu İstanbul şehıı dedi
kodu, macera içinde çalkanır. Fakat 
onların hiç biri sizinkisi derecesinde 
beni alakadar etmemiştir. Belki bu 
hissim, şahıslarınızla bağlı olduğum
dandır.Amma hissediyorum· ki ikini
zin arasında müthiş vaknlar cer\?yan 
etmiş olacak. 

İhtiyar kadın, Hidayetin tepeden 
tırnağa titrediğini farketti. K'>rsan
oğlunun karısı, boğazından fırlamak 

lstiyen bir iniltiyi zaptetmck için diş
lerini sıktı. Bütün mazi, teferrüatile, 
gözlerinin önünde canlanmıştı. 

- Rica ederim ... Beni istintak et. 
meyiniz ... Ne olursunuz? ... Ayağını· 
zı öpeyim ... - diye yalvardı. 

Halide Vildan hanımefendi, tatlı 

ikna kuvvtetini sarfediyordu. Sesini 
büsbütün mülayimleştirerek: 

- İstersen .söylersin ... Oh benim 
kızını anlat ... Muhakkak öğrenmeği 
arzu ediyorum. .. Şayet seni şen, fe
rah, şakrak, mesud görseydim, üstü
ne bu kadar dlişmezdim; emin ol. .. 
Lakin dudakların tebessümü unuttu, 
yavrum ....... 

(Arkası var) 



~sipirol Necati yerli Aspirin değildir. 
BULMACAMIZ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 1 
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Soldan sağa: 
1 - Ayakta durmıyan kişi. 
2 - Cerhetmek. 
3 - Kısa değil - Tersi ycrleşt1rmedlr. 
4 - Necipllk - Altının yansı. 
5 - &raber. 
6 - Bir gemiden bir gemiye nakletmeler. 
7 - Güldürücü artist - Bir erkek ismi. 
8 - Edebiyata mensup - Bir aznmız. 
9_ - Turk.yenin baş şehri - Sonuna cV• 

gelırse YQ.laza olur. 
10 - Tersi güzel saanttir - Tekrar yaz-ma. 
Yukandan aşatı: 
1 - Çocuğun oynadığı şeyler. 
2 - Baya.t değil - Vazet - Nefi edatı. 
S - Havaya çıkmak. 
4 - Pek mükemmel - Muayyen varidat. 
5 - Almaktan emir - Bir defa. 
6 - Kokulu bir ot - Nazar kıl. 
7 - Tersi aç gözlilliiktür - İsyan eden. 
8 - Kapıya vurma - Oraya kadar - Ta-

Yın babası. 
9 - Reaksiyon. 
10 - Dışanlak değil. 

Geçen bulmacamızın halli 
Soldan sağa: 

d l - İbadethane, 2 - Halldeedlb, 3 - Dil-
6 endl!e, 4 - Ada, Taarr, 5 - Emhireyle, 

- Debre, Açba, 7 - !simli, 8 - Nali, Ça
kır, 9 - Fikren, Şa, 10 - Zer, Anadan. 

Yukandan aşalı: 
l - llıdaedin 2 - Baidmesafe, 3 - Allah

blllr, 4 - Dld, İrmik, 5 - Ede, Rel, Ra, 6 -
Tente, İçen, 7 - Hedaya, Ana, 8 - Adlal
çak, 9 - Nllreb, Işa, 10 - Eber, Akran. 

İstanbul ikinci icra memurlutundan: 
lpotek aıacağındruı dolayı açık arttırma 

lle Paraya çevrilmesine karar verilen ve ta
:tnanıına yeminli üç ehil vukuf tarafından 
2600 lira kıymet takdir olunan Beyoğlun
da Ferikoy blrlnci kısım mahallesinde atık 
0 rtakuyu cedit ortakuyu ve ayazma soka
Fda eski 43 mükerrer 43,43 mükerrer yeni 
ı!' 39, 75, !71/ 1 No. Jı sağ tarafı Terkos kum
& nyası duvan arka tarafı Slmonakl arsa
k' :sol tararı a~·azma caddesi orta.kuyu so
~~ lle mahdut iki bap dükkanı müştemll 
Yanı ap hanenin nısıf hissesinin dörtte üç 
ka 1920 de 720 hissesi açık arttırmaya çı
~ınış olup 6/ 2/ 940 tarihinden itibaren 
div naınesı herkesin görebilmesi için daire 
dlr a~~anesıne talik edilecektir. Satış peşin
dl ·b UŞtertıer muhammen k.ıymeUn % ye
nınıı~~k nisbetinde pey akçesi ve yahut 
l'ilnı ır bankanın teminatlı mektubun ve
auın esı icab eder. Müterakim vergilerle rü
deJ;cİ tellaiiye borçluya ait olup satış be
tav1z ~n tesviye edilecektir. Ylrml senelik 
kendısıedell müşteriye aittir. Gayri men.kul 
iVeru ne ihale olunan müşteri derhal veya 
le k en mühlet içinde parayı vermzese iba
Yilks a~rı feshedilir ve kendisinden evvel 
duhe tekllfte bulunan kimse arzetmlş ol
oıun bedelle almağa razı olursa. ona ihale 
~·o da razı olmazsa ve yahut bulun
ınay henıeu onbeş gün müddetle a.rttır
tdU a çıkarılır. Her iki halde birinci ihale 
ve :~ nıüşterı iki ihale arasındıı:ki farktan 
ve g ğer zararlardan mesuldür. llıale farkı 
Cet ~erin 1aiz1 aynca hükme ha-

131 dairece t.ah.Sll olunur. 

Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryolları Sıvas 
Atölyesi için Elektrikçi arıyor 

D.D. Yollan Sivas cer atelyeslnde çalıştınlmak üzere tecrübeli elektrikçi ustalarına 
acele ihtiyaç vardır. Yüksek t~vett\U tebekesinde, motör montaj ve tamiratında, mü
temaclt ve mütenıı.vıp motor sargılannda ç~mış işçilerden talip olanların H. Paşa 
garında birinci iııletme müdürlüğüne müracaat etmeleri. .303> 

* Muhammen bedeli 10050 lira olan 730000 il.det rakkamlı işaret çivisi 4/3/1940 pazar-
~! günü saat 15.30 da kapalı zarf usullle Ankarada idare binasında satın alınıı.caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (821.25) liralık muvakkat teminat 1le kanunun tayin etti
ği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankıı.rada Malzeme dairesinden, Haydarpaş:ı.da Tesellüm 
ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (455) 

Toprak mahsulleri ofisinden: 
Oflslmizin umum muhasebe kadrosunda (100) ve (75) yetmiş beş lira aylıklı muha

sipllkler açıktır. 
3659 sayılı kanun hükümlerine göre bu ücretleri alabilecek yüksek mektep veya 

ticaret veya diğer llse mezunlarından tallp olanların arasında 18/1/940 tarihinde müsa
baka imt~anı icra edileceğinden imtihana gireceklerin bu tarihte saat iklde aşağldakl 
vesalkle birlikte İstanbulda şubemiz müdürlüğüne ve Ankarada Umum müdürlüğümüz 
zat !.§!erine mürac::ıat etmeleri. 

ı - Nüfus hüviyet cüzdanı 
2 - Askerlik terhis tezkeresi 
3 - Hüsnühal varakası 
4 - Slhha t raporu 
5 - Mektep f:thadetnamesi 
6 - Evvelce başka vazifelerde bulunmuş ise bonservisleri. <440) 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünden: 
Atelyelerimlz ihtiyacı için muktezi c28ı ton zift müteahhidi nam ve hesabına açık 

eksiltmeye konuJmuştur. 
Muhammen tedell d232ı Ura ve muvakkat teınJnat c92• lira c40ı> kuruştur. 
İhalesi 26/1/940 tarihine raslayan cuma günü saat on beşde Galata rıhtımındaki 

umum müdürlfık binasında toplanacak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün sözü geçen komisyonda görillebllir. (251) 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlütünden: 

30 İklnclteşrin 1330 tarihli Ecnebi Anonim ve Sermayesi eshama münkasim Şirket
ler kanunu hükümlerine tevfikan Türk.iyede çalışmasına izin verilınJş olan Ecnebi Şir
ketlerden cDoyçe Levante Linye. Vapur Şirketinin Türkiye Umumi veklll bu defa müra
caatla haiz olduğu selA.hlyete binaen, Muzaffer Şevket Molo lle Otto Fink'i müştereken 
hareket etmek üzere Şirket.in vekUJlğlne tayin ettiğini bildirmiş ve llzımgelen vesaiki 
vermiştir. 

Keyfiyet tetkik edilerek kamını hükümlere uygun görülmüş olmakla UA.n olunur. 

lstanbul Balıkcılar Cemiyetinden: 
1 

Cemiye~lınlıln senelik umumi hey'eti toplantısı 26/ 1/ 1940 cuma. günü saat 11 den 
14 e kadar Balıkpazarı Peynirci sokağı Arnoploı hanı 5/ 6 numaralı cemiyet merkezinde 
yapılacaktır. Kayıtlı banın cüzdımlarlyle birlikte gelmeleri rlca olunur. 

Müzakere olunacak maddeler: 
939 senesi p!A.nçusunun tetklklle idare hey'etinln ibrası. 
940 senesi bütçesinin tasdiki. Müddeti biten nısıf ba intihabı. 

Güzelliğin en birinci şartıdır. 

F&tma Fuat Güeüyener'in 

<Yemelcler, :'l'atJ.ılar, Pastalar ve 

Salreden bahseden) 

Kolay yemek kitabı 
Terceme değil, tecriibe ve bllgl mah
sulü olduğu içindir, 1d pek büyük rağ
bet görmüştür Aile masraflarını zerre
ce israf ve sulistimal etmeyen bu 
eserde, bilhassa pastalar, gram üzerl
ne olmayıp, ölçü üzerine tarif cdllmlş
tlr. 6 ncı tab'ı da bitmek üzeredir. 
224 sayifa.. Fiatı: 32 kuruş. Satış mer
kezi: MualUın Fuat Oücüyener'in 
(Anadolu Türk Kitap deposu). Yeni 
Postane karşısında Meydancık hanın- 1 
da No. 10. 11, 12. Şubesi: Ankara cad-

... d.esiiıiNiom. illm7m. _._._. .......... 

Betlktaş ikinci sulh hukuk Mklmliğin-
den: 940/2 

Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde Al
tıntaş sokağında 3 sayılı evin altındaki 
bodrumda mirasçısız ölen Mekkeli Hasan 
oğlu Süleyman terekesine mahkemece va
ziyet edilmiş olduğundan müteveffadan 
alacaklı olanlarla. borçluların ilan tarihin
den itibaren bir ay ve iddiayı veraset eden
lerin üç ay içinde Beşiktaş ikinci sulh hu
kuk mahkemesine müracaatları ve aksi 
halde terekesinin hazineye devrolunacağı 
ilan olunur. 

İstanbul asUye 1% ci hukuk mahkemesinden; 
39/ 311 Müddei: Osman, Müddeialeyh: Şa· 

yan: Edremltte gazi İlyas mahallesi kavcı 
cami sokak Semerci Halli ağanın evinde 
sakine iken (ikametgahı meçhul) müddei 
Osman tarafından müddeialeyh Şayan aley .. 
hine açılan ihtar davası içlh müddeJ.aley
hin 16/1/940 salı günü saat 11 de mahke
memizde hazır bulunması lüzumu ilanen 
tebliğ edilmesi üzerine mumaileyhin o gün 
gelmemesi veya blr vekil göndermemesine 
mebni hakkında. gıyap kararı ittihaz olun
muş ve imla kılınan bu karara ait ihbar
namenin bir nüshası da mahkeme divan
hanesine asılmış ve keyfiyetin on beş gün 
müddetle ilanı için tahkikatın 27/2/940 sa
lı günü saat 9,30 da bırakılmı§ olduğu teb
liğ yerine geçmek üzere ilan olunur. (M. 2272 

Uü:iidar hukuk hakimliğinden: 939/781 
Zeynep Coşgun veklll avukat Hasan Ça.

ga tarafından Patabahçeslnde Tuğla fab
.rilta.sında 19 No. da sakin iken halen :lka
metglhı meçhul Remzi Çoşgun aleyhine 
açılan boşanma davasının cari tahkikat ve 
muhakemesi sonunda mahkemece Medeni 
kanunun 134 üncü maddesi mucibince ta
rafeynin boşanmala.nna ve çocuklan Ek
remin hakkı velft.yetınin anasına verilme
sine ve babası üzerine ayda ~§ llra. lilimel 

iştirak nafakası takdirine ve baltada bir gün 
altı saat çocuğun babasına gösterilmek su
retile şahsı münasebetinin teminine 6/ 12/ 
939 tarihinde karar verilmiş olup bu baP
ta.ki nam sureti mahkeme divanhanesine 
asıldığı gibi keyfiyet ayrıca gazete He de 
tebliğ yerine geçmek üzere llA.n olunur. 

(M. 2270) 

bir ~çatı altında bir hane ve bir düktln 
cam kahve dükkAnmdan ibaret olan bu 
tuYu ınenkuı hane kısmına Orta:kır veya 
&lriı SOkağında bakan 39 No. lu kapıdan 
linctedlkte burada zemini toprak bir aofa üze
çlku.ır sağa iki solda üç basamak merdivenle 
sarnak~1r Oda ve blr de heli mevcuttur. sa.
kal du~kıla.n soldaki odanın altına ba.k
z ınınu ı isabet etmektedir. Bir toprak 
tnakta 8f fadan bir kapı Ue bahçeye çıkıl
onuııde 0 up bahçenin solunda. kat lrtl!a 
ona bıJ1 kısımdan daha alçak mutbah ve 
üç erık şlk bir komfirlulı: vardır. Bahçede 
elektrıt a~acı mevcuttur. Her lkl diikkAnda 
\Ununııy ~satı mevcuttur. Bina, heyeti 
kattan 1~ e alçak bir bodrum üzerine bir 
tanıırcUr arct tamamen ahşap ve muhtacı 
te:J.satı · Uıerı adi llremlt örtülüdür. Su 
den geiıf!tur. 71/1 No. lu hanenin bahçe
antre ·· ek Buretlle haneye glrll1r, bir 
heıa v~~~~ bir oda, bir mutbah ve bir 
801a tize omürlük vardır. t>'st katta bir 
elektrik ~ lk1 Odadan ibarettir. İçinde 
ınetre lllura.b atı mevcuttur. Mesnhası 91 
nıurabbaı baı olup bundan 43 metre 
l"lnci nrtt bina ve mutebakisl bahçedir. Bi
Pazartesi ~sı lD/ 2/940 tarihine müsadit 
tanbuı 1 ü saat 10 dan 12 ye kadar ta
tır. Artt~ icra dairesinde icra edllecek
lllıı c;. 75 bedeli kıymeti muhammene
Cektir0 A ni buiduğu takdirde ihale edile
hudü · ba': takdirde en çok arttıranın teah
Rün tenıdld kalmo.k üzere arttırma onbeş 
88.dil salı _e~erek 5/ 3/ 940 tarihine mü
llluhanun ltünu ayni saatte icra edilerek 
bulduğu en kıymetin yüzde yetmiş beşini 
lecek ak ~~dirde en çok arttırana ihale edl-
11kan' sa~ akdirde 2280 No. lı kanuna tev- ANA p t y O J E N••• 

1 ş gerı bırakılacaktır. 

Vsküdar Asliye hukuk hikiml.ilinden: 
939/ 1873 Beykoroa Yalıköyünde Gazi Yu

nus soka~da 9 numaralı hanede Ali Müş
teri tıı.rafından kansı Beykozda Yalıköyün
de mektep soka~da 14 numarada otrıran 
Fatma aleyhine açılan boşanma ve tesclll 
talak davasından dolayı müddeialeyhin 
ikametgahının meçhuliyeti hasebile ilAnen 
yapılan tebligata rağmen mahkemeye gel
mediğinden müddei vekllinin talebile hak
kında gıyap kararı ittihaz ve tahkikat 
6/ S/940 çarşamba saat 10 a talik ed.llmiş 
ve aynca mahkemece müddeinin beyyinele
rini ikame eylemesine de karar verllmlş ol
duğundan yevm ve saati mezkO.rede yine 
gelmediği surette şahitler 1stlma ve tahki
kata gıyabında. devam olunacağına dair ya
zılan gıyap kararı mahkeme di\'anhanesi
ne asıldığı gibi keyfiyet ayrıca gazete ile de 
llfın olunur. (M. 2271) 

sın~!~ i11t\s kanununun 126 ncı madde- Dr. İhsan Sami 
diğer ala~kan ipotek sahibi alacaklılar lle İstreptokok, 1statllokok, pnömokok. 
hlplerini adarlarının ve irtifak hakkı sa- koli, Plyoslyanilderin yaptığı çıban, 
ve husu~ işbu gnyrl menkuldeki haklarını yara, akıntı ve clld haatalıklanna 
alarını 0 faiz ve mn$rife dair olan iddi- .... karşı çok tesirli taze qıdır. 
içinde 1~vrakı müsbitclertıe birlikte 20 gün 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111..,111"""""' ... 

Ak i hal~ dairesine bildirmeleri llzundır. kanunlyeye göre hareket etmeleri ve daha. 
llladıkça ~~aklan tapu slclllerile sabit ol- fa.zla malfunat almak isteyenlerin 939/2548 
hariç kal :ış bedelinin payla§ma:nndan No. lı doayasl.le da1nm1ae müracaatları llAn 

ırıar. Allkadarıanwn bu maddei olunur. Ol. 2268) 

Kadıköy· ikinci sulh hukuk hfıldmli~ln-
den: 939/33 
Kadıköyünde HünkO.r İmamında Acıba

dem caddesinde 46 No. lu hanede muk.Lm 
iken ölen Abdullah kızı ve doktor Şahap 
tansı Fatma Saidenln tanzim ettirmiş oı
duğ\ı vaslyetnnmcnln 29/1/940 pazartesi 
günü saat 10 da aı;ııacaaı alA.kadarlara 11!\n 
olunur. iL 2274 

Bayramda Yalnız 

K 1Z1 LA Y GAZETESİ 
Çıkacaktı!: 

ilanlarınızı vermekle hem kendinize ve hem 
de Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

Müracaat yeri: 
İstanbulda Postane karşısında Kızılay Hanında 

Telefon: 20062 

DERHAL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi Mik. Eksiltme şekli 

Toz paket kolaa 52.000 Kg. Pazarlık 
Beyaz çul 150.000 metre • 
Kalibre çellt1 43U5 Kg. • ) 
Karbon çeliği 2335.- Kg. • ) 
Krome spesiyal çeliği 1024.- Kg. • ) 

Saati 
14 
15 

16 

I - Şart.name, nümune ve çelik ebat ııstesı mucibince yukarda cins ve mikdan ya
mlı (5) kalem malzeme pazarlıkla satın alına caktır 

n - Pazarlık 1/W940 Pe11Cm1f günü K abataşta levazım ıve mübayaat ıubesindek1 
allln komisyonunda yı.pıJacaktır. 

m - Şartname ve .kola nümunesl her gün ~ geçen ıubeden parasız alınablllr. 
IV - İsteklilerin razarlık için tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7,5 güvenme parala-

rile blrllkte mezkftr komisyona gelmeleri. (284) 

• l - Şartno.nıesl mucibince 16/1/939 tarihinde 20.000 Kg. N'l.şa.sta kolasına teklif olu-
nan 11atlar haddi H\yık gbrülmedlğiııden yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Muhammen bedeli 3330 lirn muvakkat teminatı 249.'iS liradır. 
m - Pazarlık 19/1/94\l cumn günü saat 16 da Kabataşta levazım ve mübayaat 

şubesindeki alım komisyonunda yapılo.ca.ktır. 
IV - Şartnamesi her gün sözü geçen şubede gorülebilir. 
V - İstekllle!'i..l pazarlık Jçin tayin ecltlcn gün ve saatte % 7;5 güvenme paralarlle 

birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilan olunur. cı505• 

lstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
İstanbul üniversite.si müstahdemleri için yaptınlacak asgari 157 takım erkek ve 27 

takını kadın elbisesl için 28 Blrinclk!inun 1939 tarihinde yapılan kapalı zarf eksiltme
sinde istekli çıkmadı~clan aynı iş aynı §artlar ile 25/ 1/940 perşemoo günü saat 15 de 
pazarlıkla. ihale edilecektir. 

Şartname ve l:umaş ııümunesı her gün rektörlükte görülebilir. a480a 

'l'tlrkiJ'e Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100. 000.000 Türk lirası 
ŞUbe ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticaı1 her nevi banka :r;nuameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikraıniye veriyor 
Ziraat Banka.c;ında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıda.kl pllna 
göre ikram.iye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 lt 500 lt 2,000 » 
4 lt 250 lt 1,000 lt 

40 lt 100 lt 4,000 lt 

100 » 50 lt 5,000 lt 

120 :ıt 40 > 4,000 lt 

160 » 20 » 3,200 lt 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşl\,ı 
düşıniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eyldl, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir. 
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ftOUfl L-A iJifl~Dfff LEfl iST AN BUL - ANKARA - iZMiR 

FOS FARS OL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. 
Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabt buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannid ln-
kıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatıerine, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve 

kilo almakta şayani hayret faidelet temin eder. 
F O S F A R S O L'ün Diğer bütün kuvvet şu.nıblarmda.n üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETI'E KAN, KUVVET, 

Ş b 
İŞTİRA TE.'1İN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

uru u Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

·ı~ iiil YA l ~c~ O 

so.ooo 
L j R A 

ADEMİ İKTİDAR 
va BELGIEV.IEKLiQiNE -

HORMOBIN 
Tabletleri her eczanede bulunur 

ıPa.ta kutusu 12S5) Galata, l.tubul 
reDIO ~ .... ttt•I 

Ziraat Vekaletinden 
Orak makinesi, Harman makinesi, Traktör ve 

Bileği makinesi alınacak 
ı - Zlmt kombinalar kurumu ihtiyacı için orak makinesi, harman makinesi, bileği 

makinesi ile traktör alınacaktır. 
2 - Bu makinelere nlt !cnnt ı:art.nameler zirai kombinalar kurumu müdürlüğünden 

parasız olarak verilir. 
3 - İst.eklilerin şartnanıe almak üzere Ankara zirai kombinalar kurumu müdürlü-

&Une müracaatları. (6351) (10.'\22) 

BAYANA 

BİR ÇANTA 
veya BİR SAAT 
Hediye ediniz. En zarif Hediyeler 

OSMAN SAKAR ve Ski. 
Müessesesinde taksitle satılır. 

Galata Bankalar caddesi No. 59 
Galat.a Bankalar caddesi Voyvoda 
han zemin kat. Telefon: 42769 
Beyazıt 1Jniversite Caddesi No. 28 
Kadıköy İskele caddesi No. 33/2 

ESKİ ve YENİ ROMA TIZMA, LUMBAGO, SİYA TIK 

OMUZ, ARKA, BEL, DlZ, KALÇA ve soğuk algınlık

larından ileri gelen tiddetli ağrılari teskin ve izale eder. 

Doktor Operatör aranıyor -.... 
Anadoludaki bir maden şlrketJnde çalışmak üzere, iyi şeraJtıe bir dok

tor operatör angaje edilecektir. İstlyenlerin her gün Galata Şarap iskelesi 
soknğında Muradiye hanının beşinci katındaki şirket merkezine mü.raca.
atlan. 

Memur aranıyor 
Zonguldak'ta bir kömür müessesesinde çalışmak üzere muhabere 

işlerinde tecrübeli ve seri daktilo yazar,el yazısı da düzgün bh memurla 
hesap amellyatlanru sert ve doğru yapar tecrübeli ve düzgün yazılı iki 
memur alınacaktır. 

YaşJan 25 - 45 arasında olacak ve baremin 10 uncu derecsine ka
dar maaş verilecektir. bteklllerin evvelce bulundu.klan müesseselerden 
aldıklan bonservisleri, mektep diplomalannı ve tercümei hal varakala· 
nnı en geç bu ayın 25 ine kadar Zonguldakta 21 No. Iu Posta kutusu 
adresine teahhütlü mektup halinde göndenneleri ilan olunur. 

Harp Akademisi Komutanlığından: 
Dr. Suph/ Şenses Ha.rp akademisine yavml üç lira ücretle bir elektrikçi alınacaktır. Nafia VekAletın-
İdrar yollan hastahklan müt.eb•ssm den tasdlkll üçfuıcll derece ehltyetnameyi haiz olma.sı şarttır. 
Beyotlu Yıldız sineması tarom tram- Taliplerin 10 §ubat 940 tarihine kadar Yıldızda Harp aka.demlsl komutanlığına mü-
•IL7 duralı Letıer ,A,pt. Tel: f3924 racaat eylemeleri. (417) 
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8ahlbl: NecmeddlA Sa~ lJmum neşriyat müdirii: Şevke& Bade 
Aktam Matbaa.u 


