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Erzincanda enkaz altından 
canlı insanlar çıkarılıyor 

Amele ve asker, vatandaşları kurtarma 
işinde canla başla çalışıyorlar 

Reisicümhurun millete 
beyannamesi _______ ..... ______ _ 

Felaket mıntakasındaki vatandaşlar, mem
leketimizin her tarafından gösterilen 

alakadan mütehassis ve müteşekkirdirle:-
Vatanın muhtelif kısımları arasında göze çarpan yakın 
ve sağlam teıanüd ile bir büyük milletin sevinç ve acıda 

nasıl yekpare bir aile olduğunu göıtermiı oluyoruz Dahiliye Vekili felaketzedeler için 
etrafında yeni beyanatta 

alınacak 
bulundu 

tedbirler 
Toknt, 1 (A.A.) - Reisicümhur ismet İnönü, Türk milletine hitaben 

Tokattan aşağıdaki beyannameyi neşir buyurnnışlardır: 

cm:=============-==-======== 
Zafer hangi 
tarafındır? 

Yeni yıl, harbin alacağı şekil bakı· 

mından kati blr devre olacaktır. 1940 
senesi bize harbin sonunu müjdele
mese blle, tut~an büyük yangının 
bulaşma çevresi önümüzdeki yaza 
kadar kendini gösterecek, henüz 
müphem bulunan niyetler ve vazl. 
yetler tamamen meydana çıkacaktır. 

Harbin bu yıl içinde neticelenmesi 
güç görünüyor. Hakiki savaş henüz 
başlamış bile değildir. Karşı karşıya 

kuvvetli istihkfunlar büyük çapta ani 
taan·uz hareketlerini imkflnsızlaştınyor. 

Abloka, neticesi kati, fakat tesiri za
mana mühtaç bir silahtır. Her iki ta
raf boy ölçüşecek müsavi kuvvette 
olunca, dı>rhal ayni şiddet ve deh
şetle mukabele görm.ek korkusu, ha
v:ı. ...,ilıihlnrmı cephe gerisini yakıp 
yıkmak icin kullanılmaz silah haline 
sokuyor. Btıgiın karşı karşıya duran 
muazzam ordulaıın, yarın birbirleri
ni nerede bu!maya calışacaklan şim
dilik mcchuldür. 

Bu şartlar içinde harbin uzun sür
mesi za•ı.uidir. Harb esasen çabuk 
bitemez; zira hedef, şu bu toprakları 
ele geçirmek, filan veya falan devlet
leı i imha etmek değildir. Yenecek ya
hut ~enilecek kuvvetler sadece ordu
lar değil, beynelmilel sahada yer et
miş ahlaki prensiplerdir. Bundan do
layıdır ki başka harplerde her anın 
ihtimalleri çerçevesine giren uzlaş
ma, anlaşma imkanları bu harpte 
asla yoktur. İki türlü düşünce tar
zından, milletler arasındaki münase
betlerin iki türlü telakkisinden biri
nin ortad!l.n kalkması şarttır. Bu sa
hacln iki tarafın karşılıklı f cdakıirlık
lan. uyuşma temayülleri bahse mev
zu olamıyacağı için, harbi doğuran 
derin fikri, ahlaki, içtimai ihtilaflar 
yok olmadıkça sulhten dem vurmak 
abestir. 

Di.i.nyada sırf maddi kuvvet mi ha
kim olacak? Her lmvveLli devletin iş
tihası nekadar hududsuz olursa ol
sun. kendinden zayıfını yutması hak 
diye mi telakki edilecek? Milletlerin 
hürriyeti, istiklali, hayatı başka mil
letlerin büyüme, zenginleşme ihtira
sı öniınde değeri sıfır olan boş mef
humlar mıdır? Çok eski zamanlar
dnnberi milletlerin hayatını tanzim 
eden siyasi hukuk yerine en kaba ta
hakküm ve tagallüp sistemi mi ge
cecek? 

Davanın esası budur. Milletler ara
sı münasebetlerde, son zamanlarda 
niımuneleıini gördüğümüz sistemin 
y !." etmed, milli ve içtimai hayatta 
her türlü ahlak ve hukuk prcnsiple
ıi.nin inkaıına tekabül eder. Kuvveti
ne güvenen her insanın sokakta gi
derken bir l>asknsını soymasına, karşı 
koyanı öldürmesine, zorbaların ka. 
pıları kırıp evlere girmesine, evini 
kendi hn.5metiııe dar bulanların kom
şu evlere yayılmak istemelerine mü
samaha eden, hatta bu usulleri meş
ru kılan bir cemiyetin hali neye va
n .-sa, şahlcU olduğumuz bazı siyasi 

Necmeddin Sadak 

(Devamı 4 üncil sahifede) 

Tokatta tamamen yıkılan llalkevi binası 

Erzincan ı (Zelzele mıntakasma başlanmıştır. Halkın acısı hükıimetin 
giden muharririmiz bildiriyor) - Bu ve vatandaşın gayretile dindiriliyor, 
gün enkazı kaldırma ameliyesine ha- hastaların cıvar vilayetlere sevkine 
raretle devam edilmiştir. Zelzele !ela- devam ediliyor. 
ketinin beşinci giınü olmasına mg- Dahiliye Vekilinin beyanatı 
men toprak altından halli canlı in- Erzincan ı (Zelzele mıntakasına 
sanlar çıkarılmal<tadır. giden muharririmiz bildiriyor) -

Erzurum ve Ankara yollannaan Reisicümhur Inonünün hareketinden 
gelen yardım katarları vagonlarla er- sonra Dahilıye ve Sıhhat Vekilleri, 
zak, yüzlerce çadır getirdiler. Amele kumandanlar, vali son defa toplana. 
ve asker enkaz altında kalmış vatan- rak aldıklan direktiflere göre yapıla-

uZelzele feliketine uğnyan mıntakalanmızdan büt ün Türk m illetine 
yeni yıl için yürekten temennilerimi takdim ederim. Yakın ve uzak medeni 
ınilletıerin ve insaniyet ileminin acımız için gösterdiği sempatiye, Türk 
milletinin yürekten teşekkürlerini ifade etmek isterim. Feliket mıntaka· 
smdaki l'atanda.,ıar memleketim.izin her tarahndan gösterilen alikaclan 
nıütehassis n ın üteşekkirdirJer. Vatanın muhtelif kısımlan arasında göle 
çarpan yakın ve sağlam tesan üd ile bir büyük milletin sevinç ve acıda nasal 
yekpare bir aile olduğunu göstermiş oluyoruz. Milletimiz içindeki bu bera
berlik sayesinde bugünlerin en az sarsıntı ile biteceğine ve her zorluktan 
m illetimizin yeni bir ku dretle çıkacağına sarsılmaz inıamm \'ardır. Ferdleri 
arasmda karşılıklı \'azife hissi ve bütün cemiyette \•atana karşı fedakarlık 

duygusu sağlam milletim izin iyi ve geniş giinler göreceği muhakkaktır." 
Reisicumhur 

İS1'1ET İNÖst! 

Tokat l (A.A.) - Reisicüınhur İsmet İnönü bugün saat 12,30 da hu
susi trenle Turh1la vasıl oldu, halk kendisini candan tezahüratla karşıladı. 
Reisicümhur trende vali, komutan vekili, beledıye reisi, parti başkanı ile 
görüştül:ten sonra Tokada hareket etti. 

ismet İnönü Tckada muvasalat edince trenden inerek harabeleri 'gez
di, sonra Niksara hareket etti. Niksarda tetkiklerde bulunan Milli Şef tek
rar Toka0a dbııerek saat 21 de Turhala hareket etti. 

Sakarya da taştı 
Adapazarında 10 mahalle, Geyve kazası 

telefon santralı su baskınına uğradı 
ve 

daşları kurtarma ameliyesinde canla cak işleri görüştüler. İçtimadan son- İzmitten Adapazarına ve Geyveye sandallar, yardım 
başla çalışmaktadırlar. Açıkta kalan- ra gazetecileri kabul eden Dahiliye -
ıar için yeı· yer barakalaı· inşasına (Devamı 5 inci sahifede) kuvvetleri gönderildi. Geyve santralını temizlemek 

M K 1 K b üzere dün gece şehrimizden bir itfaiye müfrezesi gitt 
• ema paşa, araca ey İz:rut 1 (~.~şam) - Buraya g~l~ Şehrimizden giden itfaiye 

malumata goıe, Sakarya nehnnın müfrezesi 

ala d 1 1 a ı O 
taşması üzerine Adapazarı ve Geyve G d b 1 t 1 f t ıı ov rın a SU ar a ç ıy r kazalannı su basmıştır. Adapazann- eyvebaekuunanv eeon s~.nrrlae· 

nın su s ınına ugraması uze n 
da. on mahalle su altında kalmıştır. İstanbul telefon müdürlüğü İstanbul 

B• k k•• •• •• f • J b b } Istanbulla Ankara arasında muha- . .. . lr aç oyun DU USI e era er SU ara b . t . d b .... k G t l ftfafyesıne muracaat etmıs ve moto-
ereyı emm e en uyu eyve e e- . .. · . 

k 
.., . . .., ... v pomplu bır mufreze santralı temızlcA 

apıldıgı haberlerının dogru olmadıgı fon tantralı da su baskınına ugra- mck hususunda yardım için dun ge-

l ıd • • 20 ·ı 30 d d mış ır. . ce 22,30 da trenle Haydarpaşadan ha-an aşı 1, lDSaD zayıafl I e arasın 8 lr Gece 23•30 da b~radan haıeket reket ettirilmiştir. İzmit itfaiyesin-

B ursa 1 (Hususi muhabirimiz. bil· 
diriyor) - M. Kemalpaşa, Karacabey· 
ovalarında karların birdenbire erime-

. si ve sürekli yağmurlar yüzünden de
relerin müthiş bir süratıe ta.şmasm

dan mütevellid seylap hakkında şim

diye ı:adar gelen malumat birbirini 
nakzetmektedir. Seylf!bın büyiık tah· 
ribat yaptığı muhakkaktır. Birçok 
köyler su altında kalmış ve M. Kemal
paşa kasabasının birçok ınahalleleıini 
su basmıştır. Sular bu kasabanın bil· 
yük köprüsünün üstünden aş.makta
dır. 

Bu kaza ile Bursa arasında yega-

İzmir havalisinde
ki su baskını 

M enemen ve Dikilinin bazi 
köylerini sular bastı 

İzmir 1 (Akşam) - Menemenin 
Harmandalı köyünü su bastığından 
halk mahsur vaziyette kalmıştır. Kur
tarmak için İzmirden kayıklar gön
derildi. Bakırçay da taşmış, Dikili ka
zası dahilinde Hanım çifliğinden iti
baren Pamuktepe, Demirtnş koyleri 
ve Bano çifliği arazisini tamamen 
sular istila etmiştir. Afyon - Bandır
ma trenleri bugün de gidemedi. Ma
nisa - İzmir arasında tamir ekipleri 
demiryolunu .tamire çalışmaktadırlar. 

ne muvasala vasıtası olan Uluabad 
köprüsünden elyevrn münakalat te
min edilmekte ve Bursa ile MudanyP
dan gönderilen sandallarla köylere 
gidilerek yardım edilmektedir. 

Bugün gelen telgraflara göre, su
lann alçaldığı ve bu suretle yardım 
ve imdad faaliyetinin biraz daha se
mere veımeğe başladığı anlaşılmakta

tır. 

Bugün Bursadan giden otomobiller 
M . Kemalpaşaya kadar varmak im
kanım bulmuşlardır. Çok feci vaziyete 
rağmen ilk gelen haberler hilafına 

(Devanu 4 üncü ~ahifede) 

.. :l.kka~Ier: 

Felaketin bayramı 
seyranı olur mu? 

Evvelki gün pazardı. 

Dün yılbaşıydı. 

iane ve teşki.lat faaliyeti namına 
bir şeyler yapıldığını hissetmedik! 

Hayırperver füaksadlarla yapıla

cak seyranları. mubah görmüyoruz 
da tembeldne bayramlan. makul bu
luyonıı ..• Bu da şaşılacak şey! ... 

Feltiketin bayramı, seyranı olur 
mu? 

Bari l>ugunden iti"baren acısını çı
karalım. 

eden Adapazarı t.renıle Adapaz~a den bir müfreze de İstanbul hevetine 
yardım kuvvetlen ve on sandal gon- . . . • . . 
d ·1 • t' v 1. 1 t "d"rü Izmıt ıstasyonundan iltihak etmıştır. 
erı mış ır. a ı ve emn ye mu u 

de Adapazaıına hareket etmişlerdir. 

Geyve telef on santralında sulan 
boşaltmak üzere İstanbuldan gelecek 
motopomplu itfaiye müfrezesile be
raber İzmit belediyesi motopomp 
ekipleri de Geyveye gitmişlerdir. 

Geyve telefon santralı İstanbulla 
Ankara arasında muhabereyi takviye 
i~in kurulmuş büyük bir istasyon
dur. Dün Geyve üzerinden Ankara 
ile konuşulamıyor, diğer hatla muha
bere temin ediliyordu. 

_,lllUH- Hlfflllffl ... INllllffl llllllllllhlHHlllHllllllllllftlll-HtUlllllllllllllllllUIHIUllHIRll8 111_ 1_ 18W lllU*llll1•8••1 - -· 

- Değerli bir kadına benziyor!. .. 
- EYet, en aşağı on beş felaketzedeyi kurtarabilir !. . • 

'l 
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Norveç veliahdinin 
bir hitabesi 

Norveç, hürriyetini korumak için her 
türlü feda karlığı ihtiyara hazırdır 

Oslo 2 - Norveç veliahdı prens Ola!, yeni sene münasebetlle memleket 
haricindeki Norveçlilere hitaben radyoda bir nutuk söylmi§tir. Amerika rad
yoları tarafından neşredilen bu nutukta deniliyor ki: 

Norv,.ç ciddi ve nazik blr vaziyette bulunuyor. Tahtelbahlrler hergün 
Norveç vapurlarını batırıyorlar. Buna rağmen bahrlyelllerimiz büyük !eda
kAlıkla vazifelerine devam ediyorlar. Bunların f edakft.rlığı bütün mlllete misal 
olmalıdır. Norveç milleti, hürriyeti için her türlil tedakArlığı ihtiyara hazır
dır. Milletler biribirlni anlamış olsalar yeryüzünde herkese yer vardır.» 

Rumen Başvekilinin mühim bir nutku 
Rumenlerin Besarabyayı müdafaa için silaha 

sarılmaktan çekinmiyeceklerini söyledi 
Londra 2 - B. Tataresko bugün Köstencede irad ettiği bir nutukta Ro

manyanın Besarabyayı miıda!na için icabında silaha sarılmaktan çekinmiye
ceğini söylemiş, «Topraklarımızı korumak 1çln son neferlmize kadar çarpışaca
ğız ... » sozlerlni ilave etmiştir. Başvekil bu sözleri söylerken kral Karol da hazır 
bulunuyoı du. 

F ınleri1 son muvaff akiyeti 
Ruslar merkezde Fin topraklarını 
tahliye ederek acele çekiliyorlar 

- Rusların çekildikleri yerleri gezen Ajana 
Havas muhabirinin gördükleri 

Paris 2 - Finlandiyada son muharebeler hakkında gelen haberler Finle
rin mühim bir muvaffak1yet kazandıklarını bildiıiyor. Ruslar Kareli berza
hında bir ay mütemadi taarruzlarda bulunm~lar, fakat hiç bir muvaffakıyet 
elde edememişlerdir. Finlandiyayı ikiye ayırmak teşebbüsü de akim kalmı.ş
tır. Ajans havas muhabiri Dolmajervi harp sahasını gezmiştir. Ruslar bura
da 30 kilometre çekilmişlerdiL Muhabir yolda tahrip edilmiş 30 tank ~ 
tır. Birçok Rus askerleri mitralyözle biçilmiştir. 

1''.inler donmuş bir gölün buzlarını güllelerle tahrip edeıek Rusların ile
ri hareketini durdurmuşlardır. Ruslar, askerlerinin ilerlemek istemediklerini 
zannederek arkadan mitralyözle ateş açmışlar ve kendi askerlerinden birç.o
gunu öldurmüşlerdir. 

lngilterenin kuvvete artıyor 
Kral 19 ile 28 yaş arasındaki bütün 

efradı silah altına çağırdı 
l .ondra 2 - Bugün Kral Jorj bir beyanname neşrederek 19 lle 28 yaş 

aıllSlndaki bütün efradı askere davet etm1ştir. İlk olarak 23 yaşında olanlar 
çağ11lacakhr. Bunların celbi marttan evvel olrnıyacaktır. 19 yaşında olan
lar 20 yaşına girdikten sonra orduya. iltihak edeceklerdir. Bu davet İngiltere
nin kuvvetini 2,750,000 kişiye çıkaracaktır. 

Felaketzedelere yardım için Mısır ve 
Filistinde komiteler teşkil edildi 
Kahire 2 - Mısırda, Anadoludaki zelzele fel!Utetzedelerine yardım içtn 

büyük blr tehalUk vardır Mısır hük11meti 10 bin Mısır lirası teberrü e~tlr. 
Halk iane veı.iyor. Fillstinde müslüman, hıristiyan ve yahucUler müteaddid 
komiteler teşkil etmişlerdir. 

Rusya ile Japonya a rasında iki mukavele imzalandı 
Rcmıa 2 - B. Molotof ile Japon büyük elçisi Togo arasında iki anlaş

ma imza edilmiştir. Bunlardan biri Mançukodaki Ruslara alt şimendifer 
hattının satın alınmasına dair tec.'liye şartları mukavelesidir. Tediyat 4 kfL.. 
nunusanide yapılacaktır. 

!kin" Jıkçılık mukavelesinin bir sene uzatılmasına dairdir. O vakte ' .., 
kadar l mır:nukavele kararlaştırılacaktır. 

p enldemazeteler, Rusya ile Japonya arasındaki son anl~malardan 
bahısl frc~!iı.' Japonyanın Amerika fle anlaşmasına meydan vermemek 
için fedakarlığa katlandığını beyan ediyorlar. 

ol/anda üzerinde yabancı tayyareler 
Paris - Anısterdamdan bildiriliyor: Bir çok yabancı tayyareler Friz 

iızeıınde ve Hollandanın şimal şarkında uçmu.şlardır. Müdafaa bataryalan 
ate açmışlardır. Tayyareler şimalı şarka doğru kaybolmuşlardır. 

Gener 1 Fran onun bir nutku 
l\Iatlritl 2 - General Franco yeni sene münasebetile blr nutuk söylemiş

t r Oeneı al Franco nutkunda İspanyada blr Mkert diktaWrlük kurulacağı 
§a) iasını tekzip ile: «Kimse bizi tuttuğumuz yoldan döndürem~. Kinleri ve 
hır<l.trı dindinnek lA.zıın. Bitlrdtğlmiz harp blr kurtuluş harbi olmalıdır.» de
mıştır. 

General bundan sonra bugünkü harpten bahisle dem~tlr ki: <<Harp uza
dıkça manasız bir şekli alıyoı·. 3 sene müddetle bo~evizme ka.r§1 harp e~ 
olan İspanya papalık İtalya gibi düşünmektedir.~ 

Yabancı memleketlerden 
yardımlar 

Yunaniatanda ve Marallyada 
iane toplanıyor 

.Atma 1 (A.A.) - Gazeteler, Ana
dolu zelzelesi münasebetile kardeş ve 
müttefik Türk mmetl hakkında ha
raretli makaleler yazmakta devam 
ediyor ve harap olan o güzel yerlerin 
resJmlerlni basıyorlar. 

Eleftron Vima gazetesi diyor ki: 
Yardım işlerinin fevkalilde müşkül 

tartlara rağmen büyük bir süratıe 
temin edilebilmiş olması, Türk devlet 
teşkilatının ne kadar mükemmel ol
duğunu 1sbat eder. FelA.kete uğrayan
lar için zaruri ihtiyaç maddelerinin 
mübayaası için Yunanistanca verilen 
on bin Türk lirasından maada Yunan 
halkı arasında bunlar için iane top
lanacaktlr. Yunan Kızılhaçı, Kızılaya 
hizmetlerini arzeylemiştir. 

Marsilya l (A.A.) - Anadolu zelze
le felftketzedelerine yardımda bulun
mak üzere bir iane komitesi açılmış
tır. Marsilya komitesinde toplanacak 
olan ianeler Türk baş konsolosluğuna 
teslim edilecektir. -------

Türkan vapurundan 
haber yok 

Bir limana sığındığı tahmin 
ediliyor 

Dün, Türkl'ı.n vapurunun battığı hak
kında bir şayia çıkmışsa da geç vakte ka
dar alA.kadarlara bu haberi teyld edecek 
maJOmat gelmemiştir. Gemi, kibrit şirketi 
için kereste taşımakta idi. Karadenlzdekl 
fırtına yüzünden bir limana sığındı~ı tah
min olunmaktadır. 

Almanya - Finlandiya 
· ticaret müzakeresi 

Stokholm 1 (A.A.) - FinlA.ndiya 
menabilndcn öğrenildiğine göre, Al
manya, Finlandiya Ue bir ticaret mu
ahedesi akdi için tekrar müzakerelere 
başlamağa karar vermiştir. Finlandi
ya ile Rusya arasında harp çıktığı an
larda, Almanya Finlandiya ile ticaret 
müzakerelerini kestiği gibi, ihracatı 
durdurmuş ve FinlA.ndiyadan getirt
mekte olduğu malların bedellerini de 
öedemez olmuştu. 

Önümüzdeki hafta, iki memleket 
arasında iktisadi münasebetlerin tek
rar ba.şlıyacağı haber alınmaktadır. 

Kanada askerleri 
ikinci kafile de lngiltereye 

vasıl oldu 

Londra 1 (A.A.) - Kanada kıtaa
tının tam teclıizatlı olarak ikinci ka- . 
filesi dün İngilterenin garb sahiline 
gelıniştir. Kafileye bilhassa bir Franı
sız harb gemisi refakat ediyordu. 

Domin1onlar nazın Eden bu kafile
yi karşılamış ve Kanada kuvvetleri 
kumandanı general Mac Naughtan 
ile bu münasebetle nutuklar teati 
eylemiştir. 

Amerika Norvece , 

vapur satıyor 
Bu vapurlar İngiltere ile 

Amerika arasında itlfyecek 

Vafingtcm.1 (A.A.) -Deniz encüme
ni sekiz Amerikan gemisinin N orUı 
Atıantfc Transport Company isminde. 
ki Norveç kumpanyasına satılmasına 
muvafakat etmiştir. Bunların arasın

da President Harding, Anıerican Ship
per, American Traweller ve Amerlcan 
İmporter gemileri bulunmaktadır. Bu 
vapurlar Boston'a da uğramak şarti
Je Nevyork • Londra - Liverpul hattı-
na tahsis ecUlecektir. 

Encümen bu vapurların Norv~ 

bayrağı altında sefere devam edeceği .. 
n1 ve tamamlle Norveç kanun ve nl
zamnamelerlne tabi olacağım ilflve 
~tir. 

2 Kfmunusanı 1940 

lmanya Danimar adan 
hava üsleri istiyecekmiş 

Bu suretle Rusyanın Baltık deni
zinde elinden aldığı kontrolü kıs· 
men istirdad edeceği bildiriliyor 

Paris 1 - İyi malilmat alan mah
fillerde dolaşan rivayetlere göre, Al
manya, yakında Danimarkada.n, Sov
yet Rusyanın Baltık memleketıerile 

akdettiği muahedelere benzer bir mu
ahedeyi kendisile akdetmesinl isUye. 
cektir. Bu suretle Almanya, Dani
marka topraklarında hava üslerine 
malik olacak ve Rusyamn kendisin
den Baltık denizi üzerinde elinden 
aldığı kontrolü kısmen istlrdad ede
cektir. 

Maamafih müşahldler, Almanya
nın İsveçe ve demir madenlerine kar
şı hücumda Rusyadan daha evvel 
davranmak ve yahut Rusyanın tale
bi üzerine Finl!ndiyaya beynelmilel 
yardımı menetmek için İskandinav
yada müdahaleye karar vermedikçe, 
böyle bir talepte bulunmasını muhte
mel görmüyorlar. Bu son nokta hak
kında Almanyanın vaziyeti müp· 
heındir. 

Almanyanın silah sevkıyatına mü
saade etmiyeceğine dair vaki olan bir. 
çok beyanattan sonra bugün İskan
dinavya memleketleri, İngillz - Fra~ 
sız menfaatlerine hizmet etmemek 
şartile teransite müsaade ecUleceği 

beyan olunmaktadır. Bu şart, İngil
tere ile Fransanın diğer memleketle
rin hareketi hilafına olarak İskandi
navya memleketleri vasıtasile, transit 
sevkıyat yapmamaları manasın1 ta
zammun eder. 

Öyle görünüyor ki, Almanyanın 
müdahalesi, Finl!ndiyada vaziyetin 
alacağı inkişafa bağlı olacaktır. Maa
mafih Danimarka hakklnda Almnya
nın mtitereddid davranmasının sebe
bi, iktisadidir. Zira Danimarka, AI
manyanın imal edemiyeceği bir kısım 
yiyecekleri ve İngiltereden tedarik et
tiği samanları Almanyaya verecektir. 
Almanya, Danimarkaya el atarsa 
bunlar kesilecektir. 

Finler bütün ceph e 
mukabil taarruza geç iler 

Ruslar yalnız iki noktada mukavemet ediyorlar, 
diğer mıntakalarda Fin hududlarrndan cıkanldılar 

' Roma 2 - Kopenhagdan bildirildi
ğine göre, Finlandiyalılann ihraz et
tikleri büyük muzafferiyet bütün 
cephede kuvvel maneviyeyi yükselt
miştir. 

Finlllndiyalılar şimdi umumi bir 
mukabil taarruza geçmişler ve bir 
çok noktalarda Rusları Fin hudutıa
nndan çıkarmaya muvaffak olmuş
lardır. Bütün cephe boyunda, Petsa
mo limanından Kareli berzahına ka
dar Ruslar gayri muntazam bir su
rette çekilerek binlerce ölü bırakmak-

. tadırlar. 
Finlandiyalıların zaptettiklcri top

lar arasında 200 milimetre çapında 

olanlar da vardır. Ruslar bazı nokta
larda henüz mukavemet etmektedir
ler. Fakat Finlandiyalıların ski müf
rezeleri bunları hırpalamaktadır. 

Ruslar yalnız Karelide iki noktada 
mukavemet ediyorlar. Bu vaziyette 
Rusların faaliyeti hava taarruzlarına 
inhisar etmektedir. Zannedildiğine 

göre, Finl8.ndiyanın yüksek kuman
danlığı kıtaata biraz istirahat vermek 
ayni zamanda eskimiş olan malzeme
yi yenilemek fırsatını elde edecektir. 

Turku ıehri yanıyor 
Londra 2 - Hclsinkiden b ildiriliyor: 

Turku şehrinin orta kısmı alevler 
içhıdedir. Yangın Rus hava kuvvetle
rinin yaptıkları bombardımandan 

sonra çıkmıştır. 
Sovyet tebliği 

MOslwoa 1 (A.A.) - Umumi ka
rargAhın tebliği : 31 ilkkanunda ehem
miyetli bir hadise kaydecUlmemişUr. 
Sovyet hava kuvvetleri birkaç mın· 
takayı muvaffakiyetıe boı?bardıman 

etmişlerdir. 

Bir nezaket ziyareti 
Ajax kruvazörü Montevl· 

deoya gidecek 
LOndra 1 (A.A.) - Resmi mahfil.. 

lerde söylencUğine göre Ajax kruva
zörü yakında bir nezaket ziyaretinde 
bulunmak üzere Montevldeoya gide
cektir. Bu hususta yapüan istimzaca 
Uruguay hükOıneti muvafık bir cevap 
vermiştir. Ajax'ın Graf von Spee ile 
mücadelesi neticesinde aldığı yarale,.. 
nn Montevideo'da tamir edileceğine 
dair dolaşan haberler ayni mahfiller.. 
de tekzip edilmektedir. 

1 

1 

İngilterenin yardımı 
Londra 1 - İngiltere, Finlandiya-

ya yardım edilmesi için Milletler ce
miyeti umumi katibi tarafından gon
derilen tebliğe cevap vermiştir. İngil
tere bu cevabında, vaziyetinin mü
saadesi nisbetinde her yardı.mı yapa
cağmı ve Fransa ile arasında sıkı tir 
teşriki mesai bulunduğunu bildır- · 
mektedir. Londra mahafili Finiandi
yaya ordu göndermek mevzuubahs 
olmadığını ilave ediyor. 

Rus tayyareleri şehirlet üze· 
rine bombalar a tblar 

Hclsinki ı (A.A.) - Rus tayyareleri 
dün hemen hemen bütün Finlandiya 
şehirleri üzeıinde uçmuşlar ve bom
bardıman etmişlerdir. Harptenberi 
hiçbir valdt sivil halk bu derece şid
detli bir taarruza maruz kalmamı"· 
tır. Ruslar Tampere, Aba, Rilhimaki, 
Luvisa, Porvoe, Lfihti, Tammisaari, 
Vipuri ve Llvmkila şehirlerine yüz
lerce bomba atmışlardır. Bu son c:e
hirde bir hastaneye bomba düşmüş 
ve iki kişi ölmüştür. BlrÇok evler 
mühim hasara uğramıştır. 

Ge peu, Leningrad ve Mour· 
m a nsk mıntakasına memur• 

lar göndermiş 
Kopenhag 1 (A.A.) - Politiken ga

zetesinin Tallinden aldığı bir habere 
göre Alman seyyahı olduklarını iddia 
eden birkaç ecnebi Moskovada tevki! 
edilmiştir. Ayni gazeteye göre Gepeu, 
teşkildtı Finl!ndiya harbinin aldığı 

şekil üzerine memnuniyetsizlik teza· 
hürlerine sahne olan Leningrad ve 
Mourmansk mıntakalanna birço 
memurlar göndermiştir. 

Romada bir yangın 
Papalık Başvekalet dairesİIVI 

de ikinci defa yangın çıkti 

Roma 1 (A.A.) - Birkaç gün iç.in.ı 
de Papalık makamının Başvckfilet dB.11 
1resinde ikinci defa olarak yangın 

çıkmıştır. Bu daire, Romada Papalı]( 
makamına alt binalann en mühlınl~ 
rinden biricUr. İtfaiyenin bütün gay. 
retıerine rağmen, binanın sol kıSmı 
hft.lt\ yanmaktadır. Hasarat büyüktüı\; 
Binadaki killsenin tezyinatı ve kıy
metli tablolar yanmıştır. 
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A~ŞAMDAN AKŞAMA. 

Bu ölümler 
cehaletimizclenclir 

Kabul edelim ki, bu, böyle! Zelze. 
ledeld ölümlerin ekserisi cehaletimis
dend.ir •.• 

Şüphesiz, feleğin büyük bir darbe
IİD.İ yedik; şüphesiz, böyle bir samn
tıya maruz kalanın zayiatı da olur; 
fakat deniyor ki: 

- Mimarinin çok dahli var. ttstü 
düz ve kiremidsiz toprak damlar, bfr.. 
denbire çökerek altındakileri ezmiş

tir. Nitekim, iyi çatılı evler az yıkıl• 
mış da çatısızlarda çok adam mah
volmuştur. Kubbeli tavanlar ve bağ
dadili duvarlar daha mukavemetli 
oluyor. 

Öyleyse, bundan sonrası için ted
birli davranmak, zelzele memleketi 
olan Tür ki yede fenni şekilde inşaat 
yapmak mecburiyetindeyiz. 

Zelzeleye, yangına, böceğe -tahta 
kurusuna- bile mukavemet eden mal
aemeniıı keşfedildiği bu asırda top
rak damlar altında kalmak, çıra 

eiuvarlar arasında cayır cayır yan
mak, haşarata vücudunu yedirmek 
bir gün sonu gelmesi icab eden iptl
tlailikler arasındadır. 

Milletimizin başka seviyelere geç
mesi icab ediyor. Tabiat yakamızdan 
tutmuş, sarsa sarsa bunu ihtar ediyor. 

Kızılırmak vapuru bütün müret
tebatile battı ise cehaletten! ... 

Zira iskarta sefineleri almışız; yir
pııi sene kullandıktan sonra yine Ka
radeniz fırtınalarına karşı gönderi
yoruz ... Ana baba evlidlan, yahut ev
lid babalan boğuluyor... Neymiş? 
Kaza ..• Vallahi değil! Böyle kaza mı 
ı>lur? 

Mümbit ovalarımızı sular basıyorsa 
~e bütün mahsulümüzü söküp götü
riiyorsa o da cehaletten! ... 

Bursayı, Kar'Qcabeyi nasıl sel kap
larmış ki Firavun zamanı Mısınnda 
hile Nilin f eyezanma karşı tedbirler 
fl).ınrnış... Bizim memlekette adam
akıJ1ı seyrüsefere ehliyetli bir nehir 
yok; yine, ortalığı su basıyor ... Bu fe
caate boyun eğemeyiz! 
Unutmıyalun ki bir çeyrek asır ev

vel İstanbulu yangınlar mahvediyor
du. O da cehalettendi. Zira inşaatı
mız çıravariydi... İtfaiye tertibatımıı 
yoktu ... Simdi var: Tedbirlerle önünü 
aldık demektir ... 

Ze!zele... Sel... Gemi batması ..• Ha
şarat ... vesaire, vesire ... Bütün bunlar 
gerçi feliketıer amma, tabiatin bun
larla ebediyen bize zulüm edebilme
sine imkan yoktur! ... 

Yı1dınma hakim olduğumuz, salgın 
hastahklan önlediwmiz. istanbulun 
büyük yan~nlannın alevini ram et
tiğimiz gibi, gözlerimizi açarsak em
re. iradeye girmez 'Sandığımız bu 
afetlere de dizgin takabiliriz. 

Muhakkak ki Türk milJeti, bu işin 
üstünden gelebilir. İptidai damlan
mız altında on binlerce niifusumuzıı 
ezdirişiıniz inşa11ah sonuncu olur ... 
Bundan sonraki mukadder zelzele, 
Tiirkiyede kolay kolay yıkılacak bina 
bulamaz; ve seller sedler arkasında 
mahpus ka!ır ... 

Funa inanmazsak, yeni feliketleri 
bekliyelim~ 

(Va • Nt1) 
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Mesud bir niıan 
Merhum binbaşı B. Nureddlnin kerimesi 

bayan Nevvarc ile muharrirlerimizden B. 
Cemaleddln Bildik nişanlanmışlardır. Bu 
münasebetle evvelki akşam bayan Nevva
reniıı Büyükadadakl evinde hususi bir 
toplantı yapılmıştır. İki tarafa saadet te
menni ederiz. 

- Dün, üşenmedim, rasladığıma 
sordum bay Amca!... Sanatkarından 
tıut da küf eciye kadar herkes ••• 

, 

ŞE&iR BABBRLBRİ 

Dumlupınar Orduya vasıl oldu 
Felaketzedelere eşya 

sıhhi heyetler 
dağıtılmasına başlandı, 
faaliyete geçti 

Dün aqam, Denlzyollan idaresine ge
len haberlere göre, Dumlupınar vapuru 
Orduya vasıl olmuştur. Gönderilen eşya
nın dağıtılmasına. başlandığı ve sıhhi he
yetlerin faallyete geçtltı haber verilmek
tedir. 

Şarki Anadoludaki zelzele felA.ketinden 
sonra. ilk olarak Güneysu, ikinci olarak da. 
Cümhurlyet vapurlan llma.nunıza. gelmit-
tir. Cümhurfyet vapuru, 24 saat rötarla 
dün 17 de Galata nhtımına. yanaşmıştır. 
Gala.ta ~turu felA.ket mıntakasından 
haber almak isteyen binlerce vatandafla. 

Belediye 35 ot obUs 
sipariş ediyor 

Bu hususta bir münakasa 
açılmasına karar verildi 

Belediyenin sipariş edeceği otobüslerin 
jartnameai Nafia · Vek&.letlnce tasdik 
edildiği için Belediye flmdillk 35 otobüs 
satın almağa karar vermiş ve üç ay müd
detle bir münakasa açmıştır. Bu 35 otobüs 
için 350 bin liralık bir keşif bedeli tesbit 
edilmiştir. Üç ay nihayetinde otobüslerin 
ihalesi yapılacaktır. 

Belediye, harb hali dolayısile şimdiye 
kadar otobüs mübayaası için ciddi bir te
şebbüste bulunmaı:nı.ştı. Fakat yapılan 
bazı teklifler üzerine İngiltere ile Ameri
kadan otobüs getirtmek kabil olduğunu 
anlamış ve bu münakasayı açmıştır. Mü
nakasa neticesinde 35 otobüsün ihale edil
mesi muhakkak görülüyor. Altı ay sonra 
bu otobüsler teslim edilecek ve bunlar der
hal §ehrin en k.alabalılt hatlarına. tahsl.a 

edilecektir_. ___ ~--~-------

Yılbaşı piyangosunun 
f alihlileri 

B. Hüseyin Suad Yalçın 90 
bin lira kazandı 

Yılbaşı piyango
sunda 600 bin Ura. 
isabet eden 11325 
numaralı biletin 
bir parçasının Re
ceb isminde bir 
bakkalda olduğunu 
dün haber vermiş
tik. Yine aynı bi
letin onda bir ve 
yirmide bir hisseli 
parçalarının doktor 
ve edip B. Huse
yln Suad Yalçında 
olduğunu, kendisi
ne bu suretle 90 
bin lira isabet et-

B. Hüseyin Suad tiğini memnuniyet-
Yalçın le öğrendik. 

B. Hüseyin Suad Yalçın tnnınmış mu
harrir B. Hüseyin Cahldin kardeşidir. Ede
biyat ıilenıi kendisini manzwn ve mensur 
eserlerile yakından tamr. d.Anei meıaı. 
ile uKlrll çamaşırlar. isimli iki kıymetll 
eserinden başka cıOavei zallm» lmzaslle 
yazdığı manzumeleri meşhurdur. Kendisi 
bir zamanlar gazetemizde de aHem hatır
lar, hem gülerim& başlığile mizahi ince 
yazılar yazmıştır. 

B. Hüseyin Suad 72 yaşındadır. 928 se
nesindenberi Denizyollan idaresinin he
kimliğini yapmaktadır. Geçenlerde meslek 
hayatlarında yarım asn doldurmuş he
kimlerimlzdendir. 

Büyük lkramlyeyt kazanması üzerine 
kendisUe görüşen gazetecilere şu sözleri 
sôylemiştır : 

aBana büyük ikramiyeyi kazandığımı 
bayi haber verdi. Bayi, yarın, felaketzede 
vatandaşlara teberrü edilmek üzere beş 
bin lirayı Kızılaya yatıracaktır. Bundan 
başka büyük fel~ket dolayısile unutulmuş 
bir hal<1e olan Kızılırmak vapuru müret
tebatının ailelerine de aynca. yardımda. 
bulunacağım.» 

••• Yeni senenin refah ..• 

dolmuştu. Yaıtan yağmura ratmen bin
lerce kişi, saatlerce nhtımdan aynlmaDU.f
tır. 

Vapur, rıhtıma 17,5 da yaklaşmıştır. İs
kele, nhtıma indirildikten sonra binlerce 
kişi vapura çıkarak anasından, babasın
dan. evlld ve iyalinden haber aramıştır. 
LA.lôn vapurdan 15 yolcu çıkmıştır. Yol
cula.r, müttefikan şunları anlatmışlardır: 

•Zelzele sahasında soğuk nisbetne az
dır. Halk, baraka ve çadırlarda oturmak
tadır. Nefsi Giresunda zelzele tahribatı 
azdır. Köylerde çok olduğu söyleniyor. De
niz yüzünden Glresundan yolcu alınama-

Karilerim izin 
mektupları 

Ecnebi kitaplarında 
ihtikar 

Harp dolayıslle yapılan 1htlkô.ra 
karşı mücadele için bir komisyonum 
vardır. Bizce bu dsml var, cinsi 
yok!» olan komisyonun belki göze 
görünmiyen yerlerde faaliyetleri gö
rülmüş olabilir. Fnka.t her halde llk 
plAnda gelen ihtiyaçlara yüklenen 
ağırlıklarla değil ı 

Bizim asıl bahsetmek istediğimiz, 
hariçten gelen kitaplardır. Dün bir 
kitap almak istedik. 80 kuruşa alınan 
ingillzce ders kitabı 150 kuruş olu
vermiş. Hem de dük.Undaki iki hem
şire biri tezgih, diğeri kasadan daha 
kitabı göstermeden aAma 150 kuruş 
ha!• diye bağırıyorlar. Ve sonra he
men ayni nakarat: cı:Ne yapalım? 
harp .... » 

Ma.arlf, hiç olmazsa. yabancı dil de 
kitap flatlannda, ihtiklrla mücadele 
komisyonu da diğer kitap fiatlannda, 
bunlara olan ihtiyacımız için faali
yet gösteremezlP-r mi? 

Bir talebe grupu 

Yeni sene 
Fransız sefiri B. Massigli'nin 

b!r nutku 

Dün Fransız sefiri B. Masslgll, yılbaşı mü
nasebetile, sefarethane binasında, Fransız 
kolonisini kabul etmiştir. Bu münasebetle, 
Fransız sefiri vatandaşlarına hitaben irad 
ettiği nutukta, Türk - Fransız - İngiliz mu
ahedesinden bahsettikten sonra Anadolu 
zelzelesi felA.ketinden dolayı, Türklyenin 
duyduğu elem ve kedere, Fransızlann işti
rak ettiklerini ve Fransa ile İngilterenin 
tabiat kuvvetlerinin kurbanı olan fclfıket
zedelcre yardım etmek için gayretlerini bir
leştirdiklerini ve 1940 yılının müttefiklerin 
haklı davasının zaferini göreceğini söyle
miş ve nutkunu a:Yaşasın Fransa, yaşa
sın Türkiye» sözlerile bitirmlştir. 

Eaki Adliye binası enkazı 
kaldırılıyor 

Ayasofyada eskl Adliye binası arsasında.· 
kl enkaz henüz kaldınlmadığından Bele
diye defterdarlığa müracaat ederek bu 
enkazın biran evvel buradan kaldırılma
sını ıstemlştır. Müteahhitle defterdarlık 

arasındaki ihtilar, bu enkazın uzun müd
det ortada kalmasına sebebiyet venniştir. 

Şimdi defterdarlık bu enkazı kaldıracak 

ve ayrıca müteahhld hakkında kanuni ta
kibat yaparak enkazın kaldırma masrafını 
kendisinden istiyecektır. 

Prost planına göre bu saha arkeolojik 
mıntaka olduğundan eski Adllye binası 

arsasının da maliyeden Belediyeye devri 
temtn edilecektir. 

• • • Bolluk, bereket ••• 
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dı. Ekserimiz Ordudan bindik. Ordu, Fat
sa ve 'Onyede zelzele tahribatı uzaktan 
vapur güvertesinden görünebllmektedir. 
Samsuna çıkacak yolcular, fırtına yüzün
den Slnoba çıkmıflardır. Biz zaten Istan
bula gelecektik. Gerek İstanbuldan, ge
rekse diğer şehirlerden çekilen telgraflara 
cevab vermenin lmkA.nı yoktur. Çünkü, 
zelzele mıntakasında sağlam bir tek tel
grafhane kalmamıştır. Hükümet merkezi 
ile muhabere, ancak telsiz vasıtaslle temin 
edilmektedir. HattA, Ordu Halkevine ald 
bir telgrafı ve gelen cevabı Cümhuriyet 
vapuru alıp vermiştir.• 

Kara denizde 
fırtına hafifledi 
Dün İıtanbula vakit vakit 

hafif dolu yağdı 

Dün İstanbulda hava bulutlu geçm~. 
vakit vakit yağmur ve leblebi büyüklüğünde 
dolu yağmıştır. RüzgA.r şimalden 1 - 3 
metre hızla esmiştir. Sıcaklık en fazla 5, 
en az sıfırdı. Karadenlzde fırtına bir par
ça hafl!lemlştir. Cumartesi günü Bartın 
lkincl postasını götürmek üzere hareket 
eden Antalya vapuru, havanın muhalefe
tinden dolayı Boğaz açıklarından tekrar 
limanımıza dönmüş, Sirkeci önünde de
mirlem~tır. Hava müsald olduğ'u takdirde 
Antalya bugün hareket edecektir. 

Adliye Tebligat müdürlüğü 
dünden itibaren lağvedildi 

Dünden itibaren adliye tebligat müdirl
yeti llA'vedllerek tebliğ işleri posta idare
sine verllmlştlr. Dün YılbB.fl tatlll olduğu 
cihetle kanunun tatbikine bugünden iti
baren başlanacak ve mahkemelerle icra
lardan çıkan bütün tebliğler posta vası
ta.sile yapılacaktır. 

KÜÇÜK HABERLER: 

* Dün; lstiklii.l caddesinde Hasanm lo
kantasında bir yangın başlangıcı olmuş, 
itfaiye tarafından söndüriılmüştiır. * Şişlide Büyükdereye gitmekte olan şo
för Markonun otomobili ile mukabil istika
metten ilerllyen 1882 numaralı bir otomobil 
İstlnye yokuşunda çarpışarak her ikisi de 
hasara uğramışsa. da insanca blr zayiat ol
mamıştır. * Cihangirde Pürtelaş soka~ında beledi
yeye ald bir arsanın sekiz metre yüksekli
ğindeki duvan yağan yağmurların teslrlle 
çökmüş, çöküntü gece olduğ'undan insanca. 
blr zayiat olmamıştır. * Üç gün evvel, Ferlköyde amele Kamil 
isminde biri tarafından kama ile yarala
narak Etfal hastanesine kaldınlmış olan 
mezarcı Aziz dün hastanede ôlmiıştlir. Ka
til Kamil dün adliyeye teslim edilmiş ve 
tevkif olunmuştur. * Salih adında biri Sultanahmedde yı
kılan hapishane binasının arkasında res
mi bir dairenin kömür koyduğu depoya 
&lrerek çuvalla kömürleri çalarken suç 
üzerinde yakalanmıştır. Sultanahmed ikin
ci sulh ceza mahkemesinde muhakeme 
altına alınan Salih suçwıu inklir ederek 
depoya komür çalmak için deA'll, su dök
mek maksadile girdiğini ve çuvalı da ora
ya kendisi götürmediğini söylemişse de 
eldeki delillere istinaden tevkiflne karar 
verilmiştir. 

Akıam kız sanat mektebinin 
daveti 

Beyoğlu Akşam Kız Sanat Mekte
binden: 
Beyoğlu Milli yardım komitesinin 

tanzim eylediği çalışma programın

da yer alan mektebimiz öğretmen ve 
talebelerinin bugün öğlı>yc kadar 
mektepte bulunmalan ehemmiyetle 
rica olunur. 

... Ve sulh senesi olmasını dillyor ... I 

llR.hife '1 =,., 
İŞT AN8UL HAYA 

Giden ve gelen ) 
Her sene İstanbulda yeni yıb.. 

1ikbali için bir BÜrii hazırhkJar J8pl
Jır, eğlencelerin coşkunluğu yılbaşı 
gecesi son haddini bulurdu. o rece 
her sınıf halk. ikticlan nisbetinde t;i· 
lenceler tertip ecıe--.~~en yılın izt~ 
rablannı unutuıt y .. ::Ji yılı güler yüslt 
karşılamağa çalışırdı. 

Fakat, 939 yılının şeameti gönül· 
lerde öyle derin yaralar açtı ki, onun 
iztırabını unutup gülmek şöyle fJr· 
sun, dudaklarda ufak bir tebedlinı 
arzusu bile kalmadı. 

Aylardanberi J>eşeriydt ~mtt'e\ı 
harp ejderinin korkunq dişleri yedfr 
miyonnuş gibr, bedbaht Anadolund 
bağnna kanad geren meştıll\ seı.el8 
f elik eti, bütün neşeleri elemle boid"' 

Gece birkaç ahbaba uğradım y6-
başı toplantılarında bulundum. Ne
rede o eski eğlenceler?.. Haniya o, 
şans denemek için tertip edilen poker. 
briç, rulet, tombala partileri? .. Büt 
toplantılarda ağır bir sij)tlnet ha.:ı 
kim... Kahkahalar dudaklarda lrn .. 'WP 
yor, şen neşe sesleri hançerelerdl! ~.ı 
ğümlenlyor. Yedi sekiz yafl 
çocuklar bile gülmek isterk 
günah işlemiş gibi Juzanyorlar. 
nuşmalar bir homurtuyu and~ 
Uzun sükôttan sonra biri söz açs 

- Piyangodan da bir şey Ç! ,,, ...... ııo-.. .. 

- Çıksaydı ne yapacaktın? ... 
- Yarısını felAketzedeler için Kı-

zılaya verecektim. 
Bü)'.ük facianın acı hatırası tekrar 

canlanıyor. Etrafı gene ağır bir hüzUD 
sükfttu kaplıyor. Giden yıla kaqı de
rin nefret hisleri kabanyor. İsyanla 
kaşlar çatılıyor ... 

Sarsak dünyanın çatlak kabJ.ı.Pır-:7 

lan üzerinden bir feliket silindiri n 
bi geçen 939 yılını teşyi edip, on• 
kanlı izleri üzerine tiksine u• 
başımm yeni yıla çevirdik. Es'"' 
teşyille yeninin istikbali ayni .ı 
içinde oldu. 940 ),lı da, dond ıı\ 

f artına uğultulan, korkunç top l 
ri, şehir harabelerinden yükseler. 
lerce masum f eryad arasın ela 
yaya ayakbastı. Beşeriyet için ~ 
bir ejder kesilen babasının Dl~ / 
uçlarından kan damlıyan saur ' 
ölüm sağnakalrı saçan korkunç ~ 
kineler, kar kümelerine gönıülm 
kanlı cesecller, yığın yığın medeıd 
harabeleri, dinmlyen göz yaşlar 
acı feryadlardan müteşekkil ca17 
facia tablosu halinde onun ımca3 
verdik. Ve, beşeriyet bu ağır bU 
altında inliyerek önüne diı çöl 
bütün ümidini ona bağladı. .• 

İnsan kütlelerini biribirleriniı 
lağına saldırtan şuursuz iht~ 
ezilmesini; insanca yaşama ieAl 
nın, muhteris düşünceleri tepell 
sini, bir an içinde vahşete dönöV 
medeniyet cehdinin tam bir ! 

yoluna saptınlmasanı, gazaba ~len 
tabiatin sükunet bulup biraz da za. 
vallı aciz feryadlan dinlemesbıl ... 
nihayet, muhayyilemizi okşıyan ha
kiki hayat saadetini hep onun uğq. 
rundan bekliyoruz. • 

İnşallah ümidlerimiz taJıakkUk 
eder. Cemal Ret1k 

.............................................. 

Mesud bir doğum 
Tatko şirketi miıdürlerinden B. Musta.

fa Yalırnu1ın bir oğlu dünya a geldiğini 
memnuniyetle hp.ber aldık. MJUd ge 
alleyl ve yavrunun buyükbabası Malal 
mebusu B. Mahmud Nedim Zabcıyı teb 
eder ve yavruya uzun ve saadetli 
dileriz . 



ıstano -
na kadar yapılan teberrü 

yekônu 133 bin lira 
On binlerce parça •ıya toplandı 

aoba teberr'ii edenler bile var 
Yardım komitesi bugün de toplanarak büyük 

müesseselerin, zenginlerin ve tacirlerin 
hamiyetlerine müracaat edecek 

Vali Ye Belediye Reisi Dr. Ltlttı K.ır
dann reisliği altındaki wııı yardım 
miteat dün de öğleden sonra vllAyet
te toplanmıştır. Dün yılbaşı olmak 
münaaebetue bütün daire ve müesse
aeler kapalı olduğu için hamiyetlert
ne müracaat edilecek zevat dün ko
miteye davet edilmemişlerdir. Komi
te, yardım faaliyetini arttırmak için 
bazı kararlar ittihaz etmiştir. 

Merkez komitesine gelen malfuna.. 
ta göre, geçen pazar gününe kadar 
kaza merkezlerindeki komitelerle Kı
zılay şubelerinde biriken teberrüat 
yekllnu 133 bin liraya baliğ olmuştur. 
"~C§.. da mahallelerde evlerden bir-

çowa toplanmıştır. Bu eşyanın ye
ke henüz tesblt edilmemekle bera.
btn binlerce parçaya baliğ olduğu 
qılıyor. Bu eşya içinde çamaşır, 
ele, battaniye, yorgan, palto vesai

.l'ter nevi eşya vardır. HattA bazı 

ltseler soba bile teberrü etmekte
dler. Yukarıdaki paraya taahhüdat, 
~ ve Çatalca kazalannda yapılan 

teberrW.ertn yekftnu dahil değlldir. 

Vilayet Yardım komitesi, şimdiye 

\adarki faaliyet neticesini Büyük 
fillet Meclisi Reisi B. Abdülhalik 
endanın reisliği altındaki merkez 
omiteslne bildirmiş ve yeni talimat 
.stemJştlr. Bu talimat, felAket mınta
kasına sevkedilecek eşya ve sairenin 
nevi ve cinsi etrafındadır. 

Valf Dr. Ldtfi Kırdar, dün şehrt

~eki Kızılay cemiyeti şubelerini 
ğezmlş faaliyetlerini tedk1k etmiştir. 
Merkez komitesinden gelecek talima,. 

• ta intizaren teberrü edilen eşya Kı
zılay şubelerindeki depolara konm~ 
tur. Bu eşya, gelecek talimat üzerine 
peyderpey sevkedilecektir. 

Mrkez komitesi bugün de toplana
cak ve henüz teberrüatta bulunma
mış şehrlmizdeld banka, şirket ve mü
essese mihnessillerlni ve diğer tacir
lerle zenghııerim1z1 davet ederek ha.
mfyetlerfne müracaat edecektir. 

Oniverıitelilerin mesaisi 
Vniversttecıe teşekkül eden zelzele 

fellketzedelerlne yardım komitesi, dün 
de. tatil günü olniasma rağmen, faa.
llyette bulunmuş ve gençlik, gerek 
kendi aralannda, gerek diğer şahıslar 
:nezdinde eşya ve para cem'ine devam 
etmiftir. Bu Cff&, Universitede Aynl-

.,yat deposunda toplanmaktadır. Kı-

mıaya teslim edilen ilk partiden baş
ta bugQıı de ikinci parti teslim edile
cektir. Gençlllln felAketzedelere top
ladığı para yektlnu da beş bin liraya 

J=kl8'"1'ftır. 

Zelzele f el&ketzedelerine yapılan 

yardımlar arumda, B. Sadık iaminde 
bir eczacı da cYol arkadaşı> isimli ve 
Acil tedavilerde kullanılan her şeyi 
cAmi bulunan kutulanndan üç yüz 
aded Kızılaya vermeyi taahhüd et
miştir. Gerek Kızılay, gerek okul teş
kilAtı tarafından yardım cem'ine dün 
de devam edllm!ştir. 

Kasaplann teberrüü 
İata.nbul kasaptan T. A. şirketi 2000 lira, 

Mecllai idare reisi: Ahmed Kara 750 llra, 
Meclis1 idare R. vekili: Rıdvan Sora.k 500 
lira, murahhas Aza: Ali Uzunköprü &00 
lira, murahhas Aza: Mehmed Levent &00 
lira, meclisi idare basından: Nazif 01ln
al~ 800 lira, mecllsl idare Azasından: Ba-
88.11 Yqar 500 Ura, mecllsl idare Azaam
dan: Mehmed Ergenç 300 lira, meclisl ida
re t.zuından : Ahmed Balcıotıu 300 Ura, 
mecllal idare Azasından : İhsan Cebeci 800 
lira, meclisl idare azasından : Hüsnü P'lrat 
300 llra, meclisi idare A.zasından: Sabri 
Ertümer 300 Ura, Kasaplar cemiyeti 1&00 
lira, Mezbahada toptancı Kasaplar: 
Klmll Peker 200 Ura, Süleyman Ta
tar 150 lira, Behçet Sönmezer 250 lira. 
L1gor Vrayko 250 Ura, Hüseyin Avni Çe
viköıa 200 lira, Rıfat Canayakın 200 Ura, 
Harllaoa Levent& 200 lira, Mordo Eaklna
zi 200 lira, Hasip Kayacık ve Ruben Ba
ranp 300 lira, Hristo Praf]co 150 lira, Yor
gi Papa 100 lira, MevHid Küllhi 1oa lira, 
Hasan Türel 100 lira, Lambo Koçovell 100 
lira, Ibrahim Celep 100 Ura, Mlhal 80808'
lu 100 lira, Halid Sırmabıyık 100 lira, 
Mehmed Ali Balcı ıoo lira, Rıza Lut ıoo 
lira, Art.in Altunyan 100 lira, Kemal Oöçll 
100 lira, KAmll Güngör 100 Ura, Yaşar Uslu 
ıoo lira, Bünyamin 100 lira, Halit Korçan 
ıoo lira, Remzi Gbkalp 100 lira, Hanrl Sür
Jon 100 lira, Ibrahlm Zıpkın ıoo lira, Şük
rü Olgun 50 lira, Bayram Bren 50 lira. Az
tin Eginll 50 lira, Ali Riza Akyüz 50 lira, 
Cabir Eryürük 50 lira, Halil Sezer 50 lira, 
Ganim Zenginer 50 lira, İsmail Alacaha
mam 50 lira, Bekir Dizdarlı 25 lira, Nete\ 
Luş 10 lira, Ömer 10 lira, Kemal Mlşolam 
ı5 lira, Roman Feldman 500 lira, Ahmed 
Kocacıklı 25 lira, Hasan Kartal 25 lira. 
Yekillı: 12960 

Beıiktaı Kızılay ıubesine 
teberrüler 

Beşiktaf Kızılayına zelzele felaketzedeleri 
için yapılan yardım llstesi: 

Lira Kr. 
Beşlktaf 52 ncl okul talebesi 39 38 
Beşiktaf 19 uncu okul talebesi 33 60 
Beşiktaf 19 uncu okul ötretmenleri 42 00 
Beşiktaş 20 ncl okul talebeleri 52 65 
Beılktq 20 nci okul ötretmenleri 20 oo 

Beşiktaş Oaziosmanı>a§a orta okulu 41 65 
Bayan Nedime 100 00 
Birinci Yatı okulu 25 00 
Antranik Hayik 20 00 
İdrla Oençoğlu 10 00 
Beşiktq Çelik fab. ıo 00 
Ostro - Türk TÜtün ŞU. 88 &o 
Okullar Oilneti 10 00 
Bayan Bdibe 10 00 

640 '18 

lakenderunda toplantı 
bkenderun 31 - Bugün parti müfettlfi 

Baaaıı Reşid Tankutun başkanlığı altında 
parti salonunda bir topantı yapılarak fell
kebedelere yardım komitesi seçilın1f, faali
yete geçllmlşt.lr. Bugünkü yardım ı114 llra
dır. 

Büyük bir filmi i)Vl&tan iki hJsst kelime ... 

YAŞA ve SEV 
Bat Rollerde: 
ROBERT MONTGOMMERY ye ROSALINDE RUSSEL'I 

önümüzdeki Perşembe akşamından itibaren 

S AR AY sinemasında 
alkışlamap hazırlanınız. 

Yeni • ene yeni zaferler ta1ıyor --lııl 
Franmz sinema dünyasının en parlak yıldızını 

Avrupanm aeratet Kraliçesi 

EDWIGE FEUILLERE'in 
ve sev1mll artist 

GEORGES RIGAUD ile yarattıkları 
en btiyült ~ filmi 

YIKILAN MABET 
önümüzdeki Perşembe Akşamı 

A 

L A l E sinemasında 

(Baş tarafı 1 nci saldfede) 
içindeki nüfusile birlikte birkaç kö
yün kA.nıilen sulara kapıldığı yolun
daki haberler çok şükür tahakkuk 
etmemiştir. Mesela sekenesile birlik
te klmllen kaybolduğu yazılan Azadlı 
köyü hakkında bugün o civarda bu
lunan vali muavtnininı verdiği tele
fon haberine göre bu köyde yalnız 

beş evin yıkıldığı öğrenilmiştir. 
Hasarat yekümimin pek fazla tah

min edilmesine mukabil insan zayia
tının 20 ilA. 30 arasında olduğu bildi
rilmektedir. Vali henüz felA.ket saha
sındadır. Şimdiye kadar çadır, çama.
şır vesaireden başka Bursadan bu 
mıntakaya 10 bin ekmek gönderil
miştir. 

Son istenilen yardımın mikdarca 
daha az olması da bu korkunç f elA.
ket hakkındaki haberlerin zannedil
diğinden daha hafif olduğunu gös
terecek mahiyettedir. Bununla bera
ber zayiatın hakikl miktan bu saate 
kadar tamamile anlaşılamamıştır. 
Bursada zelzele felaketze
deleri için 12 bin lira toplandı 

Bursa 1 (Akşam)~ Erzincan zel
ra toplanmış, aynca tütün zürraı da 
vam ediyor. Şimdiye kadar 12 bin li
ra toplanmış, aynca tütün z1raı da 
8 bin liralık tütün teberrü etmişler
dir. Dün yekfuıu binlere varan çama
flr ve eşya da toplanmıştır. 

BUGttN 
Matinelerden itibaren 

.&L K .&Z.A.B 
Sinemasında 

1940 senesinin en büyük Aşk ve 
Macera Mevzulu emsalsiz bir 

eseri ... 

GOŞOLAR 
Geliyor. 

Mekslkada çevrilmiş baştanbaşa 

Heyecan, Ta.kip, Hareketler dolu 
Büyük kahramanlık filmi... 

20 Century Fox filmidir. 

Eminönü Halkmnden: 
Zelsele fellketlne utnyan kardeflerimi

ziıı tardımına kQfDl&k isteyen hamtyetll 
yurttaşlara bir kolaylık olmak üzere Evi
mlzln Catalotlundakl merkez binasında 
bir (Eşya tesellüm bftrosu) açılmıttır. Her 
ttırıtı eşya makbuz mukabili tesl1m alına
caktır. (23340) a telefon edlldlti takdirde 
bbızat adam gönderUmek suretlle eşyalar 
evlerden de aldınlır. 

• 
\ 

" Muvakkat bir anlafma için defil, ancak 
devamlı sulh için tavaaaut edebiliriz. ,, diyorlar 

Nevyork 1 (A.A.) - Nevyork Times ı 
gazetesi yazıyor: «Amerika harbe gir
memiş ise de medeniyete musallat 
olan buhrandan kendini kurtaramaz. 
Bir köşede kalab1lir miyiz? Askeri, at. 
yası ve bir dereceye kadar iktisadi ba
kımdan buna muvaffak olabilirsek de 
mAnen uzakta kalmamıza tmkAn yok
tur. Avrupa ve Asya kadar bizim de 
bu dünya ile alAkamız vardır. Dünya
da cereyan eden hidlselerin mesullye
tınden bize isabet eden hisseyi üzeri
mize almalıyız. Başka yerlerde mede
niyet bir şimal gecesi, bir zulüm vya 
bir anarşi manzarası arzed&:ek olursa 
bizim de bu badireden sağ ve salim 
olarak kurtulmaklığımıza 1ınkAn 

yoktur.> 
Nevyork Times gazetesi Amerika

nın belki muhariplerden daha hayırlı 
bir rol oynayabileciğini ve bu rolün ya-

Zafer hangi 
tarafındır? 

(Baş tarafı 1 nci Jlfl,hifede) 
doktrinlerin beynelmilel hayata ver
mek istedikleri yeni nizam sayesinde 
Avrupanın vaziyeti tıpkı bu olacaktır. 

Böyle bir zihniyeti bir an için hak
ka, adalete uygun farzetmek, yirmi 
asırdır beşeriyetin en çetin mücade
lelerle adım adım fethettiği yüksek 
ahlik prensiplerinin bitıl olduğuna 

inanmaktır. Demek ki insanlığın 

bunca zamandır hak, adalet, hürri
yet, ahIAk diye inandığı, peşinde koş
tuğu, uğrunda kurbanlar verdiği 
prensipler hep yalan, hep yanlışmış! 
İnsanlık, bu ·boş mefhumlar etrafın· 
da oyalanmış, kendini aldatmış! 

Buna lmkAn var mıdır? O halde 
arzın, güneşin etrafında döndüğü de 
yalandır. Beşeriyetin, ayni mücahe
delerle elde ettiği, ayni ahlA.ld mede
niyetin malı olan ilmi hakikatler de 
yanlıştır. 

Bu prensiplerin bir gün yer yüzün
de hakikaten galebe çalacağına inan
mak insan için o kadar imkA.nsızdır 
ki böyle bir hA.lln marazı, geçici bir 
devre olmayıp da yaşamaya, yer et
meye namzet kaideler olablleceğinl 

düşünmek kMnatın eşya nizamına 
mugayir görünüyor. 

Bir harbin neticeleri hakkında ev
velden hüküm vermek kehanet sayı
lır. Zafer, nihayet kuvvet, biraz da 
talih meselesi addedilir. Fakat bu 
harb öyle bir mücadeledir ki onda 
maddi unsurlardan ziyade manevt 
kıymetler dövüşüyor. Ne k'9-ar kuv
vetli olursa olsun, sayılı ve mahdut 
olan maddenin, kudreti tükenmek 
bilmeyen ruhu ve ahlft.kı mağl'O.p et
tiği asla görülmüş şey değildir. Bu
nun içindir ki zaferin nerede oldu
ğunda şüphe ve tereddüd edilemez. 

1940 senesi, bu bakımdan, dünya 
medeniyet· tarihine bir başlangıç ola-
bilecektir. Necmeddin Sadak 

pıcı bir mutavassıt rolü oldutunu 
kaydettikten sonra şöyle devam et
mektedir: 

«Demokrasilerle şimdiki nazi hü
kO.meti arasında bir tavassutta bulu
nabileceğimizi ileri sürmek bize ha
karet etmek olur. Biz ancak hiçbir 
millete müteveccih olmıyan ve ekono-
mik serbesliği, milletlerin serbesliği 

ve insanların serbesliği prenslpinde 
müsamaha kabul etmiyen bir progra,,. 
mın tatbiki için tavassutta bulunabi
liriz. 

Biz tecrübelerimizi diğer milletlerle 
paylaşmak suretile tavassutta bulu
nabiliriz. Biz gurur ve heyecanı ter
kederek muvakkat bir anlaşma ve 
başka bir yatışma programının tatbi
ki için değil, devamlı bir sulhün tees
süsü için tavassutta bulunabiliriz.> 

Profesör ,l,.ı,., 
A 

c: .,seddin 
ti 

Gülhane Askcrı ha ... ıancsı sabık :fizyo
terapi protesöriı emekll doktor Yarbay 
Şemseddin Ate4, bir müddettenberi müp
teıl olduıtu ha8talıktan kurtulamıyarak 
dün lrt1hal etınlttir. 

Merhum Dr. Şemseddin Ateş, arkada
ıımız İstanbul mebusu Abidin Daverin 
bacanağı, emekli Amiral Hasan Alinin 
kayınbiraderi, Toprak ofisi ikinci müdurü 
şakir Turalının kayınpederi ve Belediye 
Tebhirhanesı müdüru Dr. Faik Çepinin 
dayısı idi. 

Cenazesi bugün saat 11 de Gülhane has
tanesinden kaldınlarak namazı Öğleyin 
Beyazıd canıllnde kılınacak, Edlmekapı 
§ehidllğlne defnedilecektir. 

Merhum, uzun seneler ordu tababetin
de ve Oülhane profesörlütünde çalışnıış 
kıymetli, düru.st ve namualu bir insandı. 
Ölümü Türk tababet fi.leminde ve kendl
alni tanıyanlar arasında büyük tee ilr 
uyandırmıştır. Ailesi erkAnına samimi ta
zlyetlerimlzi sunarız. 

Merhum l'eneral Ziya'nın 
cenaze merasimi 

Osmanlı devletinin son Harbıye 
Nazın general Ziya Kutnak'ın vefat 
ettiğini teesııürle haber vermiştik. 

Merhumun canazesi bugün saat 
11 buçukta Şehzadebaşında Mahmu-
diye Çeşmesinde 20 No. Iı hanesinden 
askerl merasimle kaldınlarak nama
zı Beyazıd camisinde kılındıktan 

sonra Üsküdarda Karacaahmedde 
aile mak}>eresine defnedilecektir. 

Mevsimin büyük senf on1si: 

VERDi 

IEllİ& TİYA'l'BOSO 
TepehqaDram~ 

Gece aaat 20,30 da 

HAYAT BİR 
R'ÖYADIR 

D'ÖNYANIN EN MEŞHUR POLİS HAFİYESİ 

ŞERLOK HOL MES'in 
en meraklı, heyecanlı ve müthif macerası 

( BASKER VILLER'in KÔPEÔI ) 
Türkçe Sözlü olarak 

Perşembe gününden 
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POLİTİKA ___ _ 
1940 senesine vahim 

hava içinde girdik 
939 dan 940 senesine cihan polltikasuıca heyet vahim bir bava içinde 

girdik. A,vrupan\n garbinde dünyanın en büyük yedi dC\•letinden üçü harp 
halinde bulunuyorlar. Avrupnnın şarkında diğer bir büyük devlet, yani 
Sovyet Rusyası eski hudutlannı bulmak içhı evveıa Lehistanın şark kıs

nunı alıp Estonya, Letonya ve Lituanyada kendisinin siyasi ve askeri kon
trol ve müdahalesini vaz'ettlkten sonra arazisi biitl.in Ldıistandan daha bü
yük olan Finlilndiyayı da ayni vaziyete sokmak istcıuiftir. Bundan çıkan 
harp mevzii kalamayacak gibi görünüyor. 

İngiltere ile Fransa açıktan açığa FinlAndiyanın davasını benimsemiş 
olur> zamaıumızm en müessir silahı olan tayyarelerden yüzlercesini vermek 
suretile }•'inlere yardunda bulunmalan neticesi Avrupanın şarkı ~ma· 
lisinde de iiç büyiik devletin birbirine girmeleri ihtimali kuvvetlenmektedir. 

Diğer taraftan gerek Rusya ile Almanyanın gerek İngiltere ile Fran
sanm en nazik noktalan, can damarlan Yakın ve Orta Şarkta bulunduğun
)lan harbin buralara kadar yayılması ihtimali kuvvet bulmaktadır. Hatta 
yeni Avrupa harbinin bu sahada kati neticeye varacağı anlaşılıyor. Geçen 
umumi hnrpte de kati neticeye doğru olan askert vaziyetteki değişikliğin 

yine Yakın Şarkta ve Filistlnde başlamış bulunduğu bu münasebetle hatı
ra gelmektedir. 

\'eni büyiik harbin sonuna kadar dört büyük devlete münhasır kalacağı 
da çok şüph<"lidir. İtalya kendisinin bitaraf olmadığını ve yalnız bugün 
muhaı·ip bir devlet halinde olmayıp kendi menfaati icap ettiği anda der
hal harbe i tirak etmeğe hazır buluncluğunu ve böyle bir karar vermek hu
susunda yalnız kendisinin irı>desf müessir bulunacağını sık sık salfthiyetiar 
ağızla..ıa ilan etmektedir. 

1talyanın Akdenizde mahpus kalamayıp mahreçlerinden birini kontrol 
altına almakta azmi değişmediği aynldığımız yılın son gününde bile hükd
metin naşiri efkan gazetelerde bir daha ehemmiyetle kaydedilmiştir. 

Altıncı büyük devlet Japonya da denizde ve havada ve karada baştan 
başa hazırlanmış olduğu halde harbin alacağı şekil ve sureti gözetliyor. Ye
dinci büyük devlet Amerika ise dünyanın selAmetini sulhun biran evvel av
detinde gördüğünden bütün kuvvet ve r-ayret1 ile sulhun iadesine çalışıyor. 
Fakat kendisine ancak nıhanl kuvvetler ve unmrlar müzaheret etmekte 
olduğundan 940 senesinin tarihin en büyük muharebelerine sahne olaca-
imdan korkmakta insan haklıdır. F. K. 

Erzincanda enkaz altın
dan canlı insan çıkarılıyor 

(BQ.ftarafı 1 tnd sahifede) 
Vekili B. Fa.tk öztrak fU beyanatta 
bulunmuştur: 

«En mühim işimiz enkaz altında 

kalanlardan berhayat olanlan kur
tannaktır. Erzurumda. yaralılar için 
200 yataklı yer temin edilmiştir. Bu
rası doluncıya kadar b:t§ka yere ya
ralı gönderilmiyecektir. On iki y-~-ın
dan yukarı ldn1sesiz kadın ve çocuk
lar fabriJ,alara, daha kiiçiikJer de ha
yır müesseselerine gönderileceklerdir. 

Kurtanlanlardan Erı:incanda kal. 
mak istemiyenler yakın şehirlere sev
kedilecekler, kahnalc isteyenler için 
barakalar yaptınlacaktır.,, 

Refahiyeden gelen yeni malümata 
göre, burada 2050 ölü, 510 yaralı var
dır. Oraya da para ve çadır gönderi
lecektir.> 

Dahiliye ve Sıhhat Vekilleri 
Tokata gidiyorlar 

Dahiliye ve Sıhhat Vekillerinin 
treni Erzincandan gece yansı hare
ket etti. Vekiller Tokat ve Amasyaya 
gidiyorlar. Bu trenin yolcuları ara
sında yaralılar da vardır. Hiçbir şey
den ücret alınmamaktadır. 

Hasar ve telefat hakkında 
gelen son malumat 

Dahlllye Vekiline trende gelen en 
son rnalftmata göre, Tokat vilayetin
de zelzeleden 1011 kişi ölmüş, 1127 
kişi yaralanmıştır. 1698 ev tamamen 
harap olmuştur. 

Sivas vilayetinde 1133 ölü vardır. 
883 ev harap olmuştur. 

Amasyada 719 ölü, 44 yaralı, Yoz
gadda 3 ölü varclır. 105 ev yıkılmıştır. 
Kemahta 548 ev yıkılmış, 53 kişi öl
müş, 76 kişi y8.ralanmıştır. Refahiye
de yıkılan evlerin sayısı 2023 dür. 

Divrik demir madeni amelesi 
Erzincana sevkediliyor 

Divrlk 1 (Zelzele mıntakasına gi
den muharrlrimiz bildiriyor) - Dahi
liye Vekili B. Faik Öztrak Divrikte 
Belediye reisini kabul ederek demir 
madenlerinde çalışan amelelerin kur
tanna işlerinde vazife almak üzere 
sevkedilmelerini emretti. Aynca Er
zuruından da Erzlncana amele gön
derilecektir. Malatya vali muavinile 
üçüncü umumt rhüfettislik memur
ıan da Erzincana harek~t emrini al
dılar. 

Erzincan memurları bir 
müddet istirahat edecekler 

Erzincnn 1 (Zelzele nuntakasına 
giden muharririmizdep,) - Erzin
canda fel~ket gören memurlann va
ziyetlerile hükftmet yakından alaka
dar olmaktadır. Bunlar başka yer-

lere nakledilmeden evvel münasib 
müddet istirahat edeceklerdir. Bura.
ya gelen her tren yiyecek, giyecek, 
sıhhi malzeme ve yardım. ekipleri ge
ttrmekt.edir. Yiyecek meselesi şim

diden halledilmiştir. Erzincana ge
len mebus ve doktorların Karagölde 
oldukları öğrenilmiştir. 

Ömer Köstem 

Tokat ve havalisinde zelze
lenin yaptığı hasar 

Tokat 31 (Akşam) - Tokat vila
yetinde son zelzeleden en çok müte
essir olan yerler merkez kazasına 

bağlı Turhal, Dökmetepe, Merkez ve 
Almus nahiyeleıidir. Erbaa, Niksar, 
Reşadiye merkez ve köylerinde zel
zele büyük bir f elftket şeklini almıştır. 
Bugiıne kadar tesbit edilen ölülerin 
miktarı 2000 dir. Bu kadar da hafif 
ve ağır yaralı vardır. 

Bir çok binalar yıkılnuştır. Hasara 
uğnyan binalar da pek çoktur. Sam
sundan bir sıhhi imdad heyeti gelmiş, 
Erbaa ve Niksara scvkedllmiştlr. Kı

zılay genel merkezi de 3000 lira 300 
çadır, 500 don, 500 gömlek, 500 bat
taniye göndermiştir. 

Şehirde ve kasabalarda milıt imdad 
heyetleri teşekkül etmiş ve faaliyete 
geçmiştir. Ölü ve yaralılarla hasar 
miktarının tesbitine devam edilmek
tedir. Halk korku içindedir. Sokaklar, 
bahçeler çadırl~r, barakalarla dolu
dur. Halk geceleri bunlann içinde g&
çiriyor. 

Nahiye ve köylerden hastaneye 
kamyonlarla yaralı naklediliyor. Ka
zalarla muhabere kesilmiştir. 

Mühendis Bedri ve Akif 
Erzincandan gelen ilk haberlerde 

zelzelede ölen fen heyeti erkanının 

isimlerinden bahsediliyordu. Bunların 
arasında mühendis Bedri ve Akifin 
isimleri de vardı . Son rnaJfunata gö
re, bu iki mühendis hayattadır. Hat
ta B. Akif Kemah vasıtasile hayatta 
olduğunu bizzat bildirmiştir. 

Lille elektrik santralinde 
yangın 

Lille 1 (A.A.) - Elektrik santralı 
yangını neticesinde hasarat miktarı 
8 milyon franga baliğ olmaktadır. 

3500 e yakın abone telefondan mah
rum kalmıştır. 

I.i an l\1ütehassıs1 Prof. ANGEL 
lF lF@) ifil~ o~ (b@l 
Dersnnesi 33 senelik bir müessesedir. 

Dersler mun!eriden veya müştereken ve
rilir. ücretler uygundur. Bnhçekapı, Tram
vay yolunda SelAmet Han. 

Dünkü maç 2-2 • 
ı 

Oyun çok heyecanlı oldu. 
ikinci devre bizimkilerin 

Birinci devre Macarların, .~ 
h "k. . . lt J lll a ımıyetı a ınuQ gecti 

Şehıimlzin misafiri bulunan Maca
ristan şampiyonu F. T. C. tutbolcu
le.rı dün son maçlannı İstanbul muh
teliti ile Taksim stadında yaptılar. 

Birinci maçı kaybetmiş ve blr gün 
evvelki maçta da zayıf bir muhteliti
mizl yenmiş bulunan Macar futbol
culan dünkü oyunda çok canlı idi
ler. Ve bu son maçlarını mutlaka 
kazanmak azmlle oynuyorlardı. Bun
ların karşısına çıkarılan muhtelit ta
kım da cumartesi günkü kadrosun
dan biraz zayıf olmakla beraber can
la başla çalışarak büyük bir enerji 
sarf etti ve bu gayretli oyunun seme
resini profesyonel Macarlarla berabe
re kalmakla aldı. 

Oyun 
Saat 14,30 da hakem Ahmed Ad&

min idaresinde başlayan bu ınaça 
Macarlar cumartesi günkü kadrola
rından sağhaf ve sağaçığı.-...değiştire

rek çıkmışlardı. İstanqul muhteliti 
de şu kadro ile oynuyordu: 

Cihad - Fanı.k, Salim - Musa, Fey
zi, Esad - Salahaddin, Şeref, Hakkı, 

Bodurl, Melih. 
Oyuna Macarların ortadan yaptı

ğı bir hücumla başladı ve ilk Ma
car akınını Cihad yeıinde bir müda
hale ile bertaraf etti. Macarların 

nisbi hakimiyeti yirminci dakikaya 
kadar devam etti. Bundan kendil~
ni kurtaran muhtelit takım oyunc -
ları bilhassa soldan Salahaddin v ı

tasile hücumlar yapıyorlardı. Yirmi 
ikinci dakikada Boduri Jle Hakkı mü
him bir gol fırsatından istifade ede
mediler. 

27 inci dakikadan itibaren yeniden 
Macarlann lehine inkişaf eden oyun 
muhtelit takım müdafaasını epeyce 
zorluyordu. 

Macarların birinci golü 
Macar futbolcularının bu tazyikı 

semeresini vermekte gecikmedi ve 
40 ıncı dakikada Şaroşi ortalardan 
kaptığı bir topu şahsi bir gayretle 
muhtelit müdafaasının önüne kadar 
getirdi ve müdafilerin müdahalesine 
rağmen güzel bir şiltle takımının ilk 
golünü yaptı. Bundan sonra da oyun 
karşılıklı '.hücumlarla geçerek birinci 
devre 1-0 Macarların lehine bitti. 

İkinci devre 
Muhtelit takım büsbütün şiddetle

nen yağmurla beraber ikinci devreye 
başladı. Takımda ufak tadilat yapıl
mıştı. Takımdan Feyzi çıkarılmış, 

Basri solaçığa Salfı.haddin orta hafa 
ve Melih de sağaçığa alınmıştı. Muh
telit bu devrede çok canlı bir oyun 
çıkarmış ve müsabaka bu yüzden he
yecanlı geçmiştir. 

Muhtelitin gayretli oyununa Ma
carlar da mutlak bir netice almak 
azmile canlı bir tabiye ile mukabele 
ettiklerinden oyun çok süratli deva
ma başladı. 

Muhtelitin birinci golü 
18 inci dakikada Macar kalesi ya.

kınlannda Melih topu takip ederken 
Macar müdafii Polgar kalesini terk 
eden Macar kalecinin farkına varmı
yarak geriye pas verdi. Ve boş bulu
nan kendi kalesine muhtelit hesabı
na ilk golü yaptı. 
Takımlar berabere vaziyete girince 

oyun süratleşti ve favullu blr hal aldı. 

Macarların ikinci golü 
28 inci dakikada Macarlann en 

yüksek oyuncusu Kisler 30 metreden 
dehşetli bir şiltle takımını tekrar ga
lip vaziyete geçirdi. Bu golden sonra 
Macarların hakimiyeti başladı. Fa
kat muhtelitin güzel çalışması rakip
lerine göz açtırmıyordu. 

Muhtelitin ikinci golü 
35 inci dakikada muhtelit takımın 

yeni bir hücumunda Basri soldan 
yaptığı bir akını müteakip güzel bir 
şütle topu Macar kalesine attı. Top 
kaleye doğru giderken Melih yetişe
rek muhtelitin ikinci ve beraberlik 
golünü yaptı. 

Bu golden sonra iki taraf da canla 
başln oynamağa ve sayı yapmağa ça-

• 
yesi genel direktörü generaı c il uı 

. t·f em Taner, evvelce ıs ı a ett.ık\uillJ bil-
dirdiğimiz hakem komi tesı Ws.f e 
azalannı dün bölge merkezint~~~ ~4.> 
ederek uzun bir görüşme yapn ~ ı 

Bu görlışmede hakem he,ın ım 

Dünkü maçtan bir enstantane 

lıştılarsa da netice değişmeden maç 
2-2 beraberlikle bitti. 

Misafirlere bu akşam bir 
ziyafet verilecek 

Beden terbiyesi bölge başkanlığı 
tarafından misafir sporcular şerefine 
bu akşam Parkotelde yüz kişilik bir 
ziyafet verilecektir. Bu ziyafete Ma
car konsolosluğu erkanı, muhtelite 
iştirak eden futbolcular, gazeteciler, 
hakemleı· ve spor idaı·ecileri davet 
edilmişlerdir. 

Yeni hakem komitesi 
Şehrimizde bulunan Beden terbi-

istifasını geri alması takanti1"\ş 
ve heyet yeni azaların Utihakfiu 
şekilde tesbit edilmiştir: 

Reis: Abdullah, aza Nuri, :gı.l 
Halim, Muhtar Ye Cafer. Haken:>
mitesi reisi Abdullah ayni zamanda 
futbol ajanlığı işini de deruhte et~ 

miş, eski ajan Kemal Halim işlerlnın 
çokluğunu ileri sürerek çekilmiştir. 

Münhal bulunan bölge voleybol • 
basketbol ajanlığına da Muhtar Uy• 
gurun tayini takarrür etrnlştirll 

Klüp murahhaslarını da 
Beden terbiyesi İstanbul bl 

başkanlığından: 
Yurdumuzdaki zelzele felaketi c\. 

layısile yapılacak yardım ve tertf1 
olunacak müsabakalar ht"' :-,. 1 
rüşülmek i.ızere isimleri • 
zılı klüplerin 2 1/ 940 salı 
18 de Taksimdeki bölge 1 .. 
birer murahhas gönderme(\ 
olunur. 

Galatasaray spor klübi.ı.. 
Beşiktaş spor klübü 
Fenerbahçe spor klübü 
Vefa spor klübü 
Beykoz spor klübü 
Kurtuluş spor klübü 
Beyoğlu spor klübü 
Yeni Şişli spor klübü 

Reisicümhurun segaha 

Reisicümhur ismet İnönü l\'lalntya bez fnbrikasında 
bir işçi ile görüşüyor 

(GÜNÜN ANSiKLOPEOisJJ 
Su baskınına uğrayan şehirlerimizden: 

Karca«:a(tj)ey 
Bursa havalisinde yağım büyük yağ

murlar yüzünden Karacabey, Manyas, Ke
malpaşa, Sumğırlık ovalannı sel bastıR't 
blldlrlllyor. Bu münasebetle Karacabeyden 
bahsedt'ceğlz: 

Karacabey Bursa viltl.yetlne baRlı kaza 
merke1Jertnden biridir. Bursanın 80 kllo
metre garblnde Akdere vadisinin bulun
duğu reni§ ovanın içinde yükselen bir sır
tın üzerinde ı;ılrln bir kasabadır. Eski ismi 
Mahhc idi. Kasabanın şarkında Lulrnt 
gölü bulunur. 

Karacabey milli mücadele senelerinde 
büyük zararlar görmesine rağmen müsnid 
mevkii , münblt ovası sayesinde kısa. za
manda daha gilzelle§tl. Marmara denizin
den uzaklığı 30 kilometredir. Etrafı dut
luklar, bağ ve bahçelerle QCVril!dlr. 

Karacnbey1n bugün bulunduğu tepeler
den birinde eskiden Mlltopolls isminde bir 

Vapur fiatleri yükseldi 
Londrn ı (A.A.) - Deniz mahfille

rinde batan ticaret vapurlarının ye
rine btı.§ka vapurlann ikamesi mese
lesile meşgul olunmuştur. Bitaraf 
memleketlere aid ve.purlann müba
yaası derpiş edilmektedir. Fakat bu 
vapurların fiati mühim miktarda art
tığı söylenmekte ve bazı armatörlerin 
bu yüzden yüzde üç yüz kar temin et
tiği ilave edilmektedir. 

geh1r vardı. Kasnbaya üç kilometre nıesa
:tedekl uıunbad köyüniın yerint!e de Lo
patıum ısıml! başka bir §clılr bulnnuy~rdu. 
Bu şehir Bizans tmparatorlanndan Afe 
Komnenus tarafından Osmanlılara karşı 
tahkim edilmişti. Bugün köy cl1iannda bu 
kale harabelerine tesadüf edilmektedir. 

Bütün bu mıntaka Orhıı.n Gazi zamanın· 
da Bizanslılardan alınarak Türk erazısın• 
ilhak edilml§tır. 

Karacabey kasabası içinde oturan halkı 
sayısı 9,2•7 kişiden ibaretti. BiJtün kazanın 
nüfusu 38,425 tir. Mesaho.sı l,260 kilomet
re murabbaıdır. 

Knrncabeyde Ziraat Vekflletl büyük blr 
hanı tesis etmiştir. Her sene sonbah:ıtı 
mevsiminde bir panayır kurulur. Karaca
bey denizle nlışverlşlnl Bandırma limanı 
vasıtasile yapar. Hayvn.n, ynğ, deri, yün. 
peynir, hububat, kuru sebze ihraç eder.~ 

Amerika sularında bir YunaJI 
vapuru İmdad istedi 

Nevyork ı (A.A.) - Sahiller tdnre-
si Yunan Toksiarhis vapurundan )~ 
niden süratıe imdad istiyen te]s\zlC' 

almıştır. nin 
Campbell vapwıı Yunan genıf.Si 

6 
bulunduğu yerden 80 mil mesafedet;a 
diğer Kelvin vapuru da 60 mil u~ur· 
bulunmaktadır. Her iki vapur da koş
atıe Yunan gemisinin 1mdadıil8 

maktadır. 
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' ' Demirci alınacaktır 
Alksi Fabrikalar Umma Miidirlüiiinden: 
Fabrlkalanrnızd:ı çallftırılmak üzere iyi tesviyeci, tornacı, frezeci ve demtrcl 

..,anacaktır. İ.stelclllerin imtlhanlan yapılmak üzere Kırıkkale Gurup müdürlliA'ü ile An
tzmır ve Zeytınburnu sllMı fabrikalarımız müdür!üklerlnden birine müracaat-

' <ı0429) 

lstanbul Mıntıka Liman Reisliginden 
AhJrkapı önUnde ba.;ık (Marl Valyano> ve Haydarpaşa. açı~da batık (Margarltal 

.dDllndl'kl lJd vapurun enkazının çıkarılması işi 28/ 12/939 tarihinde ayn, ayn kapalı 
urfla &JcsUtmeye konulduğu halde talip zuhur etmediğinden keyfiyet aynı §eralt daire
alnde bir r>Y müddetle pazarlığa konmuştur. 

tııaıeıerl 29/ 1/940 pazartesi saat 15 ve 16 dır. 
TaJ!Plerin (Marl Valyanol için 1125 lira ve (Margarita) için de 375 liralık teminatı 
"1C'ka.te makbuz veya mektuplarile ve ticari ve mali vesaikl muteberelerile ve bu 
ıııı elillJetlerl olduRuna dair MünakalAt VekiUetlnden alınacak vesaik ile mezkftr 

· nrtte Galat.ada nhtım üzerinde İstanbul mıntaka Ilınan reisliğine ve şartname-
:ı~yenlerln de idare §ubeslne müracaatları ilan olunur. (10806) 

t lstanbul Belediyesi ilanları * 1 
- lıluhammen 

ten bedeli 
~ 350,00 Konservatuvar için Tıirk musiki klfısik eserleri kitabından 500 adet 

basdınlması. 
97.88 1305,00 'Üsküdar yolları için lüzumu olan Ta§, Kum, Çakıl. · 
94,46 1259,45 İtfaiye için lüzumu olan muhtelif malzeme. 

229,27 3058.85 Motörlü vesaitin tamirinde kullanılacak 74 kalem malzeme. 
İlk temtna.t mlkdarian ile tahmin bedelleri yukarda yazılı işleri ayn ayn açık ek

siltmeye tonulmUftur. ihale 4/1/940 tarihli perşembe günü saat 14 de daimi encümen
de yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde ıtörüleblllr. Ta

-~ llpler"l Uk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen saatte daimt en-
~ 1 cumrnde bulunmaları. (10460) 

.t P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
·i ı - Taahhüdün ademi Uasından aolayı 50.000 adet 2 No. lu fincan açık ekslltn.eye 

pkanlmıştır. 
2 - Muhammen bedel cl~5oo. munkkat teminat c937 ,5• lira olup ekslltmeJl 

ıt:/!l" ~nusani 940 pazarteai giınü sant clh Ankara P. T. T. Umum Müdürlük binastn-
1 ~tınalma 1':omisyonunda yapılacaktır. 

- istekliler muvakkat temınnt makbuz veya banka teminat mektublle kanun! 
llarını bAmilen meıkrtr gün 1.-e saatte o komisyona müracaat edec~klerdlr. 
- Şartnameler Ankarada r. T. T. levazım, İstanbulda P. T. T. levazım aynJyat 

i müdiırlüklerlnden ~cdelsiz olarak verllecektir. (9625) (5960• 

Devlet Demiryollan ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanlar1 

F erribot Gemisi inşa ettirilecektir 
Bedeli Türk - İngill·~ kredisinden tediye edilmek üzere 2 adet fembot gemisi inta 

ettlrtlecektlr. Bu l§e alt TÜrkçe ve İngilizce §art.nameler ferribot in§aatında ehliyeti olan 
-tırmalara veyıı kanuni ınume~5illerfne Ankarada Devlet Demlryollan Malzeme RelsllRin

den, Londrada Turklye Sefaret\ Tıcaret Ataşeliğinden verilecektir. 
l Şartnameyi alan firmalar tekliflerini en geç §Uba.t ı940 nihayetine kadar Ankarada 
~vlet Demlryollan Umum MüdilrlU~finc göndermeleri llAn olunur. (10713) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - Şartname.si mucibince idaremizin Paşabahçe müsklrat fabrikası için bir adcı 

~har kaZ&l\1 açık ekslltme usulllc: satm alınacaktır. 
II - Mulınmmen bedeli 4400 lira muvakkat teminatı 330 liradır. 

in1~ - Ektlltme 8/1/940 pazartesi gbniı. saat 14 de Kabata§da levazım ve mübayaat 
5ubembaeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler her ııün sözü geçer. şubeden parasız alınabllir. 
v - İsteklilerin ek.ailtme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarlle 

b irlikte ınezlct\r komisyona gelmeleri llAn olunur. < 10658) 

T opkapı Sarayı MUzesi müdürlüğUnden: 
KCflf bedeli Muvakkat tenı1natı 
IJra KUl'Uf Llra KUl'Uf 
23U 10 ı75 89 

Topkapı ııarayı ve Türk islaın eserleri müzelerinin ke§iflerl mucibince Terkos. auyu 
t çln dahili teslsat yaptuılacaktır. Bu I§ açık eksiltme ile 10/ 1/940 çarşamba. günü saat 

et 4 de Yüksek mektepler muhasebeclllğinde ihle edileceğinden taliplerin temlnatlarlle 
dı ıtiraklerl ve arzu edenlerin evvelce ke§lf ve şartnameleri anlamak ve mahallen gör-
h ınek üzere Topkapı sarayı müzesi müdürlüğüne müracaatları. (10688> 

~ * Beyoğlu Halkevlnden: ı - Evimizin 
tertip eyledltı üçüncü Türk kltab sergt.st 
15 ı 940 tarihinde açılacak. 20/ı/IKO ta

e,rihlnde kapanacaktır. 2 - su sergide 1939 
11enesl içlndelcl nqrtyat tethlr edilecektir. 
3 - Sergiye !.§tırak etmek 1.Stlyen ne§rlyat 
müeı.,.eselerlle, eaerlerbıi huausl surette 
tabet.tiren zevatın 7/1/940 tarihine kadQ 
Evimize müracaat eylemelerlnl rica ederi& 

Göz Mütehaııııi 
• ŞDkrD Ertan 1 

otla N11J11omıanl7e cad. No. 1 

1 Osman Şeraledclba apariımanı) 
Telefon: 22581 ••• .. 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 25 

- Hayır.. . Bir şeyim yok ... 
- Bir şeyim yok... - diye devam 

ettı. - Azıcık başım dönmüştü... Geç
ti ... 

Artık iyice ayıldı. 
Ayağa kalktı. 
Sonuncu defa olarak, Kolon bey

zade Kudretin evine baktı. Tekrar 
pişlerini gıcırdattı. 

Tam o sırada, sanki delikanlıyı ye
rinden fırlatmak içinmiş gibi, Kudret 
beyin evinin kapısından bir otomo
bil çıktı. İçinde meşhur avukat otu
ruyordu. Henüz yirmi altı yaşlann

da bulunmasına rağmen pek mağ

rur, pek ihtişamlı bir hali wrdı. 
Otomobil, delikanlının bulunduğu 

yerin iki adım ötesinden geçti. Kud
ret, Behaeddini görmüş olacaktı. Fa
kat f arketmemezlikten gelerek başı

çevirdi. Dudaklarında bir istihfaf 
çızgisi belirdi. 

lşte o zaman, Behaeddin, yumruk
a~ sıkarak şöyle haykırmaktan 

end.ini alamadı: 
- Oörü.şürüzl... Eğer senin ima
ı gevretme?.Sem namerdimi 

Allahtan ki, otel parasını vernıif 
unuşordu. Artık, memleketine 

Nakleden~ (V4 - N4), 

doğru. yola çıkabilirdi. Eşyası, kesesi 
gibi ha.tifti. Değiştimıeğe mahsus ko
yu renk gömleğinden ve bir takım 
çamaşırlanndan başka hiçbir şeyi 
yoktu. 

Yaya olarak yola çıkacaktı. Zira ne 
trene, ne vapura binebilirdi. Anadolu 
köyleri ikramcıdır. Garipleri konak
latırlar. Altı gün zarfında köyüne va.
rabillrdi. 

Gerçi sefalet, f elik eti . . . Fakat ya,. 
pacak başka bir şey yoktu! 

Başladığı işi yapamadığı için kalbi 
sızlıyarak, tahkirleri nefsine yedire
miyerek yola düzüldü. Köprüye gel
di. İki simit ve biraz peynir alarak 
nefsini körletti. Karşı tarafa geçtl 

Ve: 

- Bağdad caddesi Bağdada kadar 
gider! ... - diyerek yola düzüldü. 

Bir dal koparmış, yontup sopa ha.. 
line getirmişti. 

- Demir asa, demir çank ... Der
viş oldum ... - diyordu. 

İntikam fikirlerini besliyerek, mü
temadiyen l~et ederek, bazı geceler 
bostanlarda karnını doyurup yılcfm.. 

lann altında ayazda Y.&tar§k, tanı al-

Türld7e Rad7odlfü2}'on Postalan 

TÜRKİYE SAA1'İLE 

SALI 2/ 1/ 9-10 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,50 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Cevdet Ko
zan, Reşat Erer, Ru§en Kam, ı - Okuyan: 
Muzaffer İlkar, ı - Nihavent peşrevi, 2-
Münir Nurettin - Nihavent şarkı: (Sensiz 
ey şuh gözlerim avare), 3 - Udi Cemll - Ni
havent §arkı: (Ezvakı cihan flkretl hillya. 
gibi geçti), 4- Arif bey - Nihavent şarkı: 
<Yanılma ate§i aşka), 5- Sadettin Kaynak -
Nihavent şarkı: {Gel göklere yükseiellm), 
2 - Okuyan: Radife Erten, 1- Şevki bey -
Uşşak şarkı: <Dağlar dayanmaz enlnlne), 
2-Şevki bey- Uşşak şarkı : <Düçarı hicri yar 
olalı dldem aglıyor), 3- Hicaz koşma: <Ebru 
lannın zahmı>, 4- Arif bey - Uşşak şarkı: 
(Saki yetişir uyan aman gel), 13,30-14 Mü
zik: Karışık hafif müzik (Pi.) 

18 Program ve memleket saat ayan, 18,05 
Müzik: Cazband (Pi.), 18,40 Konuşma (Zi
raat saati), ıB,55 Serbes saat, 19,10 Memle
ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji haber
leri, 19,30 Türk müziği: Müzikli :rurt pa
noraması, Üç kemençe, iki tanbur, lavta 
ve saz refakatlle, Ankara radyosu küme 
ses heyeti, İdare eden: Mesut Cemil, 20,15 
Konuşma (Iktlsat saati), 20,30 Türk mü
ziği: Halk türküleri ve oyun havaları Sadi 
Yaver Ataman, 20,50 Türk müziği: Saz eser
leri, iki kemençe iki tanbur, Çalanlar: Fa
hire Fersan, Ru.şen Kam, Refik Fersan, 
İzzettin Okte, 21,15 Konser takdimi: Halll 
Bedi Yönetken, Müzik: Radyo orkestrası 
(Şef: Hasan Ferit Alnar>, ı- J. Haydn: 
Senfoni Sol majör (askeri>, 2- E. Grieg: 
I inci Peer Gynt sultl, 3- A. Adam: Sl 
J'Etals Rol operasından uvertür, 22,15 Mem
leket saat ayan, ajans haberleri, ziraat, es
ham - tahvlllt. kambiyo - nukut borsası 
{flat>, 22,35 Müzik: Operetler (Pl.), 23 
Müzik: Cazband (Pl.), 23,25-23,30 Yannki 
program ve kapanış. 

AKŞAM 
Abone ücretleri 

SENELİK 
1 AYLIK 
S •lYLIK 
1 AYLIK 

1400 CUrut 
mo • "°° , 
150 • 

Bcnebl 

2'100 kurut 
HIO • 
IOO • 

• 
Posta ıt~lhadına dahil olmıyan ecnebi 

memleketler : s .,nelltt 3800, e.itı a7blı 
!900, iç aylıtı ıooo lruruştur. 

Adr\;S tewın tçln yirmi ~, lrurufluk pal 
ıoodermek Jlzıındır. 

Zilkade ZZ - ][asım 5f 
8. tmsak Güneo ötıe tkımll AJttıım Yata 
E. 12,48 2,32 7,27 9,47 12,00 1,38 
Va. 5,40 7,26 12,17 14,38 16,51 18,28 

İctarehane; B:-ıbılll clun Apmusluk 
IObk lfo. 11 

MAJiK SAC EKSiRi 

Saçlannızı dokfilmetten, tepeklenmek
ten korumak için muhakkak Majik sa.o 
ekslrlni kullanınız. Derhal teslrlnl görür
stınüz. 8açlan büyütür, köklere yeni ha
yat verir. Bir tecrübeden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

tı günde, aç sefil, baba bucağına 

vardı. 

Buranın manzarası yürek parala
yıcı idi. Her tarafta süktltl Ne uşak, 
ne hizmetçi! Boşluk ve matem .. . 

İstikbal için yolcunun karşısına 
kimse çıkmadı. Zira bir takım adam
lar içerde meşguldü. Öteyi beriyi 
mühürlüyorlar. Eşyaları defterlere 
kaydediyorlardı. Evin kapısını Baha, 
bizzat açmak mecburiyetinde kaldı. 

içerde, manzara daha yürekler acı
sıydı. Annesi, ailenin uğradığı felA
ketten dolayı, kalbinden muztarlp, 
yatıyordu. son sözü şu oldu: 

- Affet! 
- Kimi? 
- Kudret beyi! 
Fakat Bahaeddin, kaşlarını çat

mış, susuyordu. Vahşi denecek ka
dar çetin bir hali vardı. 

Bu zalim herifi, bu Kudreti affet. 
mele mi?... Elinde olsa, onu bir ka
şık suda boğardı!... Ölen annesinin 
huzurunda, için için bunu kendine 
bir daha yemin etti. Ah, eline böyle 
bir fırsat geçse... İşte o zaman gös
terecekti! 

Annesinin soğuyan alnını bir kere 
daha öptü. Ve şu sözleri mırıldandı: 

- Bu fenalığı yanına koymayaca
ğım! 

••• 
Da&Ian taşlan aşaraJt. İstanbul-

Türk kahramanları 1 
Tefrika No. 18 Ya.zan: l•kender Fahreddin 

Nöbetçi: "Seni soyup şu su birikintisinin içinde 
yıkayacağım ..• ,, deyince Maryana şaşırdı 

Yolun sağında büyük bir kaya parçası
nın önunde geniş bir oyuk gördü. Bu oyu
ğun ağzında yeni vurulmuş ve derisi yü
zülmüş bir ceylan asılıydı. 

Dl'mek ki burada yaşıyan bir insan 
vardL 
Bclındekl baltasını eline jaldı. Oyuk: 

kayanın ağzına doğru yürüdü. 
Derisi yüzülmüş ceylanın kuyruğundan 

hala kan damlıyordu. Ceylanı yüzen ve 
pişirmek için a~ hazırlıyan adam acaba 
şimdi nereye saklanmıştı? 

Nöbetçi etrafına bakındı.. karşıda. du-
ran küllenmiş blr ocak gördü. 

- İşte .. ceylanı şurada plşlrecekler. 
Ocağın bıı.şına gitti. 
Bir takım çalı çırpı toplanmış.. ocağın 

başında duruyordu. Ncbetçi kendi kendine 
söylendi: 

- Elbette bu ceylAnın sahibi şimdi ne
redeyse gelecek. Benim de kamım acıktı. 
Av etini çok severim. 

Arap nöbtçisi burada bir saatten fazla. 
beklediği halde kimseler gelmeınl.ştl. 

Nöbetçinin canı sıkılmıştı. 
Ateşi yaktı .. der isi yüziılmüş ceylam pl

firmeğe başladı. 

Maryana tepeden iki nöbetçinin öldüğü
n Ü görünce: 

- Bir kişinin nasıl olsa hakkından ge
lirim, dedi, Fernando her halde oyuk taşın 
içinde saklanmış olacak. 

Ya.va..ş yavaş inerek oyuk kayanın yanı
na sokuldu. 

Nöbetçiler Marya.nayı tanımıyorlardı. On
lar Femandoyu aramağa çıkmışlardı. 

Maryana birdenbire nöbetçinin yanına. 
gitti ve şen bir sesle haykırdı: 

- O kocaman av etini yalnız mı yiyecek
sin? 

Nöbetçinin tüyleri ürpermişti. Derhal bal
tasına sarılarak, başını arkaya çevirdi. Ka
yaların arasında genç ve güzel bir kadın 
görünce, iri dişlerini göstererek sınttı: 

- Sen kimsin? 
- Dağların kızıyım .. acıkbm .. et koku-

sunu duyunca arama~a başladım. 
Nöbetçi elindeki baltayı bırakamıyordu. 
Güler yüzle genç kadına baktı. 
O ne sevimli bir kadındı ya. 
Maryana nöbetçinin yanına yaklaşırken, 

göziı ta..şlann üstündeki haç işaret1ne Hiş
ti. Kendi kendine gülümsedi: 

- Işte .. onun izini buldum. Herhalde bu-
raya sığınmıştır. 

Ve müsliıman askerinin yanına oturdu: 
- Sana yardım edeyim mi? 
- Fena olmaz. Ben de çok acıktım. 
Nöbetçi baltasını yanına koydu: 
- Dağlarda mı yaşıyorsun? 

- Evet. Senin ne işin var buralarda ? 
- İspanyol rahibi Fernnndoyu arıyorduk. 

Birdenbire dağdan diışen bir kaya par
çası arkadaşlarımı ezdi. Ben yalnız kaldım. 

- Fernandonun dağlarda ne işi var? 
Ben onun şehirde bir evin bodrumunda giz
lendiğini duymuştum. 
Dağ nobetçlsl sevindi: 
- Gerçek mi bu duydu~un haber? 
- Bana yolcular söylemişti. 
- Hangi yolcular? Bu meşum dağdan da 

gelip geçenler var mı? 
- Evet. Çobanlar geçer. Onlardan duy

muştum. Kalenin dlblndekl evlerden biri
nin bodrumunda saklanmış, dediler. 

- Kalenin dibinde üç ev vardı. Onlan 
da bizim zabitlerimlz işgal etliler. 

- Ne yazık. Zabltıerinlzln hayatı şimdi 
tehlikede demektir. Çünkü, Fernando, bu 
evlerden birinin gizli bodrumunda yatıyor. 
Gece zabitlerinlz uyurken, onları öldürme
den rahat edemez o. 

Nobetçi sevincinden ne yapacağını bilmi
yordu. 

Femandoyu elile yakalamış gibi, gözle
rini açmış : 

- Hemen şu ceyllnı yiyelim. 

dan ta Düzce ve Ak_çeşehlr arasına 
kadar yürüyen, yollarda da hastala
nan ve nihayet annesinin öliisile kar· 
şılaşan Bahaeddin, hikayemizde bü
yük rol oynayacak kahramanlardan
dır. 

Şüphesiz ki o, şu halile, Kolon 
beyzade Kudret gibi bir zenginle boy 
ölçüşecek vaziyette değildi. Fakat 
mukadderat, onun eline öyle bir fır
satı belki de verirdi. 

İstinatgA.hsız, parasız, ku vvetslz, 
annesinin cenazesi yanından çıktı. 

Adeta sersemlemişti. Bahçede, bir 
çardağın altında oturuyordu. 

Annesinin ölümüne sebebiyet ve
ren icra memurları bina dahilinde 
vazifelerini görmekle meşguldüler. 

Bu sırada Hafız Sermed kahya, deli
kanlıya yaklaştı: 

- Halinde bir hoşluk seziyorum, 
çocuğum! - dedi. - Bir şeyler mi ku
ruyorsun? 

Baha, karşısındaki adamı tepeden 
tırnağa kadar süzdü. 

- Kuruyorsun, evet... Fakat ki· 
me karşı? 

Delikanlı, somwtuk bir halde: 
- L~yık olana karşı. 
Hafız: 

- Sakın bana bir kırgınlığın ol
masın? - diye sordu. 

- Hayır, kAhya. efendi... Seni 
clÜfDlanım bile saymam... Çünkü 

Diyerek, başını Marya.naya çevirdi: 
- Allah razı olsun senden, dağiann kızıl 

Beni büyük bir dertten kurtardın. Haydl 
gel.. şu kızartmayı seninle beraber yiyelim 
de ... 

- Yedikten sonra onu arama~a. mı gi-
deceksin? 

- Evet amma .. o kadar çabuk değil., 
- Ne yapmak fikrlndeslnV 
Nöbetçi mağrurane bir tavırla güldü: 
- Seni .şuradaki su blrlklntlslnin lçlnd• 

soyup yıkayacağım. 
Marya.na şaşaladı: 
- Ben kirli değilim. Suya girersem, has

ta olurum. 
- Birşey olmazsın! Beraber yıkanırız. Bili 

Cezayirlller suda yıkanmağa allfDllŞlZdır. 
- Yıkandıktan sonra gidecek mlsln? 
- O kadar çabuk gideceklerden değilim. 

Buradaki kayaların arasında koyun koyuna 
yatıp güneşleneceğlz. Sırtımız ısınırsa, ka
nırnız çabuk kaynar.. anlarsın ya 1 

Kayalann içindeki oyukta gizlenen ra
hip Femandonun sabn tükenml.ştl. Kendi
sin~ o güne kadar birçok yardımlar yapan 
Maryanayı kurtannanın sırası geldiğini an
ladı. Femando bUe - o güne kadar - bu 
güzel kızı koynuna almak fırsatını bulama
mıştı. Gözunün önünde onu başkasına na
sıl kaptırabilirdi? Yavaşça hanQerlnl çe
kerek inden çıktı. İkisine de görünmeden. 
yerde sürünerek, müslüman askerinin omu
zu üztırine arkadan sapladı. Nöbetçinin lok
ması ağzında kaldı. 
Maryana birdenbire şa§lrmıştı. 

Femando: 
- Korkma, Maryana! Onun ifinl bltlr

dlrn. 
Diye bağırdı. 
Nöbetçinin elindeki kızartma ateşe, kendi 

de kayaların arasına yuvarlandı. 
Maryana sevinçle: 
- Ben slzln burada saklaiıdığınızı tah

min etml..ştlm, sinyor ı - dedi - Sizi Allah 
mı sakladı burada? 

İkisi birden Arap askerini iyice öldür
dükten sonra, cesedini çekip taşlann ar
kasmdan bir hendeğe yuvarladılar. 

Maryana korkulu bir rüyadan yeni uya
nır gibiydi. Arapların elinden tamamlle 
kurtulduğuna emin değildi. Fakat, biran 
içln hurrlyetlnl ka.zanmt§ sayılablllrdl. 

Femando heyecanla sordu: 
- Sen nerden geldin buraya, Maryana? 
- Şehirden kaçtım. Arapların elinde 

esirdim. Buraya gelinceye kadar iki kişi öl
dürdlim. 

Ve koynundaki hançeri çıkardı: 
- Çok uğurlu bir sllıl.h verdiniz bana, 

sinyor! Bu koynumda iken hiç kimseye 
mağlup olmıyacağımı sanıyorum. Ve hlo 
kimse onu benim elimden alamıyor. 

- Araplar şehri tamamUe işgal etti
ler, değil mi? 

- Şüphesiz. Tarık, orduslle geldi ve ka
leyi bir hamlede aşarak içeri girdi. 

- Allah bu Arapları başımıza bir ceza 
olarak göndermiş olsa gerek. Dağın tepe
sinden onu dönerken seyrettim. Ne büyült 
bir ordu ile gelmi§ buraya. 
Maryananın kalbi koparcasına. çarpı

yordu. 
- Şimdi ne yapacağız, sinyor? dedi - Ne

reye kaçacağız? 
Femando yere düşen av kızartmasını al

dı: 
- Hele şunu yiyelim de. Nereye kaça

cağımızı, ne yapacağımızı sonra düşünü
rüz. Ben de iki gündür açım. Bu sabah 
taşla öldurmüştum bu hayvanı. Derisini 
yüzdum. Pışireceğlm sırada bu herif kıır
şnna çıktı. 

Av kızartmasını yediler, dinlendiler, ko
nu§tular .. ve akşam üstü sular karannca, 
dağın arkasından Ispaııyol köylerine doğ
ru kaçmağa karar verdiler. 

(Arkası nr) 

emir kulusun... Vazifeni yapıyor

sun ... 
- Öyleyse, gözün yukarılarda? 
Bahaeddin, dilini tuttu. Cevap ver

medi. 
Kahya: 
- Sana bir nasihat vereyim mi oğ-

lum? - diye sordu. 
- Söyle bakalım. 
- Gençsin ... 
- Ne faydasını görüyorum genç-

liğimin? 
- Gençlik mühimdir... Sefaletten 

kurtulmanın çaresini ara... Fıkara

lık maskaralıktır ... Münasebetsizlik
ler yapmaktan da korun! insan, pek 
yukarılara tüfek atarsa barutunu zi
yan eder... Düşman diye gözüne 
kestirdiğin adam, senin kısa bacak
larından çok yüksektedir. 

Bahaeddin birdenbire sırtını çevir-
di. 1 

- Orası benim bileceğim iş ... Siz,, 
icra memurlarının başından ayrıl

mayın .. . Vazifenizi görün .. . 
İş bitmişti. Mühürlenmesi icap 

eden eşya mühürlenmişti. Haciz ta
mamdı. Fakat borçlara bile kAfl gel
mlyecckti. 

Ertesi gün akşam üzeri, güneşin 

batmasına yakın, baba oğul, ölen ka
dının cenazesinden döndüler. Küçi.ık 
yüklerini alarak, ecdaddan kalma 
bucaklarını terketmek mecburiyetin-
de kaldılar. (Arkası var) 
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Künunusani 1940 AKŞAM 

TEK KOLLU CEMAL 
Yılbaşı Piyangosunda Rekorların Rekorunu Kırdı!. ... 

Aahi!e 7 

!e ' 
( 

En büyük ikramiyeler: 600.000 Lira, 300.000 Lira, iki adet 100.000 Lira, iki adet 50.000 Lira, 
üç adet 30.000 Lira, yedi adet 20.000 Lira, on beş adet 10.000 Lira verdi. 

600.000 -300.000 - loo.ooo - So.ooo lira kazanan 
Talihli müşterilerimizden teıhirine müsaade aldığıınız dördünün fotoğrafı aşağıda sıralanmııhr. Kazanan biletlerin 

asılları fotoğraf ve adreıleri Giıenin camekanında asılıdır. Herkes görebilir. 

TEK KOLLU CEMAL'in prensibi: Şatafatlı ve yaldızlı söz yok, daima 
hakikat, daima doğruluk. işte; canlı en yeni birkaç nümune: 

n !'" O 

600.000 Lira kazanan talihliler TEK 
KOLLU CEMAL'den paralarını 

alıyorlar 

900.00.D Lira kazanan talihli küçük 
bayan paralannı aldıktan sonra Tek 

Kollu Cemal ile beraber 

100,000 Lira kazanan Beykozlu talihli 
bayanlar Tek Kollu Cemalden para
lannı aldıktan sonra Gişemiz önünde 

30.000 Liı'a kazanan Atilay Denizaltı 
gemisinin kahraman gediklisi Tek 

Kollu Cemalden ikramiyesini alıyor 

DIKKA T: Birinci keşidede devam etmeyen sayın halka 1 1/2 lira 
Üçüncü keşide bileti verilir. Büyük ikramiyesi 150.000 liradır. 

~-~ .~. - ---
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Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Kısa Tefgraf adresi: lstanbul Tek Kollu 1 Adrese dikkat: İstanbul Eminönü No. 27 TEK KOLLU CEMAL GiŞESİ &ahlbl MALOl.GAZt EMEKLİ SUBAYLARDAN CEMAL GtlvEN. IDçbir yerde şubesi yoktur. 

JIJiJIBR ....... , 
DiŞLERiNiZ için 

korkmadan sigara '1çiniz 
• ... Şu -,artlalıi 7" Nllıolin 'in dit mlnolorı üzerin~ 
yerleamellne mani olmolııınız. H•rııün sobcıat 
ve okıom 

DENTOL 
Müıtolızorlorını kullonarolı bu mahzuru deledlniı. 
Pos.teur tetl.ilılerl ıoyesbde istihzar olun
OENTOL mOıtahzorlorı gayet AnfüepHk, Nlkolin't 
hole ve diılere porlolı bir beyazlık temin eder. 
Avızdo do l"flf bir koku ve serinlik bırakır. 

DEN TOL müstohzorlorı 1 ,.....-~~-=-:::::::.:1'. 
Eczanelerde, Parfümeri• 
lerde ve büyOI. moOozo• 

llllllfllllll!!t~loRrdMoMso~lıl.ır. ~iiiiijiiij .. f;ii~;;;~ 

POKER Tıraı bıçakları 
Dünyanın en iyi trq bıçaklandır. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 

İLAN 
traş bıçaklan geldi. Her yerde bula
nur, markasına dikkat ediniz. 

lstanbul Defterdarlığından: 
KuınkaPl orta. okulu bakkaliyesi üç sene müddetle ve 270 lira. senelik muhammen 

ıcar Uz.erinden kiraya. verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Senelik k!ra bcdell 
dört m~vi taksitte ve her taksit peşindir. İhale 4/1/940 perşembe günü ?.filll emlAk 
dört müsavi taksitte ve her takslt peşinendlr. İsteklilerin (61) liralık muvakkat 
teıninatta.n maada sıhhat !aporlle hüsn\llıal şahadetnamesl ve sabıkalı olmadıklanna 
dair vesika ile muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (10439) 

Tahsildar Bay İBRAHİM BAKIRCI
nın 28/12/939 taı'ihinden it1baren 
memuriyetinden aynldığını ve mües
sesemizle alakası kalmadığını ilAn 
ederiz. G. ve A. Baker Ltd. 

Sahibi: Necmeddln Sadak 
Umum neşriyat müdürü: Şevket Rado 

Aqaıa Hatbaaa 

------· ~--~-
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BAS, DiS, NEZLE, GRiP, 
ROMATiZMA Soğuk algınlığı 

ve bütün ağrılarını derhal keser. 
Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Şeri evkatl en doğru gösteren, hicri ve runıi kısımlarlle, hava detrfşmelerlnl, ırüzel 
.fıkraları, bayram, yıldöniimü gibi mühim günleri ve her sayfanın arkasında 

yeni bir yemek tarifini lhtlya eden: 

Resimli Ayın 1940 Duvar Takvimleri 
Bitmek üzeredir. Derhal sipariş ediniz: 

Büyük Boylar (Tablosu ve palile) Toptan 15 Kr. 

Orta » ( » • ) » 12,5 » 
Küçük » ( » » ) » 10 :e 

Adres: Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi - İstanbul 

lC Öksürenlere: Katran Hakkı Ekrem -, 
Hakkı Katran pastilleri de vardır __.. 

U (; UR L U EL --.--
AY YILDIZ GiŞESi 

Üsküdar, Hakimiyeti Milliye caddeshıde No. 103 
MtiNEVVERCEVAT 

Her sene Yılbaşıııda ve aylık keşidelerde en büyük ikramiyeleri vercliğı 
gibi Milli Piyango Yılbaşı keşldeslnin en büyük ikramlyesi olan 

600,000 LiRA YI 
11325 No. ıu biletle Ya.p.r ve Arkadaşlarına verdi. ___ .. 



Kraliçesi 

ABLA 
Yeni seney,e girerken birçok vatandqlannı zengin ve meıud etmekle bahtiyardır 

Milli piyangonun 1940 yılbası keşidesinin en büyük ikramiyeleri da 
her ay olduğu gibi hepsini birden, yinş 

l\TiMBT ADLANll\T 

imet işesi 
vererek rekorların rekorunu kırdı ve 1940 -senesinin de 

PIY ANGO KRALiÇESi OLDU 
• 1940 Piyango Kraliçesi NiMET ABLA 

00,000 ırayı - 11326 No. biletle BUyükadada Çınar sokak 22 · 
No. da Bay Ahmed Hamdi Seyhan'a 

2 
3 -

- 300,000 LIRAYI 
200,000 LiRAYI 

28226 No. biletle isim ve adresini yazdırmak 
lstemlyen bir zata 

12922 No. lu blletle bayan Sunaya 

4 • 100,000 Lirayı ao725 No. ıu bııetıe bay Nakiye 

600.000 lirayı kazanan 20.000 lirayı kazanan 20.000 lirayı kazanan Kuleli 
Bay Mehmed Hamdi Seyhan Bayan Sabahat askeri liıesinden Bay Veli 

Bu en büyük dört ikramiyeden başka yine Nimet Ablanın uğurlu elile verdiği biletlerden: 
. 5 - Birinci 50,000 LİRAYI H - Dördüncü 20,000 LİRAYI 

11711 No. biletle Zonguldakta Bay HASAN'A 29563 No. lu bilet1" Beşiktaşta Serencebey yokuşunda 18 No. da Bavcırı 
6 - İkinci 50,000 LİRAYI Saba.hat'e 

35847 No. lu biletle Haydarpaşada Bayan EVDOKSIY A'Y« 
7 - Birinci 30,000 LİRAYI 

15119 No. lu büetle Taşkışlada 6 ıncı bölük asteğmeni Bay RAUr'" 
8 - İkinci 30,000 LİRAYI 

15119 No. lu biletle Eyüpsuıtan 36 net okulda Bayan Leman ve Bar E~ 
9 - Üçüncü 30,000 LİRAYI 

24786 No. lu biletle Ortaköy imamlar sokok 48 No. da Berber Bay Recebe 
10 - Dördüncü 30,000 LİRAYI 

35339 No. biletle Langada Bostan Caddesinde Bay Yorgi'y• 

11 - Birinci 20,000 LİRAYI 

7734 No. lu biletle Kabataşta Orta okul son sınıf talebesinden B<Jfl Turan 
ihsana 

12 - İkinci 20,000 LİRAYI .. 
1513'8 No. lu biletle Kuleli Askeri Lisesi Sınıf 3, Kısım 2 den. Bay Veli'ye 

13 - Üçüncü 28,000 LİRAYI 
15138 No. biletle Gala.tada Balkan otelinde Bay Halü!e 

En 

15 - Beşinci 20,000 LİRAYI 
33484 No. lu biletle Aksaray Valde Camii Kayyumu Bay Ahmed'e 

16 - Birinci 10,000 LİRAYI 
1144 No. lu biletle Sinem köy EŞ't"ef EfendJ sokak 206 No. da. Ba11 Karabet'e 

17 - ikinci 10,000 LİRAYI 
3103 No. lu biletle Ş~li Osman Bey Bulgar çarşısı Bay Dimltri'11e 

18 - 'Üçüncü 10,000 LİRAYI 
5228 No. ıu biletle Heybeliadada ismet paşa ccİ.ddesinde 68 No. da Baıatı 

Araksi'ye 
19 - Dördüncü 10,000 LİRAYI 

35273 No. lu biletle ETTı:ek Nakliyat anbannda Bay Cevad Akay'" 
20 - Beşinci 10,000 LİRAYI 

35627 No. lu biletle T. T. Bankası Emtia Şefi Bay Emin Elçi'ge 
21 - Altıncı 10,000 LİRA Y1 

35273 No. lu biletle Çamlıcada Bağlar içi 9 No. da. Baylar Kadri • Zeki • 
Tanjere. 

Son . günlerin kalabalığına kalmadan erken almanız rica olunur. 

Büyük ikramiye kazanmak isterseniz biletinizi daima NiMET ABLA'nın uğurlu elinden alınız 
Adrese dikkat: Eminönü tramvay caddesi No. 29/31, Hiç bir yerde şubesi yoktur Tel: 22082 

NiM T 61 ESi ' sahibi . 1IMET ABLA 


