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Kimsesiz kalan ··110 Çocuk 
Erzincandan Ankaraya getiriliyor 

Giresun, Y ozgad, Samsun Ve Amasya
da yeniden zelzele oldu, hasar yok 

Zelzele mıntakalarına yiyecek ve giyecek sevkine hara
retle devam olunmaktadır. Ana ve babalarını kaybeden 

çocukları evlat edinmek için müracaatlar başladı 

l\lilli Şef, Erzincanda felaketzedelerle konuşuyor. Evsiz kalan Erzinranhlar 

Giresun 4 (A.A.) - Görele kaza- ova nahiyesinde 16.40 da hafif bir 
sında saat 20 de ve beşte birer saniye sarsıntı olmuştuı. Hasar ve zayiat 
süıen iki hafif zelzele hissedilmiştir. yoktur. Felaketzedelere tevzi edilmek 
Trabzondan vapurla gönderilen ylye- üzere yiyecek göndeıilmiştir. 

Seylap mıntakalarında sular 
çekilmeğe başladı, tabii 

hal avdet ediyor 

Xelefon: Başmuharrir: 20565 - Yazı işleri: 2.0765 - İdare: 20681 - Müdür: 20497 

ı Tokat ve Samsunda 
zelzele tahribatı 

Tokat, Zile, Erbaa, Niksar, Reşadiye ve 
-Artova nahiye ve köylerinde 4469 bina 

tamamen, 225 bina da kısmen yıkıldı 

5452 ölü, 2570 yarah var 

Tokatta: Ziraat bankası ile Parti binalan zelzeleden evvel ,.e sonra 

Tokat 4 (Hususi muhabirimiz
den) - Son aldığım malumata göre 
Tokat, Erbaa, Niksar, Reşadiye, Arto
va ve Zi!e kazala.rı ile nahiye ve köy· 
lerinde bugüne kadar tesblt edilen 
zayiat ve hasa!· mikdarı şudur: 5452 
öiü, 2570 yaralı. 18 resınt, 4451 husust 

bina tanıamen, 225 bina da kısmen 
yıkılmıştır. Havvan zayiatı mi.ıhım

cllr. Bir çok köyler tamamen yıkıl· 

nuştır. Her tarafta enkazın kaldınl· 

masına çalışılmaktadır. 

( Deva11u 4 üncü sahifecU) 
Avrupanın 

müstakbel nizamı 
Fra.nsız Başvekilinin 
nutku münasebetile 

cek ve giyecek gelmiştir. Tirede iki defa zelzele oldu ş k" K h • d k 
Yozgad 4 (A.A.) - Arasıra hafifçe İzmir 4 (Telefonla) - Sabahleyin ar l ara ısar a ar 

sarsıntı olmaktadır. Insanca zayiat · saat 2 de ve 8,30 da· Tire kazasında 
ve hasar yoktur. 7 5 • • b ld 

_ Fransa Başvekili, bir hafta evvel 
Ayan Meclisindeki nutkunda, «Fran
sanm maddi ve müspet garantiler ol
madıkça silahı elden bırakmıyacağı
nı katiyetıe tekrarladıktan sonra 
~yeni A vrnpanın, şimdikinden daha 
geniş bir teşkllata malik olması lazım 
geleceğini> kaydetmiş ve demiştir ki: 
<Muhtelif Avrupa devletleri arasında 
mi.ıbadeleleri çoğaltmak ve belki de 
federatif rabıtalar derpi~ etmek icap 
edecektir. ' · 

Fransadan gelen tefsirler Başveki
li~ d~~ünd~ğü federasyon ş~klinin bu· 
gunku İngıltrc • Fransa münasebeltc
ıinin benzeri olduğunu ve bu sıkı si
yasi, iktısad~, mali birliğin şimdiden, 
mesela Belç~ka, Hollanda gibi dev
letlere teşmıl edilebileceğini bildiri
yordu. 

Federasyon, devletler arasında si
y~si b!rlik mfmasına gelir: Birleşik 
Şımah Ameıika devletleri bunun cıı 
ileri nümunesldir. 

Harpten b~r ((Avrupa birleşik dev
l~t~eri1> çıkabıleceğ'ini ummak hayal
dıı. Geçen harbin sulhü hakiki bir Mil
letler Cemiyeti tasavvuruna bile var
lık v7re~ediğine göre, Avrupalı rnll· 
ıetıenn yırml senede bu derece kema· 
ıe. eı~ olduklarını sanmak yersiz bir 
nıkbınlik olur. Hiç hayalsever olma
yan, bil~kis çok müsbet ve ameli bir 
devlet ad~ olan M. Daladier'nin 
bugunkü harbin nifak, kin, ihtira~ 
Avrupasmdan yarın sulh mucizesile 

Necnıeddi.n Sai.ak 
(D"vanu 5 inci sahifede) 

üçer saniye devam eden iki zelzele t t 
2 ,5~a~:u~~ı~ !:~~;~~ev~~ ge~:ns~:; 

1 olmuştur. Hasar yoktur. Halk kork- san ım e reyı u u 
sarsıntısı olmuştur. Zayiat ve hasar muş, sokaklara fırlamıştır. 

yo~~~~ya 4 (A.A) - Dün akşam sa- b~~:~~: 
4

h~;~~~ knda~~::~t ·:.ı::ı::; Bu yüzden Ciresundan gönderilen iase ve 
at 21 de oldukça şiddetli, bugün saat ölü mikdarı 2472, yaralı 540 dır. 1183 u·yecek levazımı yolda kaldı 
15,15 de hafif olmak uzere iki, Sulu- (Deramı 4 üncü sallifede) 1 

1 

=============================================-===========*= ı 

Şefkat ablokası ! .• 

r--·,~ .. 

CErzlnc:m :feliketzedelerlne yapılan 
beynelmilel yardımlar devanı cdlyorJ 

Sarih olalım 

Bir arkadaşımız, f elô.ketzedelere bir 
büyük, bir küçük palto, bir küçük cfJ

ket hediye etmiş. K endisine cüç par· 
ça eşya tesellüm edilmiştir• diye 
makbuz verilmiş. 

Beraeti zimmet asıldır; kimse hak· 
T:mda fena bir zan beslemiyomz am
ma, niçin ciki palto ve bir ceket• 

diye tasrih olunmasın? Bugün piya
sada eski palto 6-9 lira arasında sa
tılabiliyor. Eşya, ayni zamanda lcınk 
tenceredir; çoraptır, men'i.ildir ... 

Usulü değiştirelim; sc 'ı olalım. 
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( __ D_"_:i_n __ G_e_c_e_k_i_v_e_B_u __ s_a_b_a_h_k_i_D_a_b_e_r_ı_e_r __ ) 
Son dakika 

Balkan antantı konseyi 
· 8 şubatta toplanıyor 
Roma 6 - Balkan antantı kon.seyl 8 şubatta Belgradda toplanacaktır. 

Romanya Hariciye Nazın B. Gafenko Jtonseytn .reisi sıta.tne konsey a.zaları.m 
~timaa davete~. 

• 
lngiltere, Finlandiyaya geniş ölçiide 

silah sevkiyatına başladı 
Paris 5 - İngiltere hüküm.eti, FJnlAndiyaya silAh ve mühimmat göndel\o 

meğe başlamıştır. İngiltere FinlWıdiya.ya bu yardımı bnk~n dairesinde aza,. 
mı mikyasta arttırmak niyetindedir. 

Sabık Amerika cümhurrelsl B. Hoover, Finldndiyarun 1940 olimpiyad 
oyunları hazırlığına sarf ettiği paralan toplıya.rak kendisine iade etmek içtn 
.Amerikada maruf F1n atletlerinin i§t1rakile atletizm eğlenceleri tertibine ka.
rar vermiştir. 

İngiltere hükumeti, bütün hususi 
vapurları idaresi altına aldı 

Londra 5 - İngiliz hillctimeti, bütün In&lltere ve müstemleke llmanlannda bulunan 
hususi vapurları idaresi altına almı§tır. Bu vapurlaıı gene mensup oldukları kumpa.n
Ja).ar için çalışacaklar, fakat alacakla.n hamuleler ve yolcu tarifesi hükOmetin kon
trolü altında bulunacaktır. 

Polonya ordusu ilkbaharda müca
deleye hazır vaziyete girecek 

Londra 5 - B. Daladier ile Polonya Başvekili bazı anJaşnalar imza etr . 
m1şlerdir. Bu anlaşmalar Fransada Polonya ordusu tayyare kuvvetleri teşkili 
etrafındadır. 

Londra 5 - Londradaki Lehistan aefiri bugün beyanatta bulunarak de
miştir ki: cLehistan ordusu gelecek llkbahara kadar mücadeleye hazır bulu,. 
nacaktır.> 

Beyaz kitap, 15 olin sonra neşredilecek 
Paris 5 - 1939 senesinde İngiltere - Fransa ve Sovyet Rusya arasında ce

reyan etmiş olan müzakerelerin akametine aid İngiliz beyaz kitabı 15 gün
den evvel neşredilmiyecektir. Kitapta neşredilen vesikalar, müzakerelerin aka
meti Sovyet Rusyanın Fin!Andiyada ve Baltık memleketlerind istediği ser· 
bestii hareket vermemelerinden ileri geldiğini isbat edecektir. 

Danimarka mayn tarlalan vücude getiriyor 
Roma 5 - Danimarka hüküm.etinin bitaraflığını korumak için bazı 

limanlarında mayn tarlal.an vücuda getirmeğe karar verdiği Kopenhag.. 
dan bildiriliyor. 

Almanya, ingiliz ablukasına karşı cephe allyor 
Londra 5 - Mareşal Göring bugün Abna.nya harp iktısadiyatmın yük. 

sek idaresini eline almıştır. Mareşal memleketin bütün iktısadi faaliyetle
rini tanzim edecektir. Bu suretle harbin uzun sürmesi temin olunacaktır. 
Bu, İngiliz ablokasına karşı allll1Ill{I bir cephe suretinde teld.kki olunnıak
tadlr. 

Fransızlarla Almanlar 
arasında çarpışma oldu 

Almanlardan esir alındı. Hava muharebesinde 
de iki Alman tayyaresi düşürüldü 

Paris 4 (A.A.) - Havas ajansı, as
keri vazıyet hakkında şu malumatı ve
riyor : 
Şimdi her gün devam eden keşif k" ' 

ları faaliyeti, bugün cephenin Rhiı1-
den Moselle kadar olan bütün mınta

kalannda, bilhassa kesif olmuştur. 

Sane'ın garbinde, bir Fransız ke~if 
kolu, Aman hatlarının 2-3 kilometre 
içerisine kadar sokulmuştur. Bu ha
reket, Alman cephe tertibatının, Frar.
sız tertibatı gibi derinliğine olarak sı
ralandığını ve inkıtasız bir mahiyet 
taşımadığını teyid etmiştir. 

Mıntakada, diğer bir müfreze, Al
manlardan esir almıştll". 

Vosgeslerde, bir Fransız müfreze
si büyük bir Alman müfrezesine tes.ı

düf etmiştir. Otomatik silahların a t ·
şi altına alınan bu müfereze ağır zı:ı.

yiat vererek çekilmeğe mecbur kal
mıştır. 

Hava faaliyetlerine gelince, Frar. tz 
tayyareleri, Almanyanın 300 - · •)IJ 

kılometre dahiline kadar so:.ru •<ık 

l;ir k ... .,.ıf uçt•stl yaprnışlaraır. D" ğe .. 
t · rıftaıı Alıııan tayyareleri de, şs. tk 

mıntakasında oldukça uzaklara gide
rek uçuşlar yapmıştır. Alman tayya. 
releri şimali şarki mıntakası üzerinde 
de uçmll§lar ve Belçika üstünden ıJ·e

çerek Almanyaya dönmüşlerdir. 
Cephede Fransız ve Alman avcı tay

yareleri çarpışmışlar ve iki Alınan 

tayyaresi düşürmüşlerdir. 
Brüksel 4 (A.A.) - Milli Müdafaa 

Nezaretinin bildirdiğine göre, bugün 
Alman tayyareleri çok yüksekten 
Limburg ve Anvers vilayetleri üzerin
den uç.muştur. Hava dafi toplan 
ateş açmışlardır. 

İngiliz gemilerinin yakala
dıkları kaçak eşya 

Londra 3 (A.A.) - Resmen bildi~ 
miştir: Kaçak eşya kontrolüne me
mur İngiliz harp gem.ileri hafta tatilt 
esnasında 20.800 ton eşya yakalamış.. 
lardır. Bunlann Almanyaya aid ol
duğu zannedilmektedir. Yakalanan 
eşya arasında 17.500 ton petrol va 
müştekatı, 1.450 ton maden! ve kim
yevi madde ve kereste mevcuttur. 

Harbin balangıcındanberi yakala
nan kaçak eşya 537.600 tona baliğ 
o;maktadır. 

Parti grupu 
Milli iktiaadı koruma proje

aini bir komisyon tedkik 
edecek 

Ankara oi (A.A.) - Cümhuriyet 
Ballc partisi meclis gnıpu bugttn 
(4/1/940) saat 15 de reis vekili mı. 
mi Uranın riya.setinde toplandı. 

Buna takaddüm. eden celsede mü
zakeresi ikmal edilmemiş olan mllıt 
iktı.sadı koruma kanunu projesi üze
rinde cereyan eden müzakere sonun
da projenin, grup idare heyetince 
yeniden teşkil edilecek 30 kişilik bir 
parti komisyonunda tetkiki kararla.,
tınıarak saat 19,30 da celseye nihayet 
verildi. 

Mersin vapuru Kemalin 
yolcularını Çanakkaleye 

çıkardı 
İzmir 4 (Telefonla) - Dört gün

den beri beklenen Mersin vapuru bu· 
gün Ayvalık hattından llınanımıza 
gelmiştir. Vapurun dört gün teah
hürle gelmesine sebep şudur: Yolda 
Kemal vapuruna rasla.mış. Kemal 
vapuru Makinesi sakatlandığı için 
yoluna. devam edemiyeceğini blldir-
miş ve Mersin bunun üzerine Kema
lln yolcularını alarak Çanakkaleye 
bırakmıştır. 

- - ---
ihtikar suçundan lzmirde bir 

mağaza daha kapatıldı 
İzmJr 4 (Telefonla) - Mimar Ke

maledclln caddesinde Mehmed Ali AJt.. 
maron tuhafiye deposu ihtikft.r su
çundan 7 gün müddetle kapatılmıştır. 

Bursa ovasında 
seylap bitti 

Nüfusça zayiat vukubulmadı 

Bursa 4 - Vali, seylap mıntaka
sından dönmüştür. Vali, köylere gön
der.ilen inıdad kollarından. alman 
malfım.ata göre insan ve hayvanca 
zayiat bulunmadığını beyan etmiş. 
seylApzedelerln iskAn ve iaşesi için 
W.zımgelen tedbirlerin alındığını, su
ların ovadan çekilmekte bulunduğu
nu llA.ve etmiştir. 

Dicle kabardı 
Bismil kasabasının bir ma· 

hailesi au altında kaldı 

Diyarbakır 4 - Yağan şiddetli yağ
murların tesirile Dicle nehri, altı 

metre yükselerek Bismil kasabasının 
bir mahallesini sular basmıştır. Ma
halle halla başka bir yere nakledil· 
mlştir. Batman köprü.sünün inşasın
da çaışan işçiler bir ada üzerinde 
mahsur kalmışlardır. Kendilerine sal
lar ile yiyecek ve öteberi gönderilme
sine, kurtanlmalanna başlanmıştır. 

Rumen - Macar 
münasebatı 

Macar Hariciye Nazırının 
Romayı ziyaretinde görüşü

lecek mevzu 

Roma 4 (A.A.) - Politika gazete
sinin muhabirine göre, Macar Hari
ciye Nazırı Kont Czaki Romayı ziya
reti esnasında İtalya Hariciye Nazı .. 
n Kont Ciano ile mülakatta buluna
cak ve bu mülakatta Rumen - Macar 
münasebetleri bilhassa mevzuubahis 
olacaktır. 

Gerek İtalyada gerek Macaristan
da Rumen - Macar münasebetlerinde 
mutavassıt bir hal sureti bulunabil
mesi ihtimallerine büyük bir ehem
miyet verilmektedir. Böyle bir vazi
yet cenubu şarki Avrupası vaziyetini 
tarsin eyliyecektir. 

Yunan ticaret heyeti 
Ankaraya gitti 

Türk - Yunan ticaret muahedesinin tec
dldi için dört ktşillk btr Yunan murnhhas 
heyeti gelmiş ve diiıı. akşamki trenle An
kara.ya gitmişij.1'. 

ı 

Kost arika, Cava, Anadolu zelzeleleri 
arasında münasebet var mı? 

ilim mahafili bu hususta 
tetkikler yapmağa başladı 

Berlin 4 (A.A.) - D.N.B. kAn.unuev
velin son günlerinde arzın muhtelif 
noktalarında hissedilen ve Türkiyede 
hAlft. hissedilmekte olan zelzelelerin 
hepsi Potsdam z.elzele enstitüsü tara
fından kaydedilmiştir. İlim mahfille
rinde, bu hadiselerin aynı sebepten 
ileri gelip gelmediği meselesi tetkik 
edilmektecllr. Filhakika esas itibarile 
z.elzeleye maruz olan dört mıntakada 
birbirini takiben şiddetli hareketler 
kaydedilmiştir. 

Hadiseler 22 kfuıunuevvelde Kosta
rikada baş göstermiş ve yalnız iki kişi 
ölmüş olmakla beraber çok mühim 

ha.sarata sebep olmuştur. Aynı gün 
Molük adalarında kuvvetli zelzele ol
muştur. 23 ve 24 kB.nunuevvelde sıra 
cava adalarına gelmiş, çöküntülerle 
müterafik yer sarsıntıları vuku bul
muştur. 

Nihayet 27 birincikanunda Anado
lu felAketi vuku bulmuş, aynı gün 
Kaliforniyada Long Beach'da 1933 

denberi en şiddetli zelzele kaydedil
miştir. Bütün bu hadiselerin birbirile 
münasebettar sebeplerden ileri gele
bileceği gibi, tamamen tesadüfi de 
olabllir. 

Amerika Finlindiyaya 25 
milyonluk kredi açıyor 

Fin tayyareleri Leningrad ve Kareli 
üzerinde uçarak beyannameler attı 

Hududu geçen 17000 neferlik bir Sovyet fırkasının Fin· 
landiyalılar tarafından tamamen imha edildiği bildiriliyor 

Helsinki 4 (A.A.) - Finlandiya 
tayyareleri, uzak şimalde, Sovyet kı
taatı gerisinde müessir surette faali
yet sarfetmektedirler. Düşürülen 150 
Sovyet tayyaresinden en az 50 sini 
Finlfuıdiya hava kuvvetleri düşür

müştür. 

Sovyet esirlerinin ifadeleri Suomo
salmi muzafferiyetinin şümul ve 
ehemmiyeti hakkında bir fikir vere
bilmektedir. 

Esir edilen bir Sovyet alayının ko
miseri, Rusların, hududu bir fırka ile 
yani 17 ,000 neferle geçtiklerini söyle
miştir. Rus kıtaatı, nihayet nokta
sında Suomosalmi bulunan, 40 ki
lometre uzunluğundaki Kiantajervi 
gölünün iki tarafından, iki grup ha
linde ilerlemeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Kasaba Sovyet kıtaatı tarafından 

zaptedildikten sonra Finlandiyalılar 

Sovyet iaşe kollarını ve geri hatlarını 
yırtmağa başlamışlar sonra şimal 

grubu yolunu kesmişlerdir. Bunu 
müteakip kiliseyi zapteden Finl!ndi
yalılar, Rusları bir çıkmaz içinde bı
rakmışlar ve taarruza geçerek adım 
adım ilerlemişler ve Sovyet fırkasını 
kAm1len imha etmişlerdir. 

Lond'ra 4 - Vaşingtondan gelen 
haberlere göre, Amerika hükfuneti 
Finlandiyaya geniş mikyasta yar
dımda bulunmağa karar vermiştir. 
Amerika, Finıa.ndiyaya 25 mllyon İn
giliz llralık kredi açacaktır. Bundan 
maada Finlerin eski borç taksitleri 
~e alınmayacaktır. 

Amerika tayyare de veriyor 
Ko-penhag 4 (A.A.) - Birleşik A

merikanın Riga elçiliği erkanından 

biri, Finlandiyaya. kanunusani ni
hayetine doğru kırk tayyare ile, ayni 
miktarda Amerikalı pilot verileceğini 
söylemiştir. 

Lcmdra 4 - Finlandiyada bir Ital
yan gönüllü pilotun idare ettigi It al
yan mamulatından bir tayyare Le
ningrad civarındaki bir adayı nnies
sir surette bombardıman etmiştir. 

Rus tebliği 
Moskova 4 (A.A.) - Leningrad 

askeri mmtakası erkanıharbiyesinin 
tebliği: 3 ikincik8.nunda mlihim hiç 
bir hadise olmamıştır. 

Norveçten doktor ve hasta
bakıcı gidiyor 

Oslo 4 (A.A.) - 20 Norveç dokto
ru Finlandiya ordusuna yazılmıstır. 
Norveçin, 100 hastabakıcı gönderil
mesi hakkında Finiandiya tarafın

dan yapılan talebi pek yakında isaf 
edeceği ümid edilmektedir. 

Oslo 4 (A.A.) - Norveç gbni.ıllule
rinden mürekkep ilk kafile yarın 

Finlandiyaya hareket edecektir. 

Bir Fin yaralı trenine 
bomba atıldı 

Helsinki 4 (A.A.) - Fin yaralıla
nnı taşıyan bir sıhhiye treni beş gıin 
köylerde yaldıktan sonra bir cephe 
gerisi şehrine muvasalat etmiştir. 

Tren yolda Sovyet tayyareleri tara
fından iki defa bombardmrnn enil
miştir. 

Amerika - Rusya Çin - Japon harbi 
Diplomasi münasebetlerin 

kesilmesi İsteniyor 

New - York 4 A.A.) - Mümessiller 
meclisi basından Cümhuriyetçilerin 
lideri Martin, arkadaşlanııın Ameri
kanın halihazırdaki ihtilafın haricin .. 
de kalmasını arzu etmekte olduğunu 
ne kadar fazla söyleseler doğru ola
cağını beyan etmiştir. 

Bu mümessiller meclisi azasından 

B. Dolles, Rusya ile diploması müna
sebetlerinin kesilmesini ve Moskova .. 
da bir sefaret bulundurulması yüzün .. 
den ihtiyar edilmekte olan masarifln 
ilgasını teklif etmiştir. 

• 
ihtikar mücadelesi 

Sofya 4 (A.A.) - Sofya tacirlerin 
den 16 kişi, speküUı.syon aleyhindeki 
kanun ahk8.mını ihlAl etmiş oldukla.
ıından dolayı vilayetlere sürülmüş

lerdir. 

Kantonun bütün civarı 
Çinlilerin elinde bulunuyor 

Hcmg • Kong 4 (A.A.) - Kanton 
şehri civarında Hsiafing ve Şet.5in 

mahallerinde bulunan Japon kuv
vetleri birkaç defa Çin kıtaatmın 

taarruzuna uğramaktadır. Çinliler, 
tayyare kuvvetlerinin de müzahereti .. 
le Japon hatlarına bile ginneğe mu-

vaffak olmu.şlardır. Düşmana ço.k 
ağır zayiat verd.irnıişlerdir. Kanton 
şehıinin bütün civan şimdi Çinllle
rin elinde bul1mrnaktadll'. 

Kueilia 4 (A.A.) - Çin kuvvetleri 
muhtelif istikam.etlerde Tongkang ve 
Şaosen de bulunan Japon kıtaatına 
taarruz eylemektedir. Çinliler Tong
kang mıntakasında çok mühim bil' 
askeri mevki olan İşezeyi işgal etmiş
ler ve birçok harp levazımı ele geçir
mişlerdir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bu karagün dostluğunu 
unutmıyacağız 

ıtngDtere, Fransa, Amerika, Kana
jıta, Suriye, Irak, İran, Mısır, Yuna
nistan, Romanya, Bulgaristan ve Yu
ıoslavya Türkiyed.eld son zelzele üze. 
nne, devlet olarak, bize yardım elleri
ni uzattı:lar; maddi ve manevi kıymeti 
yüksek olan paralar gönderdiler. Dün· 
"-ü telgraflara göre, Sovyet Rusya da 
bu yardımcılar arasına katılmıştır. 
hml geçen devletlerden başka, Papa 
gibi şahsiyetler, muhtelif Kızılhaç 

teşekkülleri, ecnebi bankalar, ecnebi 
münferid kimseler, Anadolu feliket
Eedelerile alakalarını maddi fedakir
hk yaparak gösterdiler. 

Türk milleti, bütün bu dostluk ve 
insanlık tezahürlerini büyük bir has
sasi!etle ve teşekkürle karşılamıştır. 

Bilhassa harp seneleri içinde bu
lunmamız dolayısile kendi başında 
büyük derd olan ve masraf kapılan 
açıJmış bulunan devletlerin bizi dü· 
şünmüş; yaramızı sarmak için, iki 
elleri kandayken koşmuş ohnalan, 
nazanmızda bu muavenetin kıymeti
ni büsbütün yiikseltmiştir. 

Tiirk milletinin beynelmilel aile 
içinde çok dürüst. çok sevilen ve her 
yerde sempati ile telakki edilen bir 
uzuv olması. bunda elbette birinci 
derecede amildir. 

Bu yardım, milletler arasında an
ane suretinde teessüs etmesini iste
diğimiz beynelmilel tesanüdün pek 
güzel bir şeklidir. Harbin kanlı arsa· 
sı Ü7.erindc açmış, hazin ve mübarek 
bir scfkat ciçeğidir. Bu tohumun bü· 
tiin o çirkinliği örtecek şekilde türe
me-sini, üremesini, her yeri kaplama· 
smı dileriz. 

Bize yardıma koşanlara tekrar te
şekkür ederken bu karagün dostluk
larını unutmıyacağımızı kendilerine 
nıuhahbctıe bildiririz. 

Takvimcilik 
Yeni sene geldi. Her yıl olduğu gibt 

bu sefer de a.takvimciler» faaliyete gi
rişecektir: Sermayesi 5 kuruş olan bir 
takvimin bir liraya satılması! ... Ney .. 
trdş? Filanca bilmem nenin· menfaa
tine ... 

Yerine masruf olması ldzımgelen 
fane şekilleri malUm ve muayyendir. 
Esasen her sene, bu takvimcilikten 
Şikliyet de ediliyor. Kimsenin muta-
2<lmr olmasına meydan verı'lmemeli
'clir. 

(Va - Nu) 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Eminönü Halkevinin 
iyi bir teşebbüsü 

Kesilecek kurban etlerinden 
kavurrna yaparak felaket

zedelere gönderecek 
F~l~k:tzC'del~ ~ olmak üz~re 

Emınonu Halkevi yeni bir teşebbüste bu
lunmuştur. Dün bize verilen malüınata gı)
re, Halkevi Kurban bayramında bir mut
fak ~çacak, bu mutfakta vatandaşların e · 
berru edecelkeri kurban etlerinden kavur
ma yapılarak felaketzedelere sevkedile
cektir. Kw·banların derilerile barsaklar1, 
her sene olduğu gibi Kızılaya. ve Hava "<u
rumuna verilecektir.' 

Büttln vatandaşaJarın kurbanlarını ke'i
tikten sonra Eminönü Halkevlne vererek 
bu hayırlı teşebbüse candan iştirak cdr.· 
ceklerine eminiz. 
• Eminönü Halkeviııin salonları zelzele fe

lfı.ketine uğrıyan kardeşlerimize yetiştiri
lecek çamaşır ve elbiseleri diktirmek için 
taınamen atelye haline getirilmiştir. Bu 
n:unascbetle cuma günu yapılacak Dil, ru· 
rıh, edebıyat şubesi umumi toplantısı tr
hlr cdllmi§tır. 

- Ekmeği kağıda sarmadım diye ı 
Q.kın kızına bay Anıca ..• 

ı 
Dün de Erzincandan bir kafile geldi 
Yaralı/ar Haydarpaşa Nümune hastanesine nakledildiler 

Dün Erzincan fellketzedelerinden bir 
kafile daha. geldi; bunlardan bir kısmı sat
lam olarak kurtulanlar, blr kısmı da. yarıı
lılardı. 

Muhtelit katar, istasyona. muta.d zama
nından beş saat geç girdi. Gar birçok bek
leytcllerlo dolu idL Ayrıca Kızıla.yın bil 
aıhh! heyeti de gelecek yaralıları tesellüm 
etmek üzere beklemekte idi.Tren gellnce 
)'araWar çıkarılarak sedyelere kondu ve 
Haydarpaşa Nümune hastanesine nakle
dildiler. Bunlar B. Feyfi Atasoy. ailesi 
Kudret, anası Müne~r. manifaturacı Ke
malin yeğenleri Nezihe ve Remziye idiler. 
Bunlardan ba.şka. Erzincanın Vaver köyün
den Kazım, Hatice ismlnde 1k1 hafif yaralı 
da. bir taksi ile hastaneye gönderildiler. 

Bu aralık garda, beklediği çıkmıyan l>lr 
genç kız hüngür hüngür ağla.ma.ğa başladı. 
Şehrimizdeki Erzincanlılar her çıkandan 
bir şey öğrenmek istiyorlardı. Bu aralık 
telö.ketten kurtulmuş olan bayta~ blnba.tı· 
aı B. Ratıp ile kansı bayan Kazime ve ço
cukları Aynur ile Enis, kendilerini istu
yonda bekliyenlertn kolları arasına. attı-
la~ . 

Gene Yolcular arasında. bulunan Molla.
güzelli Keziban isminde bir kadın, yavrusu
nun enkaz altında öldüğünü, kendisinin 
bir delikten çıkıp kurtuldniunu. başın Jıı 
toplananlara anlatıyordu. 

Gazi köprüsü 
Parke tekrar yerinden fırladı 

Gazi köprüsünün parke döşemeleri tek
rar bozulduğundan, son yağmurlardan 1000 
metre murabbalık bir yer daha fırlamıştır. 
Bunun üzerine Belediye ten heyeti 10 gün 
evvel köprüyü yapan müteahhide tebligat 
yapmış, bozuk parkeleri düzeltmesini teb
liğ etmiştir. Fakat müteahhld, Beledly'! -
nın bu tebliğini reddetmiştir. 
Şimdi ten heyeti. keyfiyeti Daimi encü

mene bildirmiştir. Daimi encümenin vere
ceği karar üzerine hareket edilecektir. 

70 çuval eşya teberrü edild i 
Beyoğlu Halkevi. dün Beyoğlundaki ateı

yelerinde hazırlattığı 70 çuval ~yayı .(ı· 

zılaya teberrü etmiştir. 

İtfaiye ekibinin bugün 
hareketi muhtemel 

Zelzele mıntakasına Ankara ve İstano•ıl 
itfaiyesinden de birer ekip gideceğini ya~· 
mıştık. Dün akşama kadar tebligat yapıl
madığı lçln, itfaiye ekiplerinin bugün .ıa.
reket etmesi 'muhtemeldir. 

İstiklal gazetesi 
Nizameddln Nazif tarafından dünden 

ıtlbaren bu namla bir sabah gazetesi ncş. 
tine başlanmıştır. Tebrilc ile uzun ömürler 
dileriz. 

Bir bekçi kömürden 
zehirlenerek öldü 

Göksu plil.jında bekçilik yapan yirmi y:ış
larında Eyüp, isminde bir genç, evvelki ge
ce geç vakit mangala kömür koyarak oda
sına almış ve bir müddet sonra yatıp uyu
mu~tur. Sabahleyin bekçinin odasına gelen
ler onu ölü bir halde bulmuşlardır. 

Cesed, belediye doktoru tarafından mua
yene edilmiş, zehirlenerek öldüğü tcsblt 
edildiği cihetle gömülmesine izin verilmiş· 
tir. 

* Kasımpaşada bir odun deposunda ça
lışan Ihsan adında biri, elini elektrikli bıç
kı maklnesine kaptırmış, tehlikeli ı;urette 
yaralandığından hasta.neye kaldınlmıştır. * Yüksekkaldırımda Mu!z adında birini 
bıçakla öldürmekten mamun simltçi Meh
mcdin muhakemesine dün ikinci ağırceza 
mahkemesinde başlanmıştır. Şahldlerln ça
ğırılması için muhakeme başka güne bıra
kılmıştır. * Taksimde oturan Zekeryanın üç yaş
larındaki oğlu Yılmaz. evin bahçesinde buz 
tutmuş olan bir havuz üzerinde dolaşm:ııı-a 
kalkmı.ş, fakat bu sırada buz tabakası kırı
larak çocuk suya gömülmüş, feryadını isi
ten ev halkı tarafından kurtanlmışsa iJ:ı. 
sıhhi vaziyeti tehlikeli görüldüğtinden Bey
oğlu hastanesine yatırılmıştır. 

İnşa!t ·işlerinde çalışan B. Naci adında 
bir genç, yıkılan evlerin ekserisinin ker
piçten olduğunu ve bir kül yıjfını haline 
geldlğlni anlatarak tanıdıklarından ölen
leri. ka.lanlan birer birer sayıyordu. 

Yolcular arasında bulunan Deı:nJ.ryolu in
şaat memurlanndan B. Süreyya, muharrt
rtmize feci zelzele etrafında şunlan söyle
miştir: 

ı- Zelzele ba.şladığı zaman, ben ve a.r
kadaf].anm, lnşaa.t ambarında bulunuyor
duk. Ambar, alçak bir kulübe olduğu için 
zelzeleyi hisseder etmez dışarı fırladık. 
Feci sahneleri gözlerimle gördüm. Bu felA.· 
ketll zelzele evveli derinden gelen ve yu
kan vuran gürültülerle oldu, sonra sanki 
deniz dalgası gibi hareketler hlssettım. 
Hareket müfettişliği binası çöktü. Zel
zeleyi müteakip ilk yangın pastane binasın
da oldu. Postanenin kahve ocağında külle
nip bırakılan mangal, zelzele ile devrilerek 
yangın çıkannıı ve bina kısa bir zama.nda 
yanmıştır. 

İm.ralı hapishanesinden Erzincana getl
rilen ve orada serbes ziraat işlerinde çal14-
tınlan elli mahküm. zelzeleyi müteakip 
şehre yayıldılar ve enkaz arasından bet 
yüzden fazla can kurtarmağa muvaffak 
oldular. Zelzele pazartesi - salı gecesi o~
duğu clhotle, ertesi günü şeb1rde pazar 

,,- l 
Karilerim izin 
mektupları 

Yeni bir vatandaşın 
gözüne batan bir 

kaç nokta 

Yenl bir Türk vatandaşı olarak İs· 
tanbula geldlın. Buranın sinema ve 
tiyatrolarında iki şey nazarı dikka.tl
ml celbetti. Bunlardan blrt tiyatroya. 
girildiği zaman, işittiğim: cGardrop, 
gardrop!. sesleridir. Bu suretle müş
teri davet edilmesi dünyanın hiçbir 
tarafında. görülmemiştir. Avrupada 
herkes gaı'<irobu arar ve paltosunu, 
.şapkasını oraya. bırakır. istanbulda. 
bunun yapılmaması, alınan ücretin 
pahalılığından ve gardrop için ayn
lan yerin darlığındandır. Avnıpada 
gardroba Yerilen para bir iki kuruşu 
geçmez. İstanbulda ıo, hatta 20 ku
ruş alıyorlar. Yerin darlığı yüzünden 
çıkış zamanı palto ve şapkayı almak 
için Ul:Un müddet beklemek Ir1zım 
geliyor. 

Ikinci nokta da perde arasında sa
tıcıların ıçak, çak!» diye vurara~ 
halkı rahatsız etmesidir. Avrupadıı. 
da perde arasında şekerleme, çikolata 
filan satarlar, fakat böyle gürültü et
mezler. Bunu kızlar satar ve ince ses
leri bir musiki gibi çıkar. 

Yeni gelen bir Türk muhaciri 

KÜÇÜK HABERLER: 

* Belediye, ekmeklerin çok bozuk oldu
ğuna dair bir tamim yapmı.ş ve bozuk ek· 
mek satışına kati bir surette nihayet V'!• 
rtlmeslnl bildirmiştir. Bozuk ekmekler der
hal müsadere eciilecek ve fırıncılar tecziy" 
cdllcce klerdir. * Zlncirlikuyuda bir kanalizasyon inşa
atında çalışan Mehmed isminde bir am .. le, 
dün tş e.ı;nasında birdenbire üzerine çöken 
bir toprak yığını altında kalmış, yetişen 
arkadaşları tarafından muhtell! yerlerin
den yaralı bir halde kurtarılmıştır. * Beyoğlunda çıraklık yaptığı bakkal 
dükkıinuıdan para çalmak ve bu suçunu 
gizlemek için de dükkanı yakmağa kal
kışmaktan maznun Dimltrinin muhakeme
si birinci aR-ırceza mahkemesinde bitiril
miştir. Dimitrinin suçlan sabit gbrülmüş 
ve ya.şının küçüklüğü göz önünde tutula
rak beş sene müddetle ağır hapse konul· 
masına karar verilmiştir. 

Malümu aliniz şimdi kftğıt kıy
metli!. .• için yazık edilmezi . • • • j 

. . . Böyle bir meta ekmek sarmak j 

kurulacağından, civar köylerden gelen pa
zarcılar da. şehir hanlarına yayılmışlard1. 
Bu hanlarda yatanlardan bir tanesi blle 
kurtulamadı. 

Zelzelenin, Fıratın beri tarafındaki bu 
Jtadar şiddetine rağmen, Fıratın öbür ta
rafındaki Cimi köyünde hiçbir şey olma
mış, bir tek nüfusun burnu kanamamıştır 
Yalnız Kara..ldllse köyünde zelzele feci bır 
Akıbet doğurmut ve bu kalabalık köyde 45 
kili kalmıştır .• 

B. Süreyya: 
- Size garip bir hadise daha anlata

yım! .. dedi; şehir içinde enkaz arasında bu
lunan Osman isminde biri, dört gün mü
temadiyen toprak yemek suretUe vakit 
geçirdiğini söylüyordu. Birkaç yerinden ya
rası bulunduğu için tedavi altına alınma
sına lüzum gösterildi, toprak yemekten bü
tün ağız ve boğaz teşekkülatı bir çamur 
tabakası ile sıvamnış gibiydi ... 
Öğrendiğlmlze göre bükü.met, yeni aldı

ğı bir kararla birkaç aileye bir vagon ver
mek suretile oradaki halkın felA.ket mınta
kasından meccanen uzaklaşa.bllmelerlnl 
temin etm.1.ştir. O mıntakadan her hangi 
bir yere gidecek yolcu ve ailelerden ne 
şahsan, ne de ~yası için ücret alınma.mak
tadır. Bu şek:llde aile vagonlarından mu
rek.kep ilk tren bugün §ehrimJze gelecek
tir. 

Karayelden lodosa 
Dün termometre 6 dereceye 

kadar yükseldi 
Evvelki gunkü kar fırtınası ve dondan 

sonra dün hava değişmiştir. Dun rüzg!lr 
lodostan esmiş ve termometre yukselmeğ~ 
başlamıştır. Evvelki gün akşam sıfırd .ıı 
aşağı 6 dereceye inmişken d!in sıfırd:&fl 
yukarı 6 dereceye çıkmıştır. Akşam <:1a'lt 
sekizde sıcaklık 4 derece idi. 
Havanın değişmesi üzerine Karaden1z1e 

fırtına durmuştur. 

İstanbul da ekmek fabrikası 
Ista.nbulda ekmek fabrikası kunnak uze

re Belediyeye müracaat eden bir Ingili~ 
şirketinin mümessill B. Bolkman tedkik.ı. . 
tını ikmal ettiğinden, dün Vali Dr. Lüttl 
Ku'darla görüşmüştiır. Mümessil, ekmek. 
imali için esaslı bir proje verecektir. Bu 
müessese, Leningradın en büyük ekmek 
fabrikaslle Holandada da. miıteaddid fab
rikalar inşa etmiştir. Bu şirket, Anka.ra1a. 
da ekmek tabrıkası inşa edeceğinden, mi.i
messil, dün akşamki trenle Ankaraya git
miştir. 

Mıimessil, un çuvaldan fabrikaya verıl
dlkten itibaren hlç el dokunulmaksızm 
pişmiş ve kağıda sarılmış olarak ekmek 
imal edecek bir fabrika projesi verecektir. 

Erazi ve bina İstinaf komis
yonları ite başladılar 

Yeni teşkil edilen Erazl ve bina istin ıl 
komisyonları Galatada Bahtiyar hanınd:ı. 
lşe başlamışlardır. Komisyon relsUklerl.ıe 
Umumi meclis azasından B. Esad ve Ankara 
Vilı\yet idare heyeti reisi B. Enver tayiıı 
edilmişlerdir. - - - - --
Aşiyanın istimlak muamelesi 

yapılıyor 
Şair merhum Tevfik Fikretin Rumelihl

sanndaki (Aşiyan) ının istimlak edlle~e· 
ğini yazmıştık. Belediye, Aştyan'm kıym.?
tini Tapu idaresinden çıkartmıştır. Dahili 
encümen Azasından B. Suphintn reisliği 
~!tındaki Istimlak komisyonu bugünle, ete 
Aşlyan'ın kıymetini tesblt edecek ve Bel~
diye istimlak muamelesini silratle neti~2-
lendlrecektir. Aşiyan, Fikretin hayatuı ıa. 
olduğu gibi, bir müze halinde kullanılacak
tır. 

Geyve santralı temizlendi 
Geyvedeki telefon santralına hucum edm 

suları boşaltmak üzere Geyveye giden T.;. 
tanbul itfaiye grupu dün şehrimize dön
müştür. Santralın temizlenmesi üzerl.ıe 
İstanbul ile Ankara arasındaki telef m 
muhaberatınm kesilmesinin önü alınmı~
tır. 

•. . Siz bile handlyse bakkal kağıt- ı 
larıııa yazacaksınız ı ... 

8ahlfe S 

lST ANBUL HA y ATI 

Piyango çekilirken 
Sa:ndalyelerini ıradyonun etrafuıa. 

yerleştirmişler. Herkesin önünde bi· 
letler dizili. Başlar öne eğilmiş, göıler 
bilet numaralarına dikilmiş. Odadl 
uafk bir tıkırdı bile duyulmuyor. 
Arada biri elini ağ-zına ka11ayıp ba· 
fifçe öksürse, başlar kalkıyor, hiddetli 
bakışlar ona çevriliyor. Pencerelerde 
uğuldıyan rüzgar sesi bile onlan si· 
nirlendiriyor. camlara bakıp homur
danıyorlar: 

- Amma münasebetsiz riizgar ha.. 
Onun gürültüsünden radyoyu duya· 
ıruyacağız. 

Nihayet radyonun homurtusu du
yuldu, oturanların başlan hafifçe 
yana çevrildi. Kulaklar radyoya di
kildi. Herkes nefes almaktan bile kor
karak vücudunun bütün kudretini 
lrulaklannda toplamağa çalışıyor. 
Radyonun sesi çınlıyor: 

- On beş bin yüz otuz sekiz_ ... Yir
mi bin liraaa ... 

Biraz evvel yerlerinde kımıldan
mağa korkanlarda ani bir hareket 
başlıyor. Başlar sağa sola çevriliyor, 
gözler rakamlar üzerinde dolaşıyor. 

- Otuz üç bin altmış bir ... On bin 
liraa ... 

Oturanlarda yine bir kaynaşma 

ba"?lıyor. Biletlerin üzerine bir az d•· 
ha eğilip homurdamyorlar: 

- Hay gözünü seveyim radyocu. 
Bir numara daha asağısını okursan 
istediğin h diye)i alınm sana. 

Radyo devam ediyor: 

- On iki bin dokuz yüz yirmi iki
İki yüz bin lira ..• 

Etraftakilerde telaş artıyor. Nefes 
aldıkça burun delikleri açılıp kap•· 
nıyor. Dişler gıcırdıyor, başlar kih 
radyoya, kah bilet numaralarına çev
riliyor. 

- Eyvaaah... Gözü kör olsun böy
le talihin... Zaten hangi işte benim 
talihim yardım eder ki? ... Benim bi
lete o kadar yaklaştı ki; dört yiiz nu
mara daha aşağısına çıksaydı kazanı· 
yordum. Neyse... İnşallah biiyük ik
ramiye çıkacak ... 

Bir aralık radyonun sesi birdenbire 
yükseldi. Rakamlar üzerinde durak
laya duraklaya tekrarladı: 

- On bir bin üç yüz yirmi beeeş. .. 
Altı yüz bin liraaa ..• 

Sanki odananın içini şiddetli bir 
fırtına altüst etti. Hepsinin benizleri 
sapsan kesildi. Kimi bileti eline alıp 
telaşla yerinden fırlıyor. kimi avuçlan 
arasında yuğurduğu bileti duvara fır· 
latıp bir tekme de iskemleye vuru
yor, ötede biri masayı yumrukhya 
yumruklıya haykınyor: 

- Allah aşkına şuna bakınız. Be. 
nim biletimden iki numara aşağısına 
çıktı. Şimdi benim yerimde siz olsa
nız çıldırmaz mısınız? ... 

Bir hayli gürültü, patırdıdan son
ra. telaşlannın beyh11deliğini anlıya
rak hiddetle soluya soluya yine rad
yonun etrafına dizildiler. ikramiyeler 
küçüldükçe onların hırslan da ezili. 
yor, boyunlarını büküp mırıldanıyor
lar: 

- Daha küçüğüne de razıyım. Bir 
şey çıksın da yeni senenin şansı dü
zelsin bari. 

Amortiye de razı oldular. Fakat 
maalesef talih kuşu, kanadının riiz· 
garını bile onlardan esirgedi. Radyo 
susar susmaz hepsi hiddetle kalkıp 
savuştular. 

Cemal Refik 

B. A. - Dediğin doğru, fakat ben 
senin kağıt bolluiu zamanını da bl· 
lirim! ..• 



Ecnebi devletlerin yardımı 
Çin~ Fransa, Yugoslavya ve Kanadadan 

da para gönderildi 
Ankara 4 (A.A.> - Chnnkingden blldl

rilditine göre, Çin yardım komisyonu ha
reketıan fellketzedelerlne bir yardım ol
mak bere eW bln Çin dolan teberril et.
miftir. 

Aakan 4 (A.A.) - Parl.ste bulunmakta 
olan B. Gülbenkyan, hareketıarz :felA.ket.
tıedelertne yardım olmak üzere Adliye ve
ldll FeUı1 Okyar del&letile 1000 İngiliz ıı
rası göndennlştlr. Bundan batk& mlatet 
Emest Oriver, mister Ellermann Vllson 
Llna, m1ater Papayanl Llna, mister Wes
&eai Lbıa tarafından gene Adliye VekJll 
Fethi Okyar delA.letıle beş yüz onar Tilrlt 
lirası teberrü edllıniftir. 

Ankara 4 (A.A.) - Kanada Kızılhaçı 
teliketzedelere ~ bin dolar teberrii eyle
m1ştir. Dtter t.araltan Avustralya hütft
meti, 1elüeLzedelere yardım içln ne g\bl 
teYler& ihtiyaç bulunduğu hususunda all
b.dar makamlar nezdinde lstimzaçta bu
lunmtq ve verilen cevapta çadır bezi ve ko-
711 renkll köylü elbise kumaııı göndertlmesl 
rica edilmiştir. 

, Mısır hiikiımetı tarafından ayni surette 
vaki müracaata da yün battaniye gönde
rilmesi arzusu izhar edllmlştlr. 

Ankara 4 CA.A.) - Hnreketinrz felA.kct
zedelerlne bir yardım olarak Yugoslavya. 
hükfımeU 50 bln dinar teberru eylemiştir 

Ankara 4 CA.A.) - Buraya gelen maUi
mata göre, La Haye ve Brü.kselde hareketl
arz teltı.ketzedelerine teberrüat kabul et
mek üzere birer yardım komitesi teşekkfil 
etmiştir. 

Ankara 4 (A.A.) - Bize verilen malQ.~ 
mata nazaran Yunan hUkümetf, hareketi
arz felA.keti dolay:ıslle bir yardım olmak 
ti7.ere heyetle blrllkte bir seyyar hastana 
aöndermek arzusunu izhar eylemiş ise ı!a, 
dost memleketin bu güzel jestinden dolayı 
ıeşekkür edilmiş ve şimdilik buna lüzum 
olmadığı blldlrllmlştir. 

Sovyetler Birliği 1 O bin do
lar teberrü etti 

Mrukova 4 (A.A.) - Sovyetler Bir
liği halk komiserlerl meclisi, Türki· 
yedeki zelzele felaketzedeleri için on 
bin dolar yardımda bulunmuştur. 

Af ganiatan Kralının teberrüü 
Ankara 4 (A.A.) -Afganistan knJ... 

lı haşmetlti Zahir han hareketilrz 
fellketzedeleri için 2000 İngiliz lirası 
teberrü buyurın~lard1r. Afganistan 
Kızılmihrap cemiyeti de 3000 İngiliz 
lirası teberrü eylemiştir. 

Beyruttan 300 çadır 5000 
battaniye geliyor 

Beyrut 4 (A.A.) - Anadolu fela
ketzedeleıine yardım için Türk hü
ktlnıetinin emrine verilen 300 çadır 
ve 5000 battaniye hususi vasıtalarla 
gönderilecektir. 

Fransız fevkalade komiseri Puaux, 
Lübnan ve Suriye hükumetıe

rile mutabık olarak müşterek para
dan iki yüz bin frank ayırarak kamp 
levazımı tedarikine tahsis etmiştir. 

Bu levazım imal olunur olunmaz 
Türkiyeye sevkolunacaktır. 

Ankaradaki Fransız büyük elçisi 
Massigli Türk hükfunetinin hara
reW ~ekkürlerini Puaux'ya bildir
miştir. 

Tokat ve Samsunda 
zelzele tahribatı 
(Baş tarafı 1 nci 30.hif«ls) 

Aınasyadan bir kıta aaker gelmif
Ur. Askerler ve halk hurnınalı bir ta
allyetle çalışmakta.dır. Kızılay yar
dıın kolu kamyon, araba ve develerle 
feldket mm takasına eczayı tıbbiye, 

~adır, battaniye, don, gömlek ve her 
nevi erzak ile ekmek sevk etmektedir. 

Civar villyetıerden de felaket mın
takalarına kamyonlarla imdad he
yetleıi ve her nevi malzeme, yiyecek 
nsaire göncrerllmektedir. Yaraltlar 
en seri vasıtalarla hastaneye sevke
dilmektedir. Tokat halkının Kızılay 

yardım koluna bir gün zartında yap
tığı nakdi yardım miktarı 1157 Ura 
olup bunun daha beş misli de ayni
yattır. 

Tevfik Demirel 

Tokat 4 (A.A.·) - Enkaz kaldırma 
ameliyesine devam olunmaktadır. 

Gökdere nahiyesinde 168 ölü, 9 ya
ralı vardır. Bir mektep ve 192 bina 
yıkılmıştır. Tokat - Niksar yolu açıı. 
mıştır. 

• 
ispanyada 

nehirler taştı 
Nüfuaça zayiat yok, fakat 

zarar mühim 
Madrid 4 (A.A.) - Son günlerde 

1ağmış olan yağmurlar, birçok iapan-
yol nehirlerinin bilhassa Guadalqul
Ylr nehrinin taşmasını intaç etmlt
tir. Bunlann taşması, kıyılanndald 
birçok kasabaların ve hatta Seville'in 
birçok mahallelerlnin su altında kal· 
masına sebebiyet vermiştir. Seville ile 
Huelva arasındaki münakalAt inkıtaa 
uğramıştır. 

Mülk! ve askeri makamlar seylAb 
felaketinden müteessir olanlara im
dad için derhal bazı tedbirler almıf' 
lardır. Şimdiye kadar nüfusça telefat 
TIJkubulmuş olduğuna dair hiç blr 
haber yoktur, fakat hasarat mühim
dir. Ve birçok hayvanatı sular alıp 
götürmüştür. 

Belçikada fevkalade temet
tüler hakkında hususi vergi 

Brüksel 4 (A.A.) - Mebusan mec
lisi, Ayan meclisi tarafından yapılmıf 
olan tadllAtı kabul etmek suretile fev
:talAde teınettülere aid hususi bir 
Yergi vazetmiştir. 

Samsun merkez ve köylerin
de zayiat 

Samsan 4 (A.A.) - 30/ 12/939 cumartesi 
ötleye kadar olan vaziyet şöyledir: 

8am8un merkezlle köylerinde bir ölü, 
dört yaralı vardır. Hayvanca zayiat yok
tur. 83 M tamamen, 93 evde esaslı tamire 
muhtaç vaziyette harap olmuştur. 

Çal'f8JDba merkez köylerinde 43 ölü, 12 31 
alır olmalı: üzere 129 yaralı vardır. 539 ev 
ve dtıktln ve hükümet kona~. Emniyet 
dalrell, posta, telgraf, mezbaha tamam!n 
yılallDlf, 939 bina lle iki mektep kısmen ha. 
sara utramıştır. 

Terme merke-z ve köylerinde bir ölü, beş 
yaralı vardır. Beş hayvan da tele! olmuş
tur. 147 ev, dükkAn, ambar tamamen yı. 
tılml§, muhtelif binalar hasara uğramış
tır. 

Havza, Kavak merkez ve köylerinde nü
fus ve hayvan zayiatı yoktur. Beş ev, üç 
samanlık yıkılmıştır. Vezirköprü merkez 
ve köylerinde nüfusça zayiat yoktur. Hü
kfunet Jı:ona~. jandarma dairesi, Belediye 
binası ve bir mektebin duvarlan çatlamış
tır. 

Lldl.k merkez ve köylerinde insanca ıa
yiat olmamıştır. Htikümet konağı tehlikeli 
bir .surette hasara uğramış, bazı binaların 
da duvarları çatlamıştır. 

Ba.fra merkez ve köylerinde bir yaralı 
vardır. Uç ev tamamen yıkılllllf, iki ev de 
Yanınllbr. Bundan başka 14 ev hasara ui
r&m.lftır. HükQmet tonatı, dispanser, ve 
Uç mektebin duvarları çatlamıttır. 

Polonya Basvekilinin 
bir nutku 

Eeki Polonya ricaline 
ıiddetle hücum etti 

Pam 4 (A.A.) - Stefani ajansın
dan: Polonya Başvekili general sı. 
korski, Pilsudski rejiminin adamları 
ve sistemleri aleyhinde şiddetli btr 
nutuk söylemiştir. Mumaileyh, Polon
yanın uğradığı hezimetin bu rejim 
taraftarlarının ehliyetsizliğinden ne
şet etmiş olduğunu beyan etmiştir. 

General, bu adamlann yalnız tarih 
tarafından değil, aynı zamanda Po
lonya milleti tarafından muhakeme 
edilerek haklannda icab eden hük
mün verileceğini ilave etmistir. 

F ranaız parlamentosunun 
içtimaı 

Paris 4 (A.A.) - Fransız parlAı

ment.osu 9 KAnunusanide alelAde 
içtima devresini akdedecektir. Ana.
yasa mucibince bu içtima devresi 
beş ay devam eyliyecektlr. 

Milli Müdafaa.ya müstacel mesele
ler için hükumete fevkallde salA.
hiyetler verilmiş olduğundan parlA
mento mezktir içtima devresinde pet 
az kanun çıkaracaktır. 

AltŞAK 

Seylap 
Adapazarı, İzmit ve Manisa 
ovalarından sular çekilmeğe 

baıladı 

lzmir 4 (Telefonla) - SeylAp hak· 
kında gelen en son malfunata göre, 
sular çekilmeğe ba.şlamıştır. Mani
sa.dan gelen yolcular anlatıyor: Su 
baskını esnasında herkes ağaçlara 

tırmanmak suretile canlarını kurtar
mıştır. Bu sırada çakal, tilki ve 
tavşanların da ağaçlara tırmandık

ları görülmU.,tür. 

Değinnenderede üç köprü yıkılmış
tır. Bulgurca köyünde 1000 dönüm 
arazide mezruat zarar görmüştür. 

VilA.yetin birçok yerlerinde şoseler 

bozulmuş, köprüler sakatlanmıştır. 

Adapazarı 4 (A.A.) - Sakaryanın 

sulan düşmekte devam ediyor. Sular 
dündenberi on santim daha düşmüş
tür. Şehrimiz için tehlike zail olmuş
tur. Su altında kalan mahallelerden 
üçünün sulan çekilmiştir. On mahal
le ve 15 köy sular altında olmakla be
raber endişeyi mucib bir hal yoktur. 

Devamlı yağışlar olmazsa on güne 
kadar suların tamamen çekilmesi 
umulmaktadır. Adapazarı Hendek 
yolu üzerinde ve Sakaryanın yakının
da şosadaki ahşap köprülerin taham
mül vaziyetleıi malfım olmadığından 
kamyon ve yük arabalarının geçme
lerine h enüz müsaade edilmemekte
dir. Bu yüzden yolcu nakliyatı aktar. 
ma suretile yapılmaktadlr. Köprüle
rin vaziyetini tetkik etmek için vali 
Tekeli nafia müdfirile birlikte Hen
değe gittiler. 

Ankara 4 (A.A.) - İzmit ovasım 
istila etmiş olan sular çekilmiştir. 

Kütahyada kömür buhranı 
Kütahya 4 (A.A,) - Değirmisazda 

Linyit kömürlerinin üzerlerinden 
nakledildiği büyük köprüyü seller 
aldığından Etibankın istasyona kö
mür getirmesi imkansız bir hale gel
miştir. Bu yüzden burada kömür 
buhranı baş göstermiştir. 

lranın Kahire büyük elçisi 
Hicaza gidiyor 

Kahire 4 (A.A.) - (Havas): Mı

sırla Japonya arasında bir muahede
nin tetkik edilmekte olduğu resmi 
Kahire mahfillerinde teyid edilmek
tedir. Hususi hiçbir maddeyi ihtiva 
etmlyen bu muahede pek yakında 
imza edilecektir. 

Keza öğrenildiğine göre, İranın 
Kahiredeki büyük elçisi Hac vcsilesile 
gelecek hafta Hicaza hareket ede
cektir. Siyasi mahfiller hali hazırda
ki hadiseler dolayısile bu seyahate 
büyük bir ehemmiyet atfetmekte
dirler. 

Açık teşekkür 
Sevgili kızımız VİCDAN'm vefatı 

dolayısile uğradığımız elem ve ıztıra
ba candan alaka gösteren bizzat ve 
ya bilvasıta taziyede bulunan sayın 

dostlarımıza karşı duyduğumuz şük

ranı ayrı ayrı ifaya teessürümüz im
kAn bırakmadığından bu vazifemizi 
ifaya gazetenizi tavsiye eyleriz. 

M. Zekai Ülker ve ailesi 

Zelzele f eliketzedeleri menfaatine 

Münir Nurettin konseri 
9 Kanunusani salı akşamı Sa

ray sineması salonlarında zengin 
bir programla verilecektir. --

Konserin bütün haaılatı !eliket.e
delere yardım te§kllAtına vertıecekt.1r. 
Bilet tedariki için sinema klte'1ne 
müracaat. 

pata TİYATKOIU 
Tepebqa Dram t-. 

Oece -.at :I0,30 da 

HAYAT BİR 
RÜYADIR 

btlklll cad. Komedi kısmı 
Gece saat 20,30 da SÖZÜN KISASI 

Apartıman sahipleri 
Boş dairelerinize hemen iyi 

kiracı bulmak için «Akşam» ın 

KVÇ(}K :lı.ANLARl'ndan isti
fade ediniz. 

Şarki Karahisarda kar 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

Halk kurtarabikHği yatak, yorgan 
veya lrillmlerile karlar üzerinde yat-

' mağa çalışıyor. Şiddetli bir kar fırtı. 

nası hüküm sürüyor ve bu yüzden 
her tarafla irtibatımız kesilmiş bir 
vaziyettedir. Hiçbir yerden yardım 
göremiyoruz. 

Şarki Karahisar 4 (A.A.) - İki 
gündenberi yağmurla kan.şık olarak 
yağan kar dün sabah altıdan itiba,.. 
ren şiddetli bir kar fırtınasına çevril
miştir. 

Açıkta bulunan halkın yerleştiril
mesine çalışılmaktadır. FelA.ketzede
lere ilk yardım olarak Glresundan 
ekmek, un, sabun ve para gönderll
~tlr. 

Şarkf. Karahisar 4 (A.A.) - Bu sa
bah saat 3 de burada hafif bir zelzele 
olmu.ştur. Dünkü kar fırtınası neti
cesi her taraf 75 santim karla örtülü 
bulunuyor. Yine bu yüzden Eğribel 
dağı kapanmıştır. FelA.ketzedeler için 

Giresundan göndeıilen iqe ve ~e
cek levazımı yolda ka.lmlştır. 

Sıhhiye Vekili Erbaacla 
Samsun 4 (A.A.) - Sıhhat Vekill 

Dr. Hulusi Alataş ve refakatindeki 
zevat dün akşam 21 de Saın8wıa gel
mişlerdir. Sıhhiye Vekilimiz Erbaa.
daki felaketzedelere yapılan yardım
ları mahallinde tedkik etmek üzere 
bugün Erbaaya gitmiştir. Hul11sl 
Alataş Eroaadan IAdik tarlklle Sıva.
sa dönecektir. 
Bergama ve Dikilide zelzele 

İzmir 4 (A.A.) - Evvelki gün saat 
16 da Bergamada ve dün sabah saat 
3,30 da Dikilide yeniden birer zelzele 
daha olmuştur. Nüfus zayiatı yoktur. 

Ankara ve Boluda kar 
Ankara 4 (A.A.) - Boluda dün ge

cedenberi yağmakta devam eden ka
rın kalınlığı bu sabah 153 santimet
reyi bulmuştur. Bolu dağında kar 
daha fazla olduğundan otobüs sefer
leri durmuş ve bu yüzden İstanbul 
postası gelm~tir. 

Kimsesiz kalan 11 O çocuk 
(Baş tarafı 1 nci sahifede) 

bina yıkılnu.~, ı 73 bina da hasara 
uğramıştır. 

Amasya 4 (A.A.) - Vilayet -:ıner:
kezinde ve mülhakatta 629 ölü, 136 
yarrı,lı vardır. 10 resmi bina yıkılmış. 
53 bina da hasara uğramıştır. 986 ev 
tamamen, 960 ev de kısmen yıkılmış
tır. 

Felaketzede çocuklar 
Ankara 4 - Erzlncandan llk kafi. 

le olarak 110 çocukluk bir felA.ketzede 
grup Ankaraya hareket etmek üzere
dir. 

Zelzele olan yerlere yakın mınta-

kalardak.i çocuk esirgeme kurum 
merkezleri yavruların muvakkat yer
leşme işlerile meşgul olmaktadırlar. 

Dün de Malatya 30, Yozgad 67 kız ve 
33 erkek minimini için yer hazırladı
ğını bildirmiştir. 

Felaketzede yavruları evldt edin
mek için çocuk esirgeme kurumuna 
müracaatlar devam etmektedir. Is
tanbuldan kimyager Cemil Tuna ve 
eczacı Hikmet Güney birer çocuğun 
üniversiteyi ikmal edinceye kadar 
yetişmelerini üzerleıine alacaklarını 

çocuk esirgeme kurumuna temin et
mişlerdir. 

Büyük Edibimiz Reşat Nuri Günteldıı"in en güse1 eseri, Türkiyecle çevrilen 
Fi1imlerin en mükemmeli REJİSÖR FARUK K.ENÇ'in ilk zaferi 

gördüiü büyük ralbet üzerine 

Taksim Sinemasın'da 
daha bir hafta gösterilecektir. Bu fırsattan istifade ediniz. 

İlaveten: EKLER JURNAL son dünya haberleri ve GRAF Von SPEE lle 
İngiliz K.ravözörleri arasında deniz muharebesi safahatı. 

FERAH SiNEMA Sayın İstanbul 
Sinema meraklılarının Candan rağbetin\ 

Son sistem makinelerle her hafta gOOtermekte olduğu 
senenin en büyük flllmlerine medyundur. 

Dün ve bugünkü görülmemiş seyirci alom bunun en büyuk delilidir. 

1 - PASTIRMAÇIY AN ve ŞÜREKASI 
3 Ha!tıı evvel Taksim sınemasında gösterilen hakiki MARX BROS Kardeşleun 

Türkçe sözlü ve tatlltlı komedileri. 

2 - RİO GRANDE GÜLÜ: Bu sene Alkazar sinemasında gösterUen 

Mu2'U::ıl Aşk. Macera ve Kahramanlık Filmi 
3 - RONTKEN ŞUAI: Mektep talebe1cr1lc, Yıilı:sek tahsil gençli.Al 

Ünlverslte, Tıp ve Pım fakülteleri mıidavlmlerl için ilflve ettiği bu fenni ve llmi 
filmi Istanbulda ilk defa göstermekle sinemamız kıvanç duyar. 

4 - MALEK PEHLİV ANİkl hafta evvel ALKAZAR'da katıltıcı komedi 

İşte bu 1llimleı sinemamız ne müşter. arasında mlknatls \'azi!e görmekteJlr. 
Devamlı seanslar her gün 11 den itibaren. suareler tam 8,15 te 

Gelecek program ÇENBERLİTAŞ SlnemasUe beraber SAMIMi ANLAŞMA 

Bu hafta SAKARYA sinemasında 
Sahhar ve DehAkAr D l AT •' • Büyük 

Polonya Yıldızı .C-0 a l ~ e gr f n l n muvaf!akıyeti 

KARAR GECESi 
ve ilaveten: CANAVARLAR ÇETESi 

Büyük ve görülmemiş yeni bir zabıta ve macera filıni 

~--••••••• 2 büyük t1llm birden 

Sehzadebaşında T u R A N Sinemasında 
4 Büyük Fllim birden: 

1 - p A s T 1 R M A c 1 y A N ve su re kası 
MAX Biraderler tarafından Türkçe sözlü şarkılı ve taklitli 

2-DENIZ KIZI MOVITA 
Aşk, Facia ve Heyecan filmi 

3 - 96 No. M A H K 0 M 
Komik FULLER Kahkaha filmi 

4-MIKI BAHRiYELi 
Matineler 11 den itibaren başlar. 



SOZON OELİŞİ 
Edebi hırpanilik modası 

T anıdığım ressamlann pek '* psdlklerine, pnç pirlerin dükkin 
dükkln dolafap nAdlr Jaa1'M aradıklarma, üatlerindeld elW.eled 
en WııDDUf terzilerde yaptırmak lçbı hususi bir gayret llll'fettlklerl-

ne fBhid olduğum muharrirlerlıı tlrllfl hemen her ıttne blncHrdlklerine ..,... 
brak yüsünü yıkamıyan, amap -.Umemif, harabati, pis mamua1ı IUl

atkiruı artık blsde de modası pçtilini S&DIJordum. Bir müfRbede bana ba 
•edebt hırpanilik» modasının erkek 1anatkhlardan kadın sanatktrlara gevtl
ğini öğretti. 

Bir sene evvel, haftada bir fÜD muayyen yerlerde toplaniıl•r yapan Wr 
anatkir gnıpuna pnün birinde H8eyt henüs blttmıift benziyen ft ilk ..,... 
kışta tuvaletine itinası, şıklığı, giyim ~ pu çarpan bir pnt 1Ds BUbü 
etmifti. Bir dostum bu kız hakkında cedeblyata merakı 'dl', fllr " hlkiye ya
zıyor, edibler arasında bulunmayı 1Udetlerhı en en.t.Jm.t acJdeWll için ba 
toplantılarda bulunmak anusunu lahar ettb dedi. 

İsmini o zaman öğrendiğim bu genç kımı bir müddet sonra buı mecmu
alarda şiirleri lntlfar etUğlnl (Ördüm, daha 10nra bir kaç psdede hikiyelerl 
çıktı . Ona bir daha rastlamadım amma eserlerini matbu gördükçe en ghe 
çarpan tarafı olan şıkhğtyle gözümün önüne gelirdi. 

Edebi hayata atılması•dan bir sene geçtikten sonra bu genç kızı dün 
yanında iki arkadaşile Babıill yokuşunu çıkarken gördüm. Güç tanıdım 
dersem yalan olmaz. Saçlan danna dağın, yüzU uykudan kalktıfı gibi duru
yor. ellerini yakalan dısan doğru kıvnlmış ütüsüz pardösüsünün ceplerine 
sokmuş, etrafına bakma bakma yürüyordu. Yanındaklltt de öyle. Onun ihmal 
l~Jnde yiizen bir eda ile, kaşını hafif yukan kaldırmış, gelip geçenlere deryadil 
nazarlar atfederek geçisi bana hilzün verdi. Kendisini tanıyanlara «Acaba ai
lesinin mali ,•aziyeti mi bozuldu?)} diye sordum. Giilerek «Hayır, dediler, iki 
edib arkadaşile bu vaziyette gezmeğl bilhassa tercih ediyorlar». 

Edebiyat tarihimizde isimlerine rastlanan kadın şairlerin mısra'lan bu
güne kadar intikal etmemişse de şıklıkları. silsltilUkleri hAlft söylenir. Genç 
kız sanatk8rlanmız kime çekiyorlar? Erkeltlerden güç beli savulan «edebi hır· 
panilik» modasına kadmlann özenmesi. doğrusu şaıplaeak şey. 

şevket Rado 

Avrupanın müstakbel • 
nızamı 

Fransız Başvekilinin nutku münasebetile 
(Baştarafı 1 inci sahifede) 

birdenbire bir Avrupa Federasyonu çı
kacağına ihtimal verdiğini asla ~k~a 
getirmemelidir. Fransa Başvekilınm 
bahsettiği muhtemel şekil, bazı dev
letler arasında federasyonu andıran 
siyasi, iktısadi bir iş birliğinden iba-

rettir. 
Muhakkak olan şudur ki, sulhten 

sonra eski siyasi nizam üzerine bir 
Avrupa kurmak, harbe varan eski ha
taların tekrarlanması, bunca feda
karlıkların boşa gitmesi demektir. Av
rupa, fizik ilminin cistikrarsız müva
:sene> dediği oynak bir temel üzerine 
kunılm~tu. Bir nesil süreği dayan
madı. Eğer geçen harbi yapan, bu 
harbe giren neslin, bir harb daha 
görmesi arzu edilmiyorsa, Avrupayı 
başka türlü tanzim etmek lhımdır. 

Müstakbel A vrupanın siyasi mima
ı1sini şimdiden tasarlamaya kalkış-

. ınak gülünç olur. Harbin alacağı ~e
kil belli olmadan, sulhün neticeleri 
hakkında kehanete girişmek abestir. 
Fakat, Fransız Başvekilinin kısaca 
pterdiği hedeflerde de~rli bir ilham 
kaynağı vardır. 

A vruparun si.kin ve rahat kalabil
mesi için, evveli «büyük devlet» v~ 
«kilçük devlet» mefhumları ortadan 
)tallan&lıdır. Küçük devlet, açlann iş
tih&SlDl tahrik eden kolay bir şiklr 
vazifesi görüyor. 

BU bafb lld hakikati meydana çı
ka,r!IUfbr: Bitaraf devlet olamaz, 'kü
çük devlet tek bapna masun kala. 
mas. 

seynelmilel hUkukun kudsi adde
dildiği devirlerde, harb olunca bitaraf . , 
devletler tehlikenin dışında yaşar, 

sürekli menfaat birliklerine dayan
sın. 

Bu harbin hedefi, hiç bir devleti 
yok etmek, hiç bir milleti ezmek ol
madığına göre, herkese hakkını veren 
yeni bir nizamdan, tam manasile si
yasi bir federasyon çıkmasa blle, bir
birine hayat ve menfaat endişelerlle 
sımsıkı bağlı devlet zümrelerinden 
mürekkep geniş bir Avrupa teşkiIAtı 

vücude getirmek mümkündür. Zan
nediyoruz ki Fransa Başvekllinin işa
ret ettiği gaye de bu çerçeve içinde bir 
tasavvurdur. 

Fransa ile İngiltere arasında, harb 
dolayı.sile -öyle sıkı bir iş birliği devri 
açılmıştır ki siyasi ve askeri olduğu 
kadar Jktisad ve maliye sahasında da 
son haddine varan bu beraberliğin 
harb bitince nihayet bulacağına ina
nılamaz. Bu birliğe, yaşamak kay
gısile, zaruı1 olarak Belçika, Hollan
da da girmiş gibidirler. 

Diğer taraftan İngiltere, Fransa 
ile Türkiye arasında, tam bir menfaat 
birliğinden doğr.n ittifakın iktisadi 
sahada da inkişafa doğru gitmesi za
ruridir. Bu suretle sulh, müstakbel 
Avrupa birliğinin temell olarak, İn
giltere - Fransa - Ti.irkiyeden mürek
keb büyük devletler zümresini bu işe 
hazır bulacaktır. 

Avrupa federasyonu hazırlığının di
ğer bir nümunesi de şarkta çok iler
lemiş bir vaziyette bulunuyor: Balkan 
anlaşması. Aradaki bazı ihtilAflar 
halledildikten sonra, Bulgaristan da 
samimi olarak, istekle bu anla.şınaya 
girdtği gün, Türkiyenin daima önayak 
olduğu Balkan devletleri federasyo
nunu hakikate çevirmek güç olmıya
caktır. 

Bunlar henüz hayaldir. Fakat harb 
ederken bile nereye doğru gidildiğini 
azçok tasarlamak sadece bir teseUl 
değil ayni zamanda kuvvet Aınilidir. 

Necmeddin Sadak 

Fel•ketzedelere yardım 

lstanbuldakl teberrUat 
368,607 llrayı buldu 

Dün de 27,350 lira taahhüd edildi. 
Sigortacılar da 18, 7 50 lira veriyorlar 
Fellketzedelere yardım komitesi 

dün de Vall n Belediye Reia1 doktor 
LO.tft Kırdann relalll1 altuıda toplan
DllfW'. Birçok zevat Mllll komiteye 
müracaat edıerek taahhütlerde bu
luıını~. 

MUll komiteye gelen malfunata 
göre çarşamba günü akşamına ka
dar kazalardaki Kızılay merkezlerine 
yapılan teberrüün yekftnu, 42,386 
lira 53 kuruş, Kızılayın vilA.yet mer
kezine yapılan teberrüat yekünu da 
36,737 Ura 9 kuruş ki ceman 79,123 
lira 62 kuru.ştur. . 

Bu münasebetle komite reisi Vali 
ve Belediye Reisi doktor Lütfi Kırdar 
dün akşam bir muharrirlmize şu be
yanatta bulunmuştur: 

- Sayın İstanbul halkı tarafından 
zelzele felflketzedeleri için Milli yar
dım komitesine ayniyat ve nakid 
olarak yapılan yardımlara büyük bir 
tehalükle devam edilmektedir. 

Yalnız dün (evvelki gün) Kızılay 

veznelerine 79,123 lira yatınlmıştır. 
Bu suretle Milli yardım komitesi ta
rafından bu tarihe kadar 368,607 lira 
Kızılay veznelerine yatınlmış bulun
maktadır. Bundan başka yalnız bu 
gün (dün) yapılan taahhüt miktari 
30,100 liradır. 

Aynca sayısı yüz bini geçen muh
telif eşya toplanmış ve zelzele mınta
kalanna gönderilmeğe başlanmıştır. 

Milli yardım komitesi çalışmaları
na iştirak eden vilayet Cümhuriyet 
Halk partisi idare he~ti reisi sayın 
Fikret Sılay ve Ticare't odası reisi 
Mitat Nemli ile memur arkadaşı~ 
nmdan ve bu lfte seve seve çalıfan 
tüccarlarımızın kıymetli mesailerin
den çok memnun ve mütehassisim. 
Bütün vatandaşlann iati.snasız bir 
.şekilde bu mllll yardıma koştuklarını 
gören Milli yardım komitemiz neti
ceyi emniyet ve gururla meklemek
tedir. 

Sayın İstanbul halkının her za
man olduğu gibi bu hamiyet ve tesa
nüd imtihanından da muzaffer çıka
cağına eminim. Şimdiden şükranla
rımı bildirrneği bir borç sayarım.> 

Dünkü taahbüdler 
Dün vilayetteki komiteye müraca

atla yapılan taahhütlerin listesi şu
dur: 

Mihael Çek Vaf'fil 
Evliyazade Nureddin 
Karabet Komçiyan 
V. H. Yahni 
Yordan Ayanotlu 
İstaobul lastik fabrikası 
B. H. Kort 
Madeni yağlar Türk limited tirketl 
Şalom biraderler 
Leozlyotkasiml 
Ömer Muharrem 
Anadolu İnkişaf firketl 
Clball Slblrya fabrikası 
Ford müesııuesi (ayrıca komple 

iki yeni kamyon, bet bin lira 
lira kıymetinde) 

Muiz ve Sami Aluaf 
iıya.s Karako 
Muhtar Kehnemul 
Abdülvahid Sağlam 
Saltı Franko 
Camcı Slyon 

Lira 
2200 
200 

1300 
500 
500 
600 

aooo 
.lOO 

3150 
35!) 
.lOI> 

1500 
:>oo 

2000 

Ankara 
tMnbuı umanı sııona flrketl 
Alya.na Blgort.a fir'tetl 
Yalofta 
RetlnJon Adrtya'1ka 
Nostem ve Danftp 
Komhll 
HAl1 tasfiyede bulunan Nasyonal V1 
Hlll tasfiyede bulunan VUrtorya 

dö Berlln 

Ula 1 ı• 
1'150 
IOO 
IOO 
IOO 
IOO 
100 
200 
!()() 

Brltlş Luv 200 
Ahen ve Münib 250 
Şark (evvelce 100 Ura vermişti) 400 
La Suls &00 
Britlş Un 200 
La Fonslyer too 
Mak de Yurk 150 
NorDoyçe 500 
Manhaym 600 
Fon kort 250 
Fönlks İstanbul 200 
Federal 200 

Bundan başka sigorta şirketlerinin 
mümessilleri şahıslan namına 1120 
lirayı Kızılay veznesine yatırmışlar
dır. Aynca da sigorta şirketlerinin 

memurlan maaşlanndan muayyen 
miktarda teberrüatta bulunacaklar
dır. 

Tütün iıçileri bir günlük 
yevmiyelerini leli.ketzed.e

lere teberrü ettiler 
İnhisarlar İ.stanbul yaprak tütün 

depolar grup müdürlüğüne ballı ba
kım ve ifleme evleri işçileri bir gün
lük yevmiyeleri tutan olan 765 Ura 
elli kuruşu zelzele f elA.ketzedelerlne 
teberrü etmişlerdir. 

Gönderilen eıya 
Kızılayın topladığı eşya ve erzakın 

bir kısmı dün trenle ve vapurla zel
zele mıntakasına gönderilmiştir. Bil
hassa Kısıklıda toplanan etJadan 
beş balye giyecek, Usküdardan 27 ve 
Kadıköyden 23 balye yatak levazımı 
ve giyecek, trenle Tokada gönderil
miştir. Bundan ba.şka dün limanı
mızdan hareket eden Karadeniz va
purile Giresuna aşağıda miktan ya
zılı ~a ve erzak gönderilm1ştlr: 

Dört balye çamaşır, 6 sandık ayak
kabı, 83 teneke helva, yüz çadır bet 
yüz battaniye, 200 çuval un, iki bi
don gaz, yirmi sandık çivi. 

İstanbuldan f elflket mıntakasına 
gönderilen eşya ve erzakın amball
jında ve nakliyesinde Antalya nakli
yat anbarının büyük gayret ve feda
kA.rlığı görülmüştür. 

Sabık Hidivin teberrüü 
Sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi p~ 

f8 namına oğlu dün Milıt komiteye 
müracaat ederek felAketzedeler için 
dört bin Türk lirasını Kızılay vezne
sine yatırmıftır. 

Kızılay umumi merkezinden vill
yetteki Miııt komiteye gelen bir tel
grafta İstanbulda Kızılay şubeleri 

tarafından toplanılan eşya ve erza.. 
kın yarısının Tokat, diğer yarısının 

da Ordu ve Giresun valilerinin emri· 
ne ve süratıe gönderilmesi rica edll
miftir. 

Milli komite bu efYadan bir klsmı
nı dün göndennişttr, bir kısmını da 
bugün ıönderecektir. 

Diier vilayetlerde toplan 
para 

Ankara 4 (A.A.) - Hareketia.rz fellk~'
aedelerine yardım lvtn vlllyet Ye kaa 
merlr:ezlerlndeki M1lll yardım komitelerine 
J&Pılırut olan teberrflat etrafında bugün 
aldıtımuı haberler dftn aq&ma kadar pa
ra teberrüatının Antalyada 8356, İapana
da 10000, Vanda 9000, İzmitte 6888, Kütah
yada 4000, Sinopta 12033, Boluda 3335, De
nizlide 10000, 8llrdde 2520, Edlrnede 11800, 
Çanakkalede 7000 liraya baliğ olduğu bil
dlrllmektedlr. 

Kazalardaki teberruat ise, Ayvalık!'& 
7900, Akşehlrde 4650, Akhlsarda 4700, Hav
zada 200, Bayındırda 1250 llrayı bulmuştut. 

Yiyecek ve giyecek olarak aynen yapıl· 
mıt olan teberrüata gelince, Izmltte 103.JO 
parça giyecek e§ya, Antalyada 191 çuval un, 
10 çuval pirinç ve Kutahyada 4000 parç" 
eoya ile 3500 kilo un ve bulgur ve büyük 
bir yekün tutan muhtelif gıda maddeleıi, 
Boluda '748 parça eşya, birçok yorgan, Ja
partada 9140 kilo yiyecek ve bin çift çorap 
toplanmıt ve bunlardan birçoğu felaket 
mıntnkalanna gönderllmlştlr. 
Kazalanmızdakl ayniyat tebernil('ri.ıa 

ıellnce, Ayvalıkta 2000 parça eşya, Akşehh'· 
de 3006 parça muhtelit eşya, 3318 kilo bul
ıur ve un, 10 teneke peynir, yağ ve kavur
ma ve bu kazanın Tozlukçu nahiye .,., 
köylerinde de 250 baş hayvan zephedllmlf 
ve Akhisar dün felaket mıntakasına :>lr 
Yagon yiyecek ve ıtyecek sevketmiştir. 

Münir Nureddinin 
felAketzedeler 

m enfaatine konseri 
Sanatklr Münir Nureddin aaıı günü sa

at 21 de Baray sinemasında zelzele felf.
tetzedeleri menfaatine bir konser verec'!k• 
Ur. Huılatı t.mamen feliketsedelere 
ıöndertlecelı:. olan bu ltonaere halkımızın 
her umantıııden daha fazla ratbet edece-
11 tahmJn edllmettecflr. 

F elaketzedeler için 

Safiyenin bUyük konseri 
Kızılay Alemdar nahiyesinden: Zelzele 

te1'ket7.edeleri için kıymetli aanatklnmm 
Safiye 5/ 1/ IMO cuma eünü ak.ta.mı aaat 21 
de Qemberlltq atnemasında büyük bir kon-
1er verecektir. Bu konaerde mualkide ~-
7anı dikkat bir yenlllk eseri olarak meş
hur cLadanyh kadın Macar orkestrası ne 
kıymetli sanatklrlan ihtiva eden alaturka 
aaz birleflk olarak çalacaklar ve kıymetlt 
aanatklnmıza retakat edeceklerdir. 
Çalınacak bir çok milli ve kıt.sik eser

ler meyanında Sadettin Kaynağın cUnutma 
Erzincanı. nam eseri vardıı. 

Konserden sonra cCharles Boyer»in •At
maca• nam şaheser filmi gösterilecektir. 

Yalnız bir duhuliye ile gbrulmemlş bir 
yenıtiğl havi bir konser dtnleııece>k 'e ,ü
zel bir flllm seyredllecekt.ir. 

Biletler slnema kilesinde satılmaktadır. 

Belçikaya düten İngiliz 
tayyareai 

Brüksel 4 (A.A.) - Dün Belçika 
toprağına d~üş olan İngiliz ıtayya
resine bir Alman tayyare dafii batar
yuı tarafından atılan mermilerden 
birçoğu isabet etm1' idi. İngiliz tay
yaresi, hudud yakininde yere inmek 
istemif Jse de yüksek tansiyonlu tel
lere çarparak iştial etmiştir. Tayyare 
mürettebatından birisi, paraşütünü 

kullanmak istemiş, fakat inerken ye
re düşerek parçalanmış ve ölmüştür. 
Tayyarenin içinde bulunan diğer lkl 
klfinin vücudlannda hanf yamklar 
vardır. 

harb ticareti sayesinde daha fazla 
aenet, refah kıuanırlardı. Bugün it
ler değifmiştir. Bttaranık hukuku 
diye b1r şey kalmamıştır. İsviçre, Bel· 
çika, Holanda gibi bltaranar her mem
leketten fazla istiyll tehlikesine ma
ruzdur~: ~ alışınamıf, hazırlan
m•mJf kuçuk bünyelerile bu devlet
ıer, mütemadi harb hllinde yaşamak· 
tan sıkıntı içindedirler. !:,,ki devirle
rin~ klrlı harb ticareti yerine fim· 
dl, guçlükle tahammül ettikleri harb 

Ackilleı kruvazörü de 
Montevideoda 

.. Ali Aslar llmited 
Aris İnceciyan 

400 
2000 

500 
J50 

2000 
3000 
1500 
ıOO 

1000 

Hariciye erkan ve memuri
ninin teberrüü 

Ankara 4 (A.A.) - Hariciye Vekl
leti erkin ve memurini ile hariçteki 
elçilikler ve konsolosluklar aruında 
zelzele fellketl münaaebetile topla
nan iane ve yapılan taahhüt mikta
rının 30 bin lira raddesinde olduiu 
öğren11ınift1r. 

Japon Kabineıine iatifa 
etmeai tavıiye ediliyor 

Tolq/o 4 (A.A.) - Kokumin gaze. 
test, dahill vaziyetten bahletmekte 
ve kabineye istifasını vermesini taT
siye eylemektedir. • masrafian yüklendiler. 

Küçük devletlere geUnce, bunlar
dan bir kısmı yok oldu, bir kısmı 
mevcudiyetlerini korumak için mü
cadele etmekte, diğer bir kımıl da 
meçhul bir istikbali korku içinde bek
lemektedir. ttstünkörü, geçici bir 
aulhten sonra bu hll gene devam 
~er. ~unun içindir ki bitaraflık, bu
ttınkü hAdiselerin zoru ile ortadan 
~lktıtı gibi, cküçük> denilen devlet
ıe:ırm de bir araya gelerek, maddt m~ 
ııe-., kuvvetlerini, siyasi ikt.iaac:lt var
Jıltltruıı blrl"tlrerek cbüyük> olm~ 
'81'1 1Azım gelecektir. Elverir ki bu 
\eıa~lk, zoraki olın • 

Buenos - Aires 4 (A.A.) ·- Graf von 
Spee'ye karşı yapılan muharebeye iş
tirak etmiş olan Achilles adındaki 

İngiliz kruvazörü, dün öğleden sonra 
Buenos • Airas limanına girmiştir. 
Kruvazör, limanda 48 saat kalacak
tır. Öğleden biraz sonra Montevideo 
limanında ayni muharebeye iştirak 

etmiş olan Ajax adındaki İngiliz kru
vazörü demirlemiştir. O da 48 saat 
kalacaktır. 

Yukarı Adıcta 185 bin Al
man Almanyaya gidecek 
Roma 4 (A.A.) - Yukan Adıcda 

ikamet eden 185.365 Almanın reyle
rini Almanyaya gitmek için kullan-

M. ÖJenldl., < Yunanlstandan 
gönderm1'tlr. 

2'1350 
Sigortacıların toplantıaı 

Dün Galatada sigortacılar birliği 

dair~ merkeziyesinde sigortacılar 
firketlerl mümessilleri ve meclisi ida.. 
re reiai B. Halll Miratın i.ftiraklle bir 
toplantı yapılmıf, toplantıda MU1l 
komite namına Vali muavini B. H~ 
ltlk Nihad hazır bulunmu.ştur. Sigor
tacılann yapacaklan yardımın taah
hüt listesini aşağıya kaydediyoruz: 

Anadolu Sigorta firketi (iki bin 
Ura evvelce vermJttl> 

Güven (evvelce yüz lira vermiftl) 
'On.tyon. Ye İttihadı mllll Sigorta fh'-

Lira 
3600 

1250 
IOOO 

lzmirin teberrüü 
imı.ir 4 (Telefonla) - İzmirin fe

lA.ketzedelere yardım için vaki teber
rüü ~7,300 liraya baHI olmQftur. 
Bundan başka 18248 parça da eşya 
topl~. 

lıveçte kömür aıkınbaı 
Stokholm 4 (A-A.) - Kömür ted• 

rlld yüdnden uğramakta olduklan 
mitfküllt dolayıstıe bütün mataza
lar, sinemalar, lokantalar ve ttcaret 
mtıeueseleri lflklarla yapılan tıAnatl 
J{lmde 75 nlsbetinde tenzil etmep 
karar vermiflerdir. __ ,.,, .. ...-



Sahife 8 

Birilerine bir oyWl oynadım. 
Vakıa saçma bir oyWl amma, hat.ırası 

hafızamdıın asla slllnmlyecek. 
O sabah, Öğle zamanından biraz evvel, 

c:Maksim's•in taraçasında oturuyordum. 
Benden başka müşteriler de vardı. 
Sol tarafımdaki masada bazı gençler ha

l!ır koltuklara yangelmişler, aşağı yukarı şu 
zeminde konuşuyorlardı: 

- Ya ... Böyle demek ha, JorJ? ..• 
- Evet Alfred ... 
- vay gidi Gaston vay ... 
- Vallahi Jorj ... Sana tesadüf ettiğimize 

öyle memnun olduk kJ... Değme gitsin ... 
- Hanidir gorüşmedikti. 
- Benim de sizi göreceğim geliyor. 
- Tabii, tabii ... 
[Bu neviden up uzun bir muhavere._ 

Traş olmasın diye buraya hepsini yazmıya
yım.J 

- JorJ ! Bizimle beraber kahvaltı eder 
misin? 

- Elbette ederim ... Hem de maalmem-
nuniye ... Nerede? 

- Burada. 
- Pekala. 
- Öğle yemeğini de bizimle yersin. 
- Yok, bak... Işte ona gelemem. 
.- Niçln amma. ya? ... 
- Çünkü Rabbimin halk ettiği hütün 

cuma gunlerl öğle yemeğini Alis'ln evinde 
yerim de ondan ... 

- Alis de kim oluyormuş? 
- Metresim. 
- Güzel blrşey mi bari? 
- Hem de nasıl! ... En!es ... Enfes ..• 
- Onu da buraya getir. 
- Imkli.nı yok. Mazurdur. 
- O halde bir yalan uydur. Kendisine, 

gldemlyeceğlni bildir ... 
Arkadaşlarının JorJ diye hltap ettikleri 

genç biran tereddiıde dil.şer gibi oldu. 
Sonra. birdenbire : 
" - Haydi öyle olsun!" dedi. 
Garsonu çağırdılar. Telgraf kftğıdı getirt

tiler. Jorj aldı eline kalemi. Aşağıkl satır
ları cızırdattı. 

••• 
Prusya Kralı sokağında 7 numara

da matmazel Alice de Grimcheuse: 

Bugün gelemiyeceğim. Mühim bir 
işim zuhur etti. Köye gidiyorum. is
tikv(flim bu 4le aUikadardır. Senden 
ayrı iken dünyanın gözümde zindan 
olduğu.nu tahmin edersin. İlh. 

t.fsküdar Halkevl başkanlığından: 
Erzincan havallslnde vuku bulan feci zel

zele felaketzedelerine yardım maksadUe 
evimiz temsil kolu 611/940 cumartesi günfi 
akşamı saat 21 de Üsküdar Hnle tlyatrosun· 
da hasılatı Mllli yardım komitası Üsküdar 
şubesi elile Kızılaya verilmek üzere Bay 
Celiı.I Muhasip oğlunun (Fermanlı rlell 
hazretler!) isimli üç perdelik komedisini 
temsil edecektir. Davetiyeler sözü edilen ge
ce tiyatro gişesinde satılacaktır. 

Beşiktaş askerlik şube inden: 
Harp sanayi sınıfına ayrılmış olan 335 

doğumlu eratla şimdiye kadar askere ça~
rılmamış veya çağrıldığı halde herhangi bir 
sebeple geri kalmış ve şubeye gelmlyerek 
baknyada kalmış diğer doğumlu erat sevk
edilecektlr, derhal şubeye müracaatları Ufı.n 
olunur. 

Yer değiştirecek 
kiracılara tavsiye! 
Akşam'ın KtlÇttK iLANLA-

Rl'nı dikkatle okursanız kendi
nize en elverişli yurdu yorulma. 
dan bulabilirsiniz. 

Oa.yetle garip bir tesad\Uün sevk.ile (Yt.
nl, li\f mabeyinlmizde gö-a hırsızlığından 
pek hoşlanırım) nazarlarım Alls'ln adresi
ne lllşlyordu: ıPnısya. kralı sokağında '1 
numarada matmazel Alla de Qrmcheuse• 

O an zarfında nasıl oldu bllmem. aklıma 
bir heyheydlr geldl. 

Derhal taraçadan kalktım. Salona. gir
dim. Bir kl\ğtd ve zarf getirttim. 11Maksims•
ın garsonlarından birini çağırttım. Kl\ğıd
la r.arfa karaladığım birkaç satın oteıın 
adamı vasıtaslle kadının adresine yolladım. 

Ve gene, hiç blrşey yapmamış ıılbi dönüp 
yerime oturdum. 
Yanımdaki masada hahaha, hlhl.hi ko

nuşn, eğlene dursunlar siz hele, garsonun 
götürdüğü mektupta ne yazılı olduğunu 
şöyle bir okuyunuz: 

Canımın içi Ali"lcifim! 
Eter i in yok!iı&, hemen kalk, «Mak~lm'••• 

gel. Öğle yemeA'fni birkaç arkada la birlik
te burada yiyeceği-T.. 

. Yaumın de~~lş oldu~una hayret etme. 
Baş parmatunda dolama çıktı da onun lçln 
mclduhu kendim yazmıyorum. Do5tum 
Ga.cıton'a dikte ettiriyorum. 

Teklif, tekellüfe hacet yok. Ne kılıkta is
tersen Öyle detil. 

Sana delice Aşık 
JorJ 

............................................ 
Beklemem uzun sürmedi. 
Masa komşularım kafayı hP.nüz tütsüle

mişlerdi kl. taraçaya. birdenbire. gayet za
rit, nefis. lii.tU' bir genç kadın girdi. 

- Vah yavrum Jorjcuğum! Geçmiş ol
sun .. Parmağına ne oldu? 

Jorjun ne salak bir hal aldığını görme
llydinlz. 

- Alisi Burada. ne işin var? 
Bu serer de kadının nasıl ı:a.şırdığını sey

retmek harikulade bir temaşaydıl 
- Burada ne işim var ne demek? ... Sen 

davet etmedin mi? 
.Jorj va Alls, karşı karşıya, tam mll.naslle 

şaşkalozdula.r. 

Hani... Şunu söylemeğl unuttum: Jorj 
ve arkadaşları hoşça vakit geçlnnek nlye
tlle masalarıııa bazı yosmalan da. çağırmış
lardı. Binaenaleyh meclis bozulduğu için, 
yosmaların da Alfredlerin de, Qastonlann 
da fena halde canlan sıkıldı. 

Meydanda bir tek eğlenen varsa o da ben 
dlm. Uı.kln sanki hiç oralı değilmişim glbl 
gayetle ciddiydim. 
Yemeğimi o günkü kadar iştihlı yediği

mi hatırlamıyorum... Aman yarabbi! Ne 
pıı.ndomlna .... 

Tercüme eden: Hatice Süreyya 

~nkara Borsası 1 
4 İkincikıinun Perşembe 

Türk borcu I peşin 19.225 

ESHA!\I ve TAHVİLAT 

PARA ve ÇEKLER 

1 Sterlln 
100 Dolar 
100 Franıc 
100 Liret 
100 Isvlçre Fr. 
100 Florin 
100 Ray.,mark 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çokoslovak ~ 
100 Pezeta 
100 Zlotl 
100 Pengo 
lCO Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 I.sveç Fr. 
ıoo Rubl• 

En yukan Kapanlf 

5.21 
129.28 

2.9525 
6.70 

29.1475 
69.19 

21.S'Z25 
0.965 
1.5925 

13.19 

23.49 
0.965 
3.1575 

30.91S 
30.82875 

Tuzak içinde Tuzak 
Tefrika No. 28 

Kızınıza gelince, cikibeti şudur: 

Kendisini gayet namuslu muhafızlara 
teslim ettim. itimadım vardır. İyi ba· 
kacaklarına eminim. Sakın onun izt. 
ni bulmağa kalkmayınız. Bütün Tür
.ciyeuf. baştan aşağı arasanız yine elı 
geçiremezsiniz. 

Şermin, on yaşına kadar gayet ba· 
sit bir insan olarak yetiştirllecek, on 
yaşından sonra da iyi lnr mektebe 
konulacaktır. Hayatını namusile ka
zanacak bir seciyede terbiye oluna. 
caktır. 
Kullandığım bir tabire dikkat ed;... 

niz: v.H ay atını kazanacak bir seci ye
de» dedim. 

Çalışarak ekmeğini hak etmek mec
bu.riyetinde kalacaktır. On sekiz ya
şına bastığı zaman mukadderatını 
ı·cndi eUne bırakacağırr.:. Serbes ola. 
cak. Kendisini teslim ettiğim insan
lar, ona, kimseye güvenmemesini öğ
reteceklerdir. Ona benden balısetmi

yccekler, ona göre davranacağım. 
Bu. kadar malumat kafi. Kızınıza 

dair şimdilik başka şeyler öğrenmeğe 
kalkmayınız. Müza.yakada değildir. 

Celal beyin kızına ne yapmak müm,.. 
künse azamisim yapıyorum. 

Nakleden : (Va • N-4). 

Vaziyet bu merkezde. Allahaısm'Cl1'
Zadık. Uzun bir seyahata çıkıyorum. 

Bu seyahat işini tertipledikten son
ra size bu mektubu vekiU umurum 
olan Ramiz Rıfkı bey uatan para i/t.. 
tiyaçlannızı tatmin edecekttr. Kendl
si İstanbulun en emtn şahsivetlerin
dendir. Ne lazım olursa. istiyebiürıi-
niz. Hepsini verir. 

Alliıhaı.smarlacWc, Hidayet, Aıza.. 

haısmarladık! 

Ben kendimi sağlam bir insan sa
nıyordum. Siz beni mahvettiniz. 

Mesuddum. Ümi.dsizUğin gawasına 
daldım. 

Seyahatlerim esnamula, Jlıldıalı 

göklerin altında, sizi düş'ilnece#f& 
Lakin muhabbetle değil, ktnl6, Mf • 
retle ... 

Ebediyen Allahaısmarladıkf 
Bürhan 

••• 
Hidayetten Bürhan Korıan

oğluna mektup 
Korsankaya.. 4 Te.şrlnlevvel 

Beyefendi, 
Şayed ölüm derecelerind6 hasta ot. 

masaydım, lnanbula geltr, cıyak~ 

:&KŞAJıl 
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Uludağda kayak yaritı 
Beden terbiyesi Istanbul bölgesi Da~cı"" 

lık ajanlığından: 
1 - 1940 senesi ikinci k9.nununun 23 ün

cü günü (Bayramın üçüncü günü> uıu
dağda İstanbul bölge!li kayakçıları arasın
da yarışlar yapılacaktır. 

2 - Bu yarışlar teşvik ve propagarıda 
mahiyetinde olacağından Türk tebaası o\
mak şartile İstanbul bölgesinden her k<ı
yakçı iştirak edebilir. 

3 - Yarışlar: İniş, slalom ve mukavemet 
olarak üç türlü yapılacaktır. 

4 - Bayanlar arasında da yalnız iniş ya
nşı olacaktır. 

5 - Yarışlarda birinci, ikinci ve üçün('Ü 
gelenlere sureti mahsusada getirtuen bü
yük madalyalar verllecektlr. 

6 - Mezkür yarışlara iştirak etmek is· 
teyen bölge kayakçılarının 8/ 11940 tarihin
den 20/1/940 tarihlne kadar Uludağda ka.
ye.k evinde bulunacak olan Dağcılık ajanı 
Hikmet Üstündap müracaatları. 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 

Dalga uzunlu~u 
Türkiye Radyosu 

1648 m. 182 Kc./s. 120 Kw 
Ankara Radyosu 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kc./s 20 K . W. 

TÜRKİYE SAA TİLE 

Ankara radyosu 31.'7 metre kı.sa dalga 
postaslle her ıün yapılmakta olan ecnebi 
dillerde haberler ne riyatı proıramı: 

İran<.'a 
Arapça 
Elence 
Fransızca 
Bul arca 

Birinci servis Ikinci servis 
Saat 12.00 Saat 1'7,30 

D 12.15 9 17.45 
» 1~45 • 18A5 
,, 14.oo • zı.oo 
ıı U.3t • 18.30 

CU:\L\ 5 11/ 940 
12,30 Program ve memleket saat ayan. 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 12.50 
Türk müziği: <PI.), 13,30-14 Müzlk: Karı~ık 
hafif müzik (Pi.) . 

18 Program ve memleket saat ayan, 18,0'l 
Türk müziği : Çalanlar: Vecihe, Ruşen Kam. 
izzettin Ökte, 1 - Okuyan: Melek Tokgöz, 
1- Cevdet Çağla - Kürdlll hlcazkllr şark\." 
<O yar bir gece geldi), 2- Bimen §en - Kur
dlll hicazkar şarkı: <Gün kav~tu>. 3- Kür
dili hicazkli.r şarkı: (Güller açmış büibül ol
muş bikarar), 4- Sadettin Kaynak - Tür
kü: (Dağlan hep kar aldı), 2 - Okuyan: 
Mustnfa Çağlar, 1- Dede - Ferahfeza iar
kı: (l!J benim için seni sarmış), 2- Uşş-:ık 
şarkı: (Salıp sevdalara zülfün), 3- I:aet
tin Ökte - Tanbur taksimi, 4- Türkü <Sa
bah olsun ben bu yerden gideyim), 5- Tür
kü: (Ali dağıdır dağlann hası>. 3 - Ra
dlfe Erten, 1- lla!ız Yusuf - Suzinak ~ar
kı: (Nedir bu tegafül), 2- Hristo - Suzi
nak şarkı: (Ey nice dağlar başında) , 3-
Arlf bey - Suzinak şarkı: (Hüsnün alerr.l 
tuttu senin), 4- Ahmet Rasim - Suzinak 
şarkı: (Pek revadır sevdlğlm ettiklerin>, 
5- Suzinak saz semaisi, 19 Serbes saat, 19,10 
Memleket saat ayan, ajans haberleri, me
teoroloji haberleri, 19,25 Tiırk müziği: Fa
sıl heyeti 20 Konuşma (Milli kahramanlı~ 
menklbeleri), 20,15 Temsil : Faust, Yazan: 
Ooethe, Tercüme eden: Seniha Bedri Gök
nll, 21,15 Serbes saat, 21,15 Müzik: Rlyasetl
cUmhur Filarmonik orkestrası (Şef: 0!". 
Pra.etoriusl, ı- G. Bizet: Roma, 3 üncü or
kestra sulti, 2- Joh. Strnus.5: Sphang?s 
valsı, 22,15 Memleket saat ayan. ajans h:ı.
berleri, ziraat, esham - tahvilat, kambiyo -
nukut borsası (flat), 22,35 Müzik: Opern 
amyaları (Pl.), 23 Müzik: Cazband (Pi.), 
23,25-23,30 Yarınki program ve kapanış. 

ZAYİ - Muğla askerlik şubesinden almı~ 
olduğum 5/ 8/ 341 tarihli terhis veslkanu 
ziyaa uğrattım. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmu yoktur. 

ist. Levazım amirliği mubasebecili~i, 
mümeyyizi 319 Doğ. Burhanettin Süslü 

nıza kapanırdım. 

Evet, büyük alçaklık ettim; evet, 
kabahatliyim. Beni ne isterseniz öyle 
yapınız. Hiç bir şikô,yette bulunmı

yacağım. Siz benden uzaktaydınız. 

O adam geldi; anneliğimin oğlıydı; 

annesi altın gibi bir insan olduğu için 
ve beni kurtardığı, büyüttüğü için 
oğlunu reddedemezdim. Fakat lnı sa
tırlan, kendimi temize çıkarmak mak
sadile yazrr,,ıyorum. Kabahatliyim, 
biliyorum ... Kendi hayatımı da, sizin
kini de mahvettim. 

Beni kovunuz, bana işkence ediniz. 
İtirazda bulunmak hakkını kendtm:<U 
bulamıyorum... Cürüm arkadaşımın 
da öldürülmüş, denizin dibine atıl~ 
olmasına karşılık yapacağım şey, ken
di.sine bir fatiha okumaktan ibaret. 
tir. 

Fakat kızımın benden koparılıp 

alınman karşısında üzülüyorum. 
Üzül:rr~k de hafif kelime/ Bunu çok 
müthiş bir şey telakkf ediyorum. 

Bana kalırsa, verdiğiniz bu şüldetU 
hükümden günün birinde kendinia 
de pfşman olacaksınız; karannızı de· 
ğiştireceksfniz. 

Beni haıd sevdiğinizi söylüyorsunuz. 
Rica ederim, bu sözilme dikkat edJ.. 
nü; BilTha.n: Bundan sonra sizin ar
tık karınız değU, hizmetçiniz olttnım; 
cariyeniz olurum; ne isterseniz o olu.
rum. Bilt'iln kuvvetimle sfd sever, 

5 ltlnunwa,nl 1940 

/SLAM TARiHiNDE 

Türk ~kahramanları 
Tefrika No. 20 Yazan: lakender Fahreddin 

Yerlilerden hiç kimse bu müthit ve azılı rahibin müslüman
lar tarafından yakalanacağını tahmin etmiyordu 

Selman, bu şeytan kadının günün birin
de nasıl olsa gene kaçmağa muvaffak ola
cağını anlamıştı. Onu artık İspanyada. 
bıra.kamazdı. 

Maryana geceyi İşblllyede geçirdi ve er
tesi gün hareket eden kafileye kanşarak 
yola çıktı. Selman onu yaşlı ve yaralı bir 
müslüman zabitine te.'lllm etmişti. Bu za
bait Tankın ve Selmanın mektuplarını ve 
ilk hedlyelerini Şama götürmeğe memur 
edllmiştt. Zaten Maryana böyle namuslu 
ve ağır başlı bir adamdan başkasına tes
Um edilemezdi. 

Selman, bu zabite: 
- Oöziinü aç, demişti. Sana teslim etti

ğim kadın çok fettandır. Yolda kaçtığını 
duyarsam. Halifeye yazar, orada başını 
vurdururumı 

••• 
Maryananın yola çıktığını duyan papaa 

Femando, hayretinden az kaldı küçük di
Uni yutacaktı. 

Maryana nereye gidiyordu? 
O bir daha vatanına dönmlyecek, vatanı 

için çalışmak fırsntını bulmıyacak mıydı? 
Kızıl rahip, kendisini bekllyen nöbetçi-

lerden birine sordu: 
- Maryana uzak blr yere mi gidiyor? 
- Evet, çok uzaklara ... Şama gidiyor. 
- Şama mı dedin? Ne yapacak orada? 
- Kumandan onu halifeye hediye gÔn-

derdl. O zaten. ancak halifenin ağzına Il\
yık bir meyva idi. 

Femando dişlerlni gıcırdatarak söylen
meğe başladı : 

- Bütün ümidlerlm mahvoldu. Keşld 
o y:ıkalanmasaydı. Maryana benim işime 
çok yaramıştı. Ben onunla hem Selmanı. 
hem de Tarıkı gebertecektim. 

Nöbetçi, papasın yanına sokuldu: 
- O kurtuldu .. sen kendinl düşün, a ka

ra şeytan 1 Biraz sonra başın vurulacak. 
Hl\l!'ı o kadını mı düşünüyorsun? 

Femando birdenbire şaşırdı.1 sendeliye
rek nöbetçiye döndü: 

- Ne diyorsun? Biraz sonra. başımı mı 
vuracaklar? 

- Evet. Kumandan emir verdi.. şimdl 
nerdeyse borular çalınacak .. (Ölüm taşı)mıı 
önüne gideceğiz. 

- Fakat, nasıl olur? Beni Selman idam 
ettirebilir mi? 

Nöbetçi gülerek cevap verdi: 
- Tank giderken senin diri olarak ya

kalanmanı lstemlşti. Fakat, sonradan gön
derdiği bir emirle: (Ele geçince başı vu
ırulsun ! ) demiş. 

Papas, bir k:ıya parçasının bir anda eri
mesi gibi, sarsılmış, tıtremeğe başlamıştı. 

- Eğer Tarık benimle yüzyüze gelseydi, 
beni katiyen !dam ettirmezdi. 

Dedi. Nöbetçi hayretle sordu: 
- Neden? Senin yanında bir yüz karası 

mı var? Yoksa senden mi çekinecek? ... 
- Hayır amma .. benim kendisine birçok 

ynrdımlar yapablleceğlml ö~renir ve beni 
affederdi. 

- Sen müslümanlara nasıl yardım ede
bilirsin? Bugüne kadar bizi daima arka
mızdan ve içimizden vurmak isteyen sen 
değll miydin? 

- Bugüne kadar olabilir. Fakat, bugün
den sonra. elinize düştüğüm için, sizin he
sabınıza çalışabilirim. Size İspanya kralını 
ve onun yeğenlerlni diri olarak teslim ede
bilirim. Eğer Selman ve arkadaşları, bcnım 
bWlları yapabilecek kudrete mallk oldu
ğumu bilseler, beni idam etmezlerdi. 

Nöbetçi d~ünmeğe başladı : 

- Hakkın var, sinyor! Mühim şeylerden 
bahsediyorsun! Bunları Tarık duysaydı, 
gerçek, seni serbes bırakırdı. 

Nöbetçi bu sözleri ciddi mı söylüyordu? 
Yoksa papasla alay mı ediyordu? 
Fernando korkudan o kadar sersemle-

miş, cesaret ve muhakemesini o derece 
kaybetmişti ki, bunu anlamağa muvaffak 
olamıyordu. 

size bağlanınm. Ayaklannıza kapa
nır, yalvannm. İşlediğitn kabahati· 
mi, ne bahasına olursa olsım ödeme· 
ğe çalışınm. Fakat buna mukabil, 
kızım hakkında merhametsiz davran
mıyacağmızı bana söyleyin. Onun 
haberlerini olsun alayım. Siz de şah
sen kendisile mukayyid olun. Velev 
ki, uzaktan uzağa ... Gizlice ... Her hal· 
de vicdanınız, bir annenin bu ricası
nı reddetmeğe müsaid değildir. 

Büyük vicdan azaplarından, ıztı

raplardan kurtulacaksınız. 
Yazdığım satırları göremiyorum. 

Gözlerim aulanıyor. Fevkalade zayf. 
fim Bürlıan! İnsan sevecek olursa. 
af/eder. Yavruma acı! Bana acı! 

Hidayet 

Bürhan Korıanoğlundan 
Hidayete mektup 

Israr beyhudedir. 
Benim verdiğim kararlarda ne de

rece ka.tf olduğumu bilirsin. Size yal
nız bir tavsiyede bulunabilirim:: Siz
den fazla ıztırdp çektiğim halde hissi
yatımı gizlemek gurur ve cesaretini 
gösteriyorum. Siz de beni taklid edi
niz. 

Allaha ısmarladık/ 
Bürhan 

Ertesi gün Biirhan şu telgrafı aldı: 
Allah aşkına gftemyt.niz. Jstanbula 

geliyorum. Sizf görmek i..~tiyorum. 
Hidayet 

İşte bir bonı sesi... 
Bu, cellılda: (Hazır ol!) emrini veren 

ölüm habercisiydi. 
Fernando boru sesini duyunca tit redi. 
Nöbet.çiye sordu: 
- Ne var d.ışarda.? 
- Hiç. Demln dedim ya. Boru ile cellada. 

emir veriliyor. Hazır ol! 
- Hantya, biraz önce bana hak venn!~

tin? I 
- Ben emir kuluyum .. benim sözlerimin 

ne kıymeti olabilir? 
Selman, Ispıı..nyayı aylarda.nberi kı:ı.s:ıp 

kavuran ve birçok müslüman mücahldlerln 
kanının dökülmesine meydan veren, tüyler 
ürpertici işkenceler yapan cKnra. cübbeli 
şcytan.ı, Tanktan aldığı emlr üzerine idam 
eUirecektl. CellMlnr hazırlanıyordu. 

Böyle tehllkell bir ndamın kapalı bir yer
de daha fazla kalmasına lmkii.n yoktu. 

- Yann belkl kaçırmağa teşebbiıs eder
ler. Zaten Maryana bile -kadın olduğu 
halde- lkl kere kaçtı. Bu sefer onu eld3 
etmeseydik, çok ayıp olacaktı. 

Diyor ve cellfida: 
- Haydi, Fernandonun başını çabuk k~ 

par ve meydanda teşhir eti diye emirler 
veriyordu. 

Biraz sonra (Ölüm taşı) üstünde Fernan
donun başını kesen cellli.d, kesit başı bir. 
kargının ucuna takarak lşblllye meydanı
nn getirmişti. 

Cellad, elindeki kargıyı yüksekçe bir ye
re dikerek: 

- işte, Fernandonun başı ... 
Diye bağırdı . Meydanda toplanan yerliler 

hayret ve korku içinde blrlbirlerine bakış
tılar. 
Frnıındoyu çok yakından tanıyanlar, ke

sik başı kargının tepeslnde görünce: 
•- Zavallı papas. Mes!hten hiç bir yar

dım görmeden öldü!• 
Diye söylennıeğe başladılar. 
Yerlilerden hiç kimse bu müthiş ve azılı 

rahibin müslümanlar tarafından yakala
nabileceğinl tahmin etmiyordu. 

O gün, İşblllye havallsindekl müslüman 
ordularını uzun zamandanberl birçok zor
luklarla karşılaştıran iki şeririn vücudü or
tadan kalkmış .. biri toprağın altına, diğe
ri de İspanyadan çok uzaklara gönderilmı!ı
tl. 

Selman, o gün, İspanyaya ayak bastığı 
gündenberl ilk defn geniş bir nefes alıyor
du. 

lşblllye kumandanının ilk işi, şimdi, Fer
nandon un idam edildiğini bütün Isp:ı.nyaya 
yaymak, ayni zamanda. da Tarık.a blldir
mek olacaktı. 

••• 
Kızıl Filip ••• 

Selman, maiyetindeki zabitlerden Selimi. 
birkaç yüz kişilik bir kuvvetle. civarda do
laşan bir haydudun peşlne gondenniştl 
Bu haydud da CFcrnando)ya benzlyen bir 
azılı papastaıı başka bir kimse değlldl 

Kızıl Flllp ... 
İspanyada koylülcre dehşet veren, herke

si yıldıran bu adam, müslümıı.n ordusunıı 
karşı koyarak, avenesile beraber dağlarda 
dolaşıyor, önüne gelen müslümanı keslp 
doğruyordu. 

Selim, bu haydudun takiblne gittiği içln, 
bir aydanberl İşblllycde bulunmuyordu. 
Sellm nihayet kızıl Fillpi bir dağın eteğin
de kıstırmış başını koparıp İşblUyeyc dön
müştü. 

Selman, Selimin bu yararlığını görünce 
alnından öperek: 

- Sen de Endülüs tarihinde mühim bir 
yer alacaksın, Selimi Kızıl Fillpln başını 
koparmak kolay bir iş değildi. 
Demişti. 
Femandonun ölumlinden sonra. Flllpln 

vücudünün de ortadan kalkmış olması Sel
man için buyük bir muvaffakıyet sayılabi
lirdi. 

(Arkası var) 

Tcşrinlcvvelin 9 unda sabahleyin 
saat yedi raddelerinde bir araba, 'Kor
sanoğullannın Bulgarçarşısı civann
daki evi önünde duıdu. İçinden iki 
kaclın indi. 

İçleıinde iricesi hayalet gibi sap
sarıydı. 

Merdivenleri, ancak yanındaki ka
dının koluna dayanmak sayesin® 
çıkabildi. 

Sofaya girdiği zaman az daha ba
yılacak gibiydi. 

Öteki kadın : 
- Gayret ediniz, hanımefendi! Me

tanetinizi muhafaza ediniz! - dedi. 
İleri doğru bir kaç adım attılar. 

İçerikl salonda bir hizmetçi eşyalan 
tanzim etmekle meşguldü. 
Kadın, perişan bir halde: 
- Beyefendi nerede? - diye sordu. 
Hizmetçi, şaşırmış göründü. 
- Size haber vermediler mi, ha.-

nımefcndi? 

- Neyi? 
- Seyahate çıktıklarını. 
Hidayet, hıçkırığını zor zapt.etti. 
- Beyefendi, vapuıile Mısıra gitti. 
- Ne zaman? 
- Dtin akşam ... Sizin için de mek-

tup bıraktı. 
--1 Hani? 
- Odanızda dır efendim. 

(Arkası var) 

• 
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5 KAnunusani 1940 

BULMA CAMIZ 

Soldan sata: 
l - Tahliye etmek. 
2 - Eritme - Büyümüş sıpa. 
3 - F.n büyük deniz mahlfıklanndan blrl-

Yapma. 
i - Gen~ - Kıymetli. 
6 - Tersi yulardır - Bir erkek 1.mıi. 
6 - Kırmızı dudak - Sonuna ıR» gellr-

ae banka sahibi demektir. 
7 - Nezaket - Lllhza. 
8 - Hayvan çıngırağı - Hane. 
9 - ~ışın yağar - Diş.i. 
10 - !kaz ederek. 
Yukandan aşağı: 
1 - İçinde biber var - Beyan edatL 
2 - Şair - Bir edat. 
3 - Boyun atkısı - Sergüşet. 
4 - Anıtlar. 
5 - Ter::;i umumi demektir _ Kir :lzl. 
6 - Şebeke - Tersi kısmet demektir. 
7 - Kuzunun bağırması - Tersi çorba 

kabıdır. 

8 :- Alaturka musiki makamlarından -
KraJıçe. 

9 - Bir nevi kuş avı. 
10 - Ayakta durarak - Tersi beyazdıl'. 

Geçen bulınacamızın halli 
Soldan sağa: 
1 - Oku, Kavala. 2 - Kırmızılık 3 -

Asuan, Zeka, 4-L, Hat, var, 5-Av.'&Ulf
ça, _6 - Panorama. 7 - Ti, Lam, Ça, 8 -
:.um, Adi, 9 - Sarabemar, 10 - Teklte, 

Yukarıdan aşağı: 
1 - Okaliptus, 2 - Kısa, Aidat 3 -

Uru, An, Üre, 4 - Mahvolmak, 5 _: Kına, 
~a, Bi, 6 - Az, Trampet, 7 -Vız, Um, R&, 

- Al~vsaçan, 9 - Lıkaç, Adam, 10 -
Akarat Ili. 
...... , ________________________ ~ 

Uzun kış gecelerinde hoş vakit 
geçirmek için meşhur 

ARSEN 
LUPEN 

Büyük ve heyecanlı roman 

serisini okuyunuz! 

• 
Bu seri 6 büyük ve resimli cilddir. 

Beher cildin fiati 80 kunıs. 
' .. 

6 Cildlik takımı birden 
alanlar için liati: 4 liradır. 

revzt yeri: AKŞAM matbaası Tel: 20681 

Yiiz<le yirmi iskonto kuponu 

Bu kuponu kesip «Akşam matbaası 
kitap servl~ineıı getirir veya gönderJr
seniz fiat uzerinden me yüzde 20 ıs
konto Yapılacaktır. 

Banka Komerçiyale 
İtalyana 

Sermayesi •e ihtiyat akçesi: 
H7.5S6.l98.95 İtalyan Hretldlr. 
. Merkezi idare: MİLANO 
Italyanın başlıca şehirlerinde 

. . ŞUBELERt 
lngiltere, Jisviçre, Avusturya, Maea
r~stan, Yugoslavya, Romanya, Balp
nstan: M~ır, Aınerika Cemahiri müt-

teh1desAı •. Brt~zilYa, Şili, Urupay, 
rJan ın, Peru, Ekvatör 

ve Koluınbiyada 

. Afilyasyonıar 
ISTANBUJ, ŞUBE MERKEZİ 

Galatı> \Toyvoda caddesi Karaköy palas 
. (Tel.. ~4841 2/3/(/S) 

. Şebır dahılındeki acenteler: 
lstanbulda: Alalernciyan han d 
Telef. 22900 /3/11/12/lS B mt a 

1 1. .k • eyo -
unda: stı lal caddesi Telef. UOH 

İZ:\IİRDE ŞUB.B 
n 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi : 1888 

- --
İdare merkezi : 

İstanbul (Galata) 
. Türkiye şubelert : 
ISTANBUL, (Galata. Yenicamı) 

MERSİN 
ADANA Bürosu 

Yunaı;istan şubeleri : 
SELANiK, AT1NA -Her türlü Banka 
muamelatı 

Kil'alık kasalar. 

Sahibi: Neemettdfn Sadak 
ll'mlllD. neşriyat mtidtirü: Şenet u-..ıo 

.&qam Matbaan -
0 

AK Ş A<Y 

Deri ve Barsak ve Boynuz arttırma ilanı 
Türk Hava Kurumu Bursa Şubesinden 

Kurban bayramında şubemiz mıntakasında toplanacak tahminen 15000 lla 7000• 
tane kurban dorisile ı 2000 ila 40001> tane barsak ve miktarı gayrimuayyen boynuzlar 
ayrı ayn açık arttırmaya konmuştur. 15/ Kanunusani 940 tarlhlne müsadlf pazaı-Wsl 
&'Ünü saat on be§te ihalesi yapılacaktır. İstekUlerln arttırmaya iştirak için mezkii.r ~ 
ve saatte Buraa şubesine ve şartnameyi görmek için de her gün Cağalo~lunda İstanbul 
şubesine müracaat etmeleri iJAn olunur. (87) 

lstanbul Defterdarhğından: 
İstanbul Emniyet müdürlüğünde muhafaza altında bulundurulan 37,5 otuz yedi 

buçuk lira muhammen kıymetli 56 kalem m uhtell!ü.lclns giyecek ve kullanılacak ~tl 
etYa.nın kanunla muayyen olan müddet artında sa.hipleri çıkmadığından satılına.lan 
teka.rrür ederek açık arttırmaya konulmuş.la.rdır. Müzayede 11/1/940 perşembe günü 
saat on dörtte muıt emlak müdürltiğünde müteşekkil komisyonda. yapılacaktır. Eşyanın 
nevi ve mahiyeti hakkında izahat almak için her gün milli em.llk müdürlüğü müzayede 
büı:osuna. görmek için mahalllne müracaat !Azım.dır. Müzayedeye iştirak arzusunda 
bulunanların 4 llrahk muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (10692) 

~~~~~~~~~ 

f@ OSMANLI BANKASI 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

TESiS TARiHi -1863 

Statüleri ve Türkive Cümhuriııefi ile münakit mukavelenamesi 
2292 Numaralt 10/611933 tarihli kanunla tasdik edilmiştir 

( 24/611933 tarihli 2435 Nu~aralı Resmi Gazete) 

Sermayesi: 

i htlyat akçesi : 

10.000.000 ingllfz Lfrası 

1.250.000 lnglliz Lirası 

Türkivenin bashca Şehirlerinde 

PARJS, MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

MlSIR, HIBRIS, VÜNANISTAN, IRAN, IRAJ<, flLISTlN 
ve MAVERAVI ERDÜN'de 

Merkez ve Subeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA, YUNANiSTAN, SURiYE, LÜBNAN 

Filyalleri ve bütün Dünvada Acenta ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hesabı cari ve mevauat hesapları küşadı. 
Ticari krediler ve vesaikli krediler küşadı. 
Türkiye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat 
Borsa emirleri. 

iskontosu. 

1 
Esham ve tahvilat, allın ve emtaa üzerine avans. 
Senedat tahsilatı ve saire. 

1 
En yüksek emniyet şartlarını haiz kiralılc 

Kasalar Servisi vardır. 

l 
Piyasamn en müsait tartlarile ( kumbarah veya 

~ kumbarasız) tasarruf hesapları açılar . 

ın~~~~~~~~ 

vatansever her Türk gencinin 
okuması icab eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan: ORHAN CONKER 

Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiati 150 kuruş. Sipariş bedeli 

peşin gönderilmelidir. 

1 Ooyçe Orıent Bank 1 
Dresdner Bank Şubesi -Merkezi: Berlin -Türkiyede Şubeleri : 

lstanbul (Galata) 
Deposu: Tütün Gümrük 

iz mir 
Her türlü banka muamelitı 

z,\Yİ - 69108 No ve 27/7/•139 tnrihJndc 
H. paşa gümril~den alınan gümrük 
makbuzunu zayi ettik:. Yenlsini alacağl
mızd.m eskisinin kükmü Y·)kiUl'. 

Y. Tana Şirketi 

FATMA FUAT 
GÜCÜYENER'in 
Kolay Yemek Kitabı 

Aile masraflarını su.listımal etmiyen, 
Türldyede tek kitaptır. Altıncı baskısı 
çıktı; bitmek üzeredir. 224 sahife. Flatı: 
32 ClltlLsi: 50 kuruş iskontosuzdur. Her 
kitapçıda. bulunur. 

Satıl Merkezi: Muallim Fuad Gücü
yener'in (Anadolu TQrk Kitap Deposu) 
dur. Yenlposta.ne kar§ısmda Meydancık 
Ha.nınd& No. 10 • 11 - 12 de 

Güzel Sanatlar 
Akademisi 
neşriyatı 

Kitabın adı Muharriri Fiatı 
Kuruş 

Nazmi Ziya B. R. Eyüpoğlu 75 

Türk Heykeltr~lan N. Berk 100 

Türk Tezyini 
sanat lan 

R. M. Meriç 

Fransada Müstakil A. Muhip ve 

Resim cilt 1 Cahit Sıtkı 
«Tercüme• 

80 

125 

Fransada Müstakil A. Muhip ve 125 

Resim cilt II 
.:TercümeD 

Mimari bilgisi 

C. Sıtkı 

Pro!. Taut 250 

Temami ve tefazull 

Hesap H. H. Sayman 130 

Oülzan Savab Kilisli Ritat 60 

Satı.ş yerleri: İstanbulda, Haşet, 

Suhulet ve İnkı.l&p Kütüphanelerile 
Necati Memduh Kırtasiye mağazası. 

Ankarada Akba Kütüphanesi. 

Fatih sulh ikinci hukuk hakimlifinden: 
Esas No. 39/330 Yak:up Soydar. Trabzona. 

tabi Of kasaba.sının Mavran mahallesinde 
Ali çavuşun nezdinde Mesrure Ertuğrulun 
aleyhinize mahkememizin 39/330 No. lu ev
raka istinaden ikame eylediği ev kirasın-

ı 
dan mütevellld 158 lira. 64 kuruş alacak tia~ 

va.sının görülmes11oin yemin tekllfine müte
dair llA.nen yapılan tebligata rağmen ha

berdarı muhakeme olup gelmediğiniz duruş-
mada davaya bakıldı. H. U. M. K. 337 in~l 
maddesine tevfikan l§bu davetiyenin te.rihl 
ilandan itibaren sekiz gün zarfında yemin 
için mahkemeye müracaat etmelisiniz, ak
si takdirde yeminden kaçınmış addlle ye
min edeceği vakıaların subutuna ve yemin 

ha.kkıncl.ak.i karann ka.tlleşeceğine ve muh~
kemen1n muall~k olduğu 29/1/940 p:ı.zar
tesı saat 10,30 ela duruşma.ya. gelmeniz lçin 
davetiye tebll~ makamına kaim olmak üze
;re ber mucibi karar on gün müddetle 1llcı 
olunur • 

Sah1fe '1 

939 - 940 senesinde Mahrukat kanununu:ı tatbik 
olunduğu yerlerin nazarı dikkatine 

Eti Bank mahrukat bürosundan 
Mahruk<ı.t kanununun şumuJüne giren devalr, müessesat vesalr blnalann 1htfy.ıçl.ın 

için Büromll7.Ca imal ettirilen sobalar, mahal, isim ve adresleri aşağıda yo.zılı a.Ja.nlan
nı.ız tarafından satılmakı.a olduğu alakadarlara ilan olunur . 

Yeri Ajanın isim ve adres!._ Yeri Ajanın isim ve aclre~i 
Orduda Güvenevi aatiiP="" 
leri Hasan Eroğlu Vl 

Balıkesir Ahmed ve İbrahim, Cumalı Ünye 
Kardeşler 

Atıf özarm yazıhancsı 
Bandırma 

İzmir 

Bayındır 

Buca 

Bornova 

Ödemiş 

Torbalı 

Menemen 

Tire 
Uşak 

Burdur 

Eskişehir 

Bilecik 

Bozüyük 

İnönü 

Adapazarı 

Kütahya 

Tavşanlı 

İzmit 

ÇlviciJer No. 12 
Fahri Tekeli 
Refik Çullu 
Birinci Kordonda 
Kömür müteahhidi 
Izmirde Refik Çullu 
yazıhanesi 

İzınlrde Refik Çullu 
yazıhanesl 

Izmirde Refik Çullu 
yazıhanesi 

Izmirde Refik Çullu 
yazıhanesi 

İzınride Refik Çullu 
yazıhanesi 

İbrahim Oüner. Tütün 
Tüccan 
Nihat Gidel 
Şaban görgülü 
Halk Yazı .;;.ev .... ı ______ _ 
Mehmed Dayıoğlu 

Tüccar 
E~ef Zeytinler ve şeriki 
Tahıl Paz.an sahibi 

Eskişehirde Eşref Zeytinler 
ve şeriki yazıhanesi 

Eskişehirde Eşref Zeytinler 
ve şeriki yazıhanesi 
Eskişehirde Eşref Zeytinler 
veriki yazıhanesi 
Keramettin Barut 
Avcılar Pazarı sahibi 
İhsan Şerif Özgen 
Eczacı 

Etibank Tavşanlı 
Değirmlsaz Linyitleri 
İşletmesi 

Vehbi ve Selahaddin 
Öneş Tüccar ----------__;;;=..:;;. 
İzmitte Vehbi ve Selahad· Osmanelı 

din Öneş yazıhanesi 
~----------,-.~--

İzmit t e Vehbi ve Selahad-Danca 

Gebze 
din Öneş yazıhanesi 
İzmitte Vehbi ve Selah::ı.d
din Öneş yazıhanesi 

Sapanca İzmltte Vehbi ve Selahad
------------""d_ir...,1 _o...,· n_eş yazıhaE!s_·ı __ 
Konya 
Çankırı 

Rifat Güzel Tüccar 
Etibank mahrukat bürosu 

____________ sa_tış memurluğ_u ______ __ 

İstanbul 

Kırklareli 

M. Emin Özler 
Gal::ı.ta Rıhtım Kefeli 
Hüseyin Han No. 28,29 
İstanbuld::ı. M. Emin Özler 
yazıhanesı._· ------.,.,--

-Ed--lm __ e ______ --=is~ta .... n .... bulda M. Emin Özler 

Malatya 
yazıhanesi 

Emin Yakın yeni şirket 
Han Tüccar 

_o..;..;;;;ir_e_su_n..;;... _____ Ar_if_· _s_ad_ı_k-"'oğlu ve oğulla:!_ 
İnebolu Recep Basri Küçük~ 
Ordu Hasan Eroğlu ı,·e Atıf 

Özarın Güvenevi 

Fatsa Orduda Güvenevi sahip
leri Hasan Eroğlu ve 
Atı! Özann yazıhanesi 

Sinop 

Manisa 

Salihli 

İsmail Kırımi 
Tilccar ve Komisyoncu 
Müsellim Işıldak 

Kasaba Caddesi No. 150 
Manisada Müsellim Işıl· 

____________ d_a_k~ya_zıh_a=n=e=s~i ______ ~ 
_AI __ a~ş-eh __ ır ______ M_us_t_afa:.....::Ö~z~er~--------~ 
Akhisar Esat Özbay 

Çeşmeli Fabrikatör --------------''-
Kırkağaç 

Soma 
Turgutlu 

Osman Tortuman 
Ümit Bakkaliyesi sahibi 

Muhittin Ersun~------
Eşref Erturgut 

Üzüm Çarşısı No. 5 -'---------Afyon Yunus Çelikel veresesi 
_________ --.:.ve..:....d:::.:amatla:.:rı~--------

Çay Afyonda Yunüs Çelikel 
veresesi ve damatları 

~----------=-y_a_zı~h_ an_e_sı _________ ~-
Dinar 

Sandıklı 

Af y9nda Yunıis Çelikel 
veresesi ve damatları 
yazıhaı1esi 

Afyonda Yuni.ıs Çelikel 
vere.se::;i ve damatları 

------------.:::.y~a_zı~ha_n __ e_fil ____________ _ 
Çumra Konyada Rıfat GüzeJ 

~----------'-y_az_ıh.._a:.:ne~s:.:i __________ _ 
Ereğli Konyada Rifat Güzel 

yazıhanesi 

Karaman Konyada Rifat Güzel 
------------=-y_a_zı_ha~n~e~si;._ __________ _ 
Akşehir 

Argıthanı 

Yunüs Çelikel veresesi 
ve damatları Tacettin 
Kantarcı 

Akşehirde Yunüs Çelikel 
veresesi ve damatları 
Tacettin Kantarcı 

------------=-y_a_zıh_ a:.:n:.:e_fil_~--------
Ilgm Akşe hirde Yunüs Çelikel 

veresesi ve damatları 
Tacettin Kantarcı 

-----------'yaz.ıhanes:..ı ________ _ 
Isparta 
Kayı;erl 

Hilmi Dolmacı Sarraf 
Nurettin Varlık 
Kazancılarda Tüccar ----------

Niğde Tacir oğlu Ali Tecimer 
_ __________ v_e çocukları 

Sıvas İhsan Karayaprak 
Cümhuriyet Caddesi ----------- ---~-

_s_a_n_ı_su_ı_1 _____ s_ıddık Bilgin 
Çarşamba Samsunda Sıddık Bil~ 

yazıhanesi 
~---------' --------~ 
_Aı_ı_ka_r_a _______ V_eh_bi Koç _ve _ortağı_ 
Diyarbakır Misbah Munip Uras 

_________ _...K_ardeşl~ _ ~ _ _ 

Elazığ""--------Gaffur Sungur Tucca~ 
Trabzo.n Daniş Eyüpoğlu ve 
------~o_sman Akçay 
Sürmene İsmail Sürmen Tuccar -'--- ------ ---
Hopa Etibank Kuvaraban 

______________ nı_e_m_ ~rlug~--__ 
Rize Mehmed Hulusi Demirel 

Istanbul Bakkuliyesl 
sahibi -----------

Amasya R ifa t Özdemlr Mahkema 
Çarşısı 

t37J <82) 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden : 1 
İıjin nevi :Miktarı Muhammen Be. % 7,5 Tem. Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Gıiniı ş kli 'r. . :ıati 
Pa.şabahçe fab. Tank setleri tanzimi 3306 42 247 98 16 ı 940 açık 14 
Hava. kompresörü 1 adet sif. 2200 - 165 - ~4 1 940 ·.çı~ 15 

1 - Keşif ve şartname ve planı mucibince idaremizin Paşabahce musklr~t fnbrıka
sı Tank temelle':'i tanziml işi ve yine şartnamesi mucibince bir adet kompre"or açık ek-
ailtmeye konm~tur. . 

n - Keşif ve muhammen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme gun ve saatleri 
hizalarında yazılıdır. 

m - Eksiltme hizalarınd:ı. gösterilen günlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Set tanzimi işine alt. şartnameler hergün sözü geçen levazım şubesi vezne ... in
den 16 kuruş mukabilinde alınabileceği gibi kompresör şartnameleri de parasız alına
bilir. 

v - Kompresor işine girmek isteyenler fintsız tekliflerinin tetkik edilmek uzere 
ihale gününden 3 ı:jin ~vveline kadar inhisarlar umum müdürlüğiı ınusklrat fnbrıkalar. 
§upbesine vermeleri ve ıekli!lerlnin kabulünü mutazanımın vesika :ılmruarı diğer ek
siltmeye girecekler şartnamenin F fıkrasında yazılı vesaikle ve her iki iş için 01 7 .~ 
güvenme para.laıile birlikte mezkfır komlsycma gelmeleri. 10875) 

Ziraat Vekaletinden: 
Zirai Kombinalar Kınum.u ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle 50 r• det Triyör 

satın alınacaktır. 
ı - Trlyörün beherlne 250 lira kıymet tahmin edilmiştir. 
2 - İhale S/11194'1 tarihine müsadit Pazartesi günü saat on beşte Zlraat Vekaldt.1 

binasında. müteşekkil satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - 50 adet Triyôr için 937.50 lira muvakkat temlııat verilecektir. 
4 - 50 adet Triyöre ait fenni ve idari şartnameler Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden P&.raslz olarak verWr. 
5 - isteklllertı\ kapalı zarflannı 8/1/1940 Pazartesi günü saat on dörde k.adU 

komisyona vermeleri ve saat on beşte 2490 No. lu kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
komisyonda. hazır bulunmaları. C5886) <9550) 

Jstanbul Levazım amirliğinden: 
Eyüp Oefterd&.rmda. ı numaralı Dikim evin.in çorap atölyelerinde ma.k:hıeler için 

ihzar edilen bina ciahlllnde zati çorap makl.nelertle ÇalıfZIUllt 18teyenler1n Defterdarda 
1 numanı.h Dikimevi Müdürlüğüne müracaa.tıa.rı. d0894 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tedris ifleri kaleminde 50 lira ücretle bir daktilo alınacaktır. Orta mektep mez ıuu 

olmak ve daktilo ile çabuk yazı yazmak bilenlerin mtıracaatlan. (25) 

Münakalat Vekaletinden: 
ı _ 17/11940 çarşamba günü saat 15 de Münaka.Ilt VekA.letllevazım. müdürlüğü ek• 

alltme komisyonundn ceman d9650D lira muhammen bedelli d86• parça muhtelif möl>
lenin kapalı zarf usullle eksiltmesi yapı.Iaeaktır. 

2 _ Muvaklra.t teminat d473• lira 175• kuruştur. Eksiltme evrakı ve tefea1iatı :ıe
vazım ruüdQrl~ünden parasız verlllr. 

3 _ tsteıc;ııertn kanuna göre vesaik ve teklif mektuplannın en ıeç 1'1/1/HO çar• 
p.mba ıttnti saat ıH:a e kadar kom18)'ona vermeleri lbımdll-. clt• 
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Anupalıların her gün kolipostal ile uzak memleketlerine gönderdikleri 

Türk mamaıatr 

ÇAPAMARKA 
Nefis çorbalık hububat, sebze komprimetm 

Bu sahada da beynelmilel bir şöhrete hak kazannuş olduğunu isbat 
etmiştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

Çapamarka çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduru kadar ucuzluk ve sür'atle hazırla-

"' ııabilmesi bakımından da aynca şayanı ta,·siyedir. Memleketimizin yega-
ne müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mükemmel ese
rile :mutbaklarınuz içinda azami kolaylık imkanıııı temin etmiştir. ıuer-

cimek, Bezelye. Buğday ve sair çorbalık hububat ·ebze komprimelerimizi 
memle' etimizin her tarafına şamil olmak lizere bakkallannızdan: 

2 1/2 porsiyonluk 50 gramlık paketlerini 9 
5 porsiyonluk 100 gramlık paketlerini 15 

Kuruşa alabilirsiniz 
•-• Beşiktas ÇAPAl\IARKA ••••••• Kuruluş tarihi: 1915 --• 

Jzmir pamuk ihracatçılar 
Birliği müessis heyetinden: 

ı - 3018 numaralı kanunwı 7 ncl maddesinin ı inci fıkrasına isti
naden Statüsü icra Vekilleri hey'etinin 14 12 939 tarih ve 2/ 12464 sayılı 
kaıarnamesile tasdik edilen İzmir Pamuk ihracatçılar Birliği teşekkül eyle
miştir. 

2 - Statunün 21 inci maddesine tevfikan ilk umumi hey'et içtimaı 
11 IKİNCIKANUN 1940 PERŞEMBE günü saaL 15 de İzmir Ticaret Odası 
salonunda nktedileceğinden Pamuk Ihracat ruhsatmımesini haiz Tacirle
rın aza kaydedilmek üzere Birliğin İdare yeri olan İzmir Ticaret ve Sanayi 
Odasına derhal teahhiltnamelerile birlikte bir defaya mahsus olmak üzere 
250 liralık duhuliye ücretlerini tevdi eylemeleıi. 

3 - Bu suretle birliğe flza kaydedilcceklerin asaleten veya vekaleten 
mezkuı· umumi hey'et lçtimaında bulunmaları rica ve ilA.n olunur. 

İzmir Pamuk ihracatçıları Birliği ~lüessis hey'et1 
RUZNAME: a - İdare Meclisi ve mürakip intihabı 

b - Muhtelif işler. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGIEVSEKLiGıiNE -

HORMOBI 
Tabletleri har eczanede bulunur 

f Poab kutuau 125~) Galata, lıtanbul 

Otobüs alınacak 
Istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum müdürlüğünden: 

1 - l\'luhammen bedeli 350000 lira olan 35 adet otobüs ve teferruatı 
kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - i\-luvakkat teminat 17750 liradır. 
3 - Eksiltme 4/3/1940 pazartesi giinü saat 15 de Metro han bina

sının beşinci katında toplanacak olan arttırma ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameler idarenin levazım müdiirlüğiinden t~da
•ik edilebilir. 

5 - Teklif mektuplannm şartnamedeki tari{at dairesinde hazırla
narak saat 14 de kadar 7 nci kattaki komisyon katipliğine imza mukabi-
linde verilmiş bulunması lazımdır. (IOR61) 

&IC,A.11 

MAJiK SAC EKSiRi • 

Saçlarınızı dökiılmf:kten, kcpeklenmek
ten korumak içln muhakkak Majtk saç 
ekslrlnl kullanınız. Derhal tesirini görür
sunüz. Saçları buyutür, koklere yeni ha
yat verir. Bir tecriıbcden sonra neticeye 
hayret edeceksiniz. 

B i R P U D·RA 
Tecrübesi Karşısında 

10.000 
KADININ 
il Hayreti 

Daha 
Genç ve 
daha sevjmli 
görünmenize 
yarayan kat'i 
BİR TECRÜBE 

Pudıa aleminde 
yeni, cazip ve son 

• Bugün bu 
TECR0BE 
yi yapınız 

bir keşif ... CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 
şayanı hayret ve yeni bir un.sur, şimdi 
ipekli elekten geçirilmiş en ince blr 
pudra ile müddeklkane bir tarzda ka
rıştırılmıştır ki, bu sayede cilde bir 
parlaklık ve yeni bir hayat verir. Es
mer ve çirkin bir ten, gençliğin talıil 
renkleriyle güzelleşir. Fazla olarak !er
kibindeki şayanı hayret bir unsur 
olan «Krema köpüğü» imtiyazlı usulü 
sayesinde iki misli fazla zaman sabit 
durur. 
HAKİKATES FEVKALADE BİR 

TEKLİF yüzünüzün bir tarafını «Kre
ma köpüğüıı havi Tokalon pudrası ıle 
ve diğer tarafını da herhangi bir pud
ra ile pudralayınız. Şayet (ıKrems. 

~öpüğfüı havi pudra ile pudraladığınız 
taraf diğer tarafa nazaran daha taze, 
daha. genç ve daha cazip görünmüyor
sa aldığınız Tokalon pudrasının para
sını iade ederiz. TOKALON pudrasırun 
fevkalade rağbet bulan yeni 10 .ren
gi vardır. 

Emniyet Sandıfı müdürl\ilünden: 

Balat Püsküris sokak 13 No. evde Aledi 
Do(ankaya 29/5/ 939 tarihinde aandıtımıu 
bıraktıjı para için verilen H61 numaralı 
emclanı kaybetutini söylemiştir. Yenisi ve
rilecejindeu esldsinln. lıÜkmü olmıyacıtp 
ilin olunur. 

1 KAnunusanl 1948 

Ttlrki,.e Otlmhuriyeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş ta.rihl: 1888 

Sermayesi: 100. 000.000 Türk liraıi 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye veriyor 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda en az 

50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pllna 
göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1,000 Liralık 4,000 Lira 
4 • 500 • 2,000 ,. 
4 ,. 250 • 1,000 » 

40 » 100 ,. 4,000 • 
100 » 50 > 5,000 » 
120 » 40 ,. 4,008 » 
160 lt 20 ,. 3,200 • 

DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşafı 
düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyldl, 1 Birinclkinun, 1 Mart ve 1 Ruiran 
tarihlerinde çekilecektir. 

• 

PROTEJIN 
Gençleri 

FRENGİ ve BELSOGUKLUGU 

Afetinden Koruyan yegane ilaçtır. 

:iKi BAKTERiYOLOG ARANIYOR 
Şark zelzele mıntakaıında vazife görmek üzere iki 

Bakteriyolok'a ihtiyaç vardır. Harcırahları ile iate ve 
ibate maıraflan Cemiyetimize aid olmak üzere kendileri 

ne ayda 250 lira ücret verilecektir. Tali pi erin ihtiıaa 
veıikalarile birlikte hemen 

Kızılay Satış Deposu DirektörlUOUne 
.. -··----•müracaatları ili.o olunur. ______ .. 

lstanbul Vilayetinden: 
Çatalca. Celepköyü okulu eski öğretmeni Hllmlnln 1702 sayılı kanunun 29 uncu 

maddesine tevfikan nıccburl tekaüde sevki hakkındaki Maı:ı.rlf Vekilliği inzibat komla
yonunun 2/ VI/ 937 gün "e 152 sayılı karan adı geçen öğretmenin lkametgAhının meçhul 
bulunması dolayıslle llti.ne-n tebliğ olunur. (69) 

Kabataş Erkek lisesi sahnalma komisyonu 
başkanlığından: 

Nümunesı mahfuz 18~ lira tahmin bedelll 350 metre lacivert kumaş açık eksiltmeye 
konmuştur. Ekslltme 24/1/1940 çartamba gU nü saat 14 te Beyoğlu IstlkHU caddeshıde 
İ.!tanbul liseler muhasebecUlğt binasında yapılacaktır. Dk teminat 141 Ura 75 kuruştur. 
Şartname okul idaresinde gorüleblllr. İsteklilerin ilk teminat makbuzlan ve yeni yıl 
t.lcaret odası veslknlarlle birlikte komisyonumuza gelmeleri. (99} 


