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Felikel Bilançosu Büyüyor 
-

Erzincanda ölenlerin 8000 i Bulacağından 
Endişe Ediliyor,Birkaç Bin Yaralı Var .Diğer 
Vilciyetlerde ölenlerin Sayısı 2500 den Fazla 

BUYUK 
s:ıs;LA ll!S;T 

Karşısında 
Ya:an: M. Zekeriya SERTEL 

Feliketlerin en büyülü, bu
km halinde gelen, evvel

den konmma tedbiri almamıza 
i:ınk&n olmıyan afetlerdir. 

• l Bliyük BirYangın 
Neticesi Erzincan 
Çarşısı da Yandı 

Hiçbir günahınız, hiçbir suçunuz M k k t 
olmadan altınızdan yerin kaydığını r----- u va a 
duyar, evinizin çöktüğünü, çocuJda· M • Bilanço 
nnızın ve sevqiklerinizin enkaz al
tında can verdiğini görürsünüz. 

İşte memleketin bir P3rçasını kış 
ortasında ansızın böyle bir felaket 
bıısmıştır. Daha felaketin tam şümu· 
lünü bilmiyoruz. Fakat evleri yıkı. 
lan, şehirleri yanan on binlerce va. 
tandatımızın kar iiBtünthı atepiz, ek. 

larmı billyoruz. 

F.ıiıket ha beri Ankcrays 'V11rır 
varmaz hükumetin ve Büyük 
Millet Meclisinin gösterdiği büyük 
alakayı, yardım için tedbir almakta 
gösterdiği sürat ve titizliği beğenip, 

takdir etmemek mümkün değildir. 
Fakat feliket büyüktür ve mill1 

bir facia addedilecek kadar vahim
dir. On binlerce vatandaşımızı sa. 
ğuktan ve açlıktan kurtarmak, !>un· 
!ara bir 111cak çorba içirebilınek, il. 
zerlerine bir kat elbise giydirebil. 
mek için geniş yardıma. ihtiyaç 
vardır. 

Her feUkette yardım elini ilk u. 
'latan Kızılay da derhal faaliyete geç
miftir. 

Fakat bu da klfi değildir. tl'stü
müzden, kilerlmizden, dolabımızdan, 
'elbi.le, çama§l?', battaniye, para ne 
verebilirsek bir vatandaşımızın ha
yatını kurtarmıya yarayacaktır. 

Zaten bu felü:et memleketin her 
tarafında, her vatandaşın kalbinde 
derin bir acı yaratmıştır. İstırap gün· 
lerlnde vatandaşlarm blribirine kar. 
fi gösterdiği aliıka mitli birliğin ve 
milli şuurun uyanıklığını gösterir. 

Dün sabahtanberi telefonla, telgraf. 
la, idarehanemize kadar gelerek fe. 
liket görmüı vatandaşlara yardıma 
kopıı, açtığımız yaroım listesine 
kendi katığını katmak Jstiyen vatan
daşların çokluğu bizi müteheyyiç ve 
mütehassis etmiştir. 

Böyle zamanlarda milletle hükd· 
met elele verip çalıştıkça felaketten 
korkulmaz. Çünkü bu beraber çalıt
ma fe!Aketln önünü almay, kolaylaş
tırır, acıyı dindirir, ıstırabı hafifletir. 

i Devlet Reislerinden 

Gelen TelCJraflar 
Ankara, Z8 (TAN Muhabirin· 

den) - Baıta Amerika Reisi. ' 
. cümhuru Roosevelt olmak üze. 

' re İngiltere, Fransa ve dost 
devletler buradaki elçilikleri 
yuıtaaiyle en acele naad yar-

ı dun eclebilecelderbıi 10rma~s. 
dır. 
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Bayburt: 

Ba bilAnçoya Erzintan mıntaka. 
•ı dahil değildir. Yukanki rakam. 
!ar peyderpey gelen haberlerden 

alınarak tesbit edilmi§tir. Bir çok 
köylerden henüz haber g~lmediği 
gibi, Giresun, Zara ve Koyulhisar-
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da çok faıla olduğu bildirilen ölü 
ve yaralı mikt,.rı dA ithal Mit-~. 

mlştir. 

Felaketzedelerin Yakın Y A R D ı M 

Şehirlere Nakledilmesi 
için Tertibat Alınıyor 
imdat Trenlerinin Süratle Yetişebilmesi için 

Bozulan Demiryolu Tamir Ediliyor, Tayyare 

ile de Erzak ve llQç Sevkine Çahşllacak 

Komitesinin 
Bevannamesi 

Bütün Yurttaşlar Derhal 
Y azif eye Çağırılıyor 
Ankara, 28 (Tan Muhabirinden)

Felıl.ketzedelere yardım için bütün 
yurtta bir "Yardım Seferberliği,, baş 
lamıştır. Milli yardım komitesi, Bü
yük Millet Meclisi Reisi Abdülhalik 
Rendanın riyaseti altında Parti Ge. 
ne! Sekreteri Fikri Tüzer, Müstakil 
Grup Reis vekili Rina Tarhan, Par
ti Grupu Reis vekili Hilmi Urandan 
mürekkep olarak teşekkül etmiş ve 
birinci taksit olarak Büyük Millet 
Meclisi namına 20 bin lirayı Kızılaya 
yatırmıştır. 

YARDIM SEFERBERLIGI 
Halkı Bütün Istanbul 

Felaketzedeler için 
Süratle Harekete Geçti 

İş Bankasının şehrimizdeki merkez ve şubeleri bugünden 
itibaren Tan namına felaketzedeler için iane kllbu1 edecektir. 
Bütün mektepler bugünden itibaren Tan namına felaketze-

delere verilecek eşyayı kabul edeceklerdir. 

- -----· .. ···-- -
Memleketin mühim bir parçasını kış ortasında ansızın vuran 

büyük Met karşısında dün bütün İstanbul, bir kalb halinde de
rin bir ıstırap duymuş ve derhal felakete uğrayan vatandaşla
rın ıstırabını dindirmek için yardıma koşmuştur. Yalnız TAN'ın 
açtığı yardım listesine dtin 1578,60 lira, aynca Kızılay Cemi
yeti merkezine 11706,09 lira verilmiştir. 

YARDIM 
Listemi~ 

(ikinci liate) 
Lira Krt 

Ankara, 28 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Zelzelenin Erzin· 
canda yaptığı tahribata dair alınan en son haberler, hasar ve 
kayıp miktarının maalesef tahminin çok fevkinde olduğunu 
gösteriyor. Bu müthiş felaket neticesinde kaybettiğimiz vatan
daşların sayısına dair henüz kati bir rakam tesbitine imkan yok
tur. Bununla beraber ölenlerin 8 bine yaklaşmış olmasından 
endişe ediliyor. Birkaç bin de yaralı bulunduğu anlaşılmakta
dır. (Kati rakamların neşrine kadar bu miktar kaydı ihtiyatla 
telakki edilmelidir.) 

Bir Erzincan telgrafında, şehir nüfusunu teşkil eden vatan
daşlardan mühim bir kısmının yaralı oldui?u. ölüm miktarının 
da çok fazla bulunduğu teyit ediliyor. 

Dün bütün gün idarehanemiz, yar. 
dım için koşan vatandaşların verdik. 
!eri paraları tahsil ile meşgul olınuş
tur. TAN muztarip vatandaşlara yar. 
dun için yaptığı teşebbüsün gördüğü 
büyük aliıka, ve halkımızın yardım 
için vıl.ki olan hücumur.dan cesaret 
alarak iane vermek istiyenlere daha 
geniş kolaylıklar göstermiye teşeb· 
büs etmiştir. İş Bankasının İstanbul 

Misli bu memlekette hahtlanmı. merkezi ile bütün şubeleri (Galata, 
yan bir zelzele bir kısım vilayetle. Beyoğlu, Beyazıt, Kadıköy) bu~
rimizde korkunç tahribat yapmıştır. den itibaren TAN namına açtırdığı· 
El'Fincanda yıkılmadık bina kalma. mız felaketzedeler hesabına para ka-

Dünlrll yeklııı 
Brezil.Ya Kahv .. i T. A. Şirk•ti 
Zeki Rıza Sporel. Yün!ş sahibi 
Türk Kıtapçılık Yayınevi 
Albay Remz.t Meriç refikuı Bn. 
Şev kat 

n2 
200 

25 
50 

(Sonu; Sa: 8; Sil: 3) bul edecek ve iane verenlere makbuz 
Erzincan Sokakları Enkazla Dolu ' 1 

Erzincan baştanbaşa bir harabe haline gelmiştir. Yıkılmamış 
bina hemen kalmamış gibidir. Bütün sokaklar enkaz ile ve in
san cesetleri ile doludur. Yaralılar kısmen vagonlara yerleşti• 

Tan Muharrirleri 
Zelzele Mıntakasıncla 

rilmiş, kısmen de elde mevcut cüzi miktardaki çadırlarda bann..: TAN, zelzele felüetlne maruz ka. 
malan temin olunmuştur. lan mıntakaya derhal iki muharrir 

Faka ve· iki foto muhabiri göndenniıtlr. 
. ~ t .anlaşılan, yersiz, ~ kalan vatandaşlanmız?an Arkadapmız Naci Sadullah da nl-
~gu henüz açıktadır. Zelzeleyı muteakıp çıkan yangın neti~ •le sahasındaki vaziyeti TAN on. 
sinde .Erzincap ~ bB§tanbap yanmı§ ve fscjanın dehşetini J"llC1llarma ctıntl ctınfbıe r&porta:llar. 

· (Sona Sa: 8, 88: 1) la bfldır-ktlr. 

verecektir. Bugünden itibaren bütün 
vatandaşlar kendi semtlerindeki tı 
Bankası fUbelerine müracaat ederek 
TAN namına açılan feliıketzedeler 

hesabına yardımlannı yatırabilirler . 
İane verenlerin isimleri ve verdikle
ri para mik tan ertesi gün gazetemiz
de ilin edilecektir. 

Yardımlannm Gönderiniz 

Fakat para yardımı kifl değildir. 
EVieri, barklan yıkı.lan on binlerce 

(Sona; Sa: I; Sil: 5) 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
İlAnlar bürosu memurları 
Mizrahi Nesim ve Benardette. 
Tüccar 
Avukat CelAI Sofu 
Nur Yalman. Sisli Terakki Li· 
sesinde 
Kemal • Reboul ecnazesi 
Bursalı Kaymakam Mwtafa, or
du maHHü 
Avukat Ural Dllelı: 
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SATİE DAVASI 

Dün Bir Kısım 
Şahitler Daha 

Dinlendi 
Satie binası davasına dün de Aıtır-

ceza Mahkemesinde devam edilmi ş 
ve bir çok şahitler dinlenmiştir._ 

Muhabere servisi daire memuru 
Leman ve sadire servisinden Suzan, 
Denizbank yapı ve binalar servisin
den daktilo Perihan şahit olarak 
dinlendikten sonra, elektrik Şirketi 
hukuk müşaviri İsmail sorguya ce
kilmiştir. İsmail; Satie binasrnın sa
tış muamelesinin nasıl oldu,ğunu ve 
kim tarafından teklif edildiğini biL 
mediğini söylemiş ve demiştir ki: ' 
"- Bir gün, beni Satie Şirketin

den Lazyan ça~ırdı. Yanında Boker 
de vardı. Bana bu binanın 250 bin H
raya bankaya satıldığını, yalnız be
lediyeye ait ücretle dolına yeri için 
14500 lira kadar bir paranın tevkü 
edildiğini ve dolma mahallin tapuya 
kayıt muamelesinin de Denizbank 
tarafından yaptırılacağını ve bele. 
diyenin alacağı, 14500 liradan fazla 
ise, bu fazla paranın Satie Şirketi 
tarafından verileceğini söylemişti. 
Bu formülü Boker, Lazyanın yanın
da yazdı ve bana ı;(Österdiler, ben de, 
muvafıktır, dedim.11 

Ticaret Kontrolörlüğüne davet edilen· matbaacılar Dün l~tanbulda mevsimin ikinci karı yağdı 

Muhtekirler Belli Oluyor Süt Fabrikası 
Yapmak İçin 

Bir Teklif 

' Karadenizde 
Şiddetli 

Fırtına Yar 
--o--

Gemilerin Akıbetinden 
• 

Endişe Ediliyor 
Dün gece yarısından sonra şiddet. 

li bir kar fırtınası başl&mış ve hütün 
gün devam etmiştir. Fırtına deniz. 
!erde çok .şiddetlidir. Bilhassı:ı dün 
akşam üzeri Karadenizde misline en
der rastlanır büyük bir fırtına baş. 
lamıştır. Yolda bulunan büyük kü
çük bütün vapurların akıbetinden 
endişe edilmektedir. Limanımızda 
buJuna!l vapurların ~iç · biri dün Ka
radenize çıkmamıştır. Bu suretle 
Karadeniz seferleri tamamen sekte
ye u,ğramıştır. Yolda bulunan ne e
min limanlara iltica eden vapurların 
evvelce bir ,gün rötarla limanımıza 
,geleceği tahmin ediliyordu. Dün baş. 
lıyan fırtına bu rötarın üç, dört güne 
~ıkacağını göstermiştir. 

Piyasada Durgunluk Devam Ediyor. ihtikarı Yapanların Daha Ziyc:de 

Perakendeciler Olduğıı.1 Bildirilivor. Kaaıt Stokları Tesbit EdHiyor Dün gece başlıyan kar fırtınası iç 
. · İ ı limanda da vapur seferlerini kısmen 

Hali tasfiyede bulunan Elektrik 
Şirketi memurlarından Lazyun da 
Satie binasının Jcrans .şirketi vasıta
siyle Denizbanka satıldığını ve bu 
binanın satılışında rol oynıya11 J e. 
rans Şirketine Satienin komisyon 
vermekten imtina ettiğini, bunun Ü
zerine .ıı;erek Satienin, gerek Deniz
bankın komisyon hisseleriyle birlik
te ve fazla mesai için yüzde bir zam
la bu şirkete yüzde beş komisyon 
verildi~ini bildirdi. 

Hükumetçe alınan tedbirler ve ı lörlüğüne davet edilerek kendllerin. 
(TAN) ın neşriyatı üzerine piyasa. den mevcut kağıt stokları ile bu stok. 
lardaki satışlarda temkinli hareket. lan gizleyenlerin kimler oldu~u so. 
ler sezilmektedir. Bilhassa deri, ma- rulmuştur. Bazı kağıt tiiccarlıırmın 
nüatura, muhtelif cins mensucat, de- depolarında külliyetli miktarda kil. 
mir ~e çelik mamulat, zücaciye, per- ğıt bulunduğu anlaşılmış ve bu tüc. 
delik kumaşlar •.. m~hteli! mensucat- carlardan üçünün ihttkt\r yaptıkları. 
tan ev eşyaları uzerınde ışler durgun nı tesbit için bir cürmümeşhut ha. 

de yanlış fatura ile kağıt sattığı gö. 
rülerek haklarında kanuni nıunmcle 
yapılmak üzere isim ve aurnsleri ih. 
tik8.r komisyonuna bildirilmiştit". 

Beledıye tarafından stanbulda sekteye ucrratmı" Ad 1 ·· 
t ıl C k ··t f b ·k l i · d.. . "' "' a vapur arı ro-yap ır a a ~u a rı a arı çın un tarla isliyebilmişlerdir Öğl d ~ 

bir Fransız fırması tarafından bele- ru intizam temin d·lın· t• eye Of:!., 

Milli Reasürans Şirketi odacıla. 
rından Abdullah Kadirin verdiği ifa
de suçlular tarafından itirazla karşı.. 
lanmış ve yeni sorgulara yol açmış. 
tır. Abdullah Kadirin dünkü celsede 
verdi~ ifade şudur: 

"Malik Kevkep bir gün beni ('a. 
j!ırdı, Refi Bayara gitmemi, oradan 
bana verilecek bir zarfı almamı ve 
kendisine getirmemi söyledi. Aldı-
ğım "Refi Bayar,, başlıklı zarfı ken. 
disine verdim. Paranın bu zarfla 
gönderilemiycce~ni söyliyerek ben
den beyaz bir zarf istedi. Adi zarfı 
getirdiğim vakit kapıyı iyi kapatıp 
kapatmadığımr sordu. Ben kapıya 
bakarken Malik Kevkep, Refi Baya. 
nn zarfını yırtmış, adi zarfa bir şey_ 
ler koymuştu. Bana, bu zarfı Atıf 
Ödüle götürmemi, fakat kendisinin 
ismini, beni assalar bile sövlememi 
emretti. o sırada kapı vurul~rak içe
riye Sadık ı;Vrdi. Ve zarfı avukat Ek
reme vermemi bildirdi. Ben de Ek
rem Be~;e verdim. Ekrem Bey zarfı 
açınca içinden sekiz parça 500 liralık 
evrakı nakdiye çıktı.,, 

Abdullah Kadirden sonra dinlenen 
Milli Reasürans Şirketi hukuk mü
şaviri Sait Rıza; Atıf Ödülün bir .Ritn 
kendisine Satie meselesi yüzünden 
müşkül bir mevkide olduğunu ve bu 
alım satım işinde bir hizmeti sebkat 
etmediği halde bir makbuz imza ey-
lediğini bildirdiğini söyledi. · 

Di~er şahitler de dinlendikten 
sonra gelmiyen şahitlerin celbi için 
muhakeme başka güne bırakıldı 

Ucuz Taksiler 
. Bundan bir hafta evvclinı:ı gelin

cıye kadar, Taksimle Eminönü ara
sında, belediye memurlarından gizli 
olarak, 10 kuruş mukabilind!? dol
muşa. yol~u taşı)'.'~n taksi sahipleri, 
beledıyenın bu ışe resmi bir mahi-
yet vermek arzusunrl:ı,1 istifade ede
rek bu sefer de Eminöntinclen Ta!<. 
sime 12,5, Eminönünden Pangaltı ve 
Şişliye 15 kuruş istemiyo başlam1~
ıa:_dır. Bu maksatla dün belediyeye 
muracaatta bulunan Otomobilciler 
Cemiyeti mümessili taksi sahipler!. 
nin hem bu teklifini, hem de bele
diyenin müsaadesi1e başka hatlarda 
bu şekilde otomobil seferleri tesis 
etmek istediklerini belediyeye bildir
miştir. Taksi sahipleri bu tekliflerin-

Bir demir ticarethanesi 
kapatıldı 

dur. Yalnız perakendeciler de biraz zırlanmıştır. Tüccarlardan birkaçının 
iş olmaktadır. Halk, pahalı almaktan • ~ ... 

İzmir, 28 (TAN) - Bir demir ti. 
carethanesl ihtikar vaotıih icin ka
patılmıştır. ise daha bir müddet bekliyerck gele. faturasız kagıt sattıkları ve bırının 

cek mallardan ucuzıı almayl tercih --------------------------
etmektedirler. 

Fatura vermiyorlar 
İthalat Birliği mahiyetini alacak 

olan İthiı.lfıt Limitet Şirketlerinin it
hal edecekleri mal!ar gelinciye ka
dar stok saklıyanlar ellerindeki malt 
alacak olanlara fatura vermemekte 
ısrar etmektedirler. 

Bir çok perakende sntışlar için de 
fatura alınamamakta ve biraz ısrar 
edilince: 

- İster al, ister alına cevo.bı ve-

Şair Mehmet Akif için 
U niversitede ve 

KabrindelhtifalY anıldı 
rilmektedir. \ k k 1 k t l 

Fiyatı düşen mallar Y'~:~~~~hm;,~~1:,i!~~~~:ı~n~~~ ö~~~ ~=~: ~':ı,~~a·ft~ ft~ ~:~:-!~r :-a~a~ genç-
Evvelden stok toplamış olan deri. 18 de Üniversıtc konferans sa lonun- Turk şenıtlerme dıktıgm abıde kadar 

cilerden bir kısmı elledndeki cJ erile- da bir ihtüal yapılmıştır. Yüksek azame_!.li bir sevg.~ abitle~i ha.ztrladı. 
ri piyasaya çıkarmışlardır. KHosu tahsil l{ençlij'tinin tertip ettiği bu ili- A'k, pak alnını goster. Gcnçlık ~E'n-
100 - 105 kuruşa yükselen deriler tifale, istiklal Marşı ile ba;?lanmış. den feyz alsın. . 
şimdi 70 - 75 kuru~ müşteri ara- sonra, Edebiyat Fakültesi Doçentle- Ey büyük şair! Bu genç_liğ.1.n ._ark~
maktadır. Pamuk toplıyan bazı tüc- rinden Ali Nihat Tarlan söıı alarak sında seni tanıyanlar, yanı bulun bır 
carlar 65 kuruşa kadar yükseltilen yüksek tahsil gençliğinin bu kadirşL millet var. 
pamukların daha yükseleceğini zan. nas hareketir.e işaret etmiş ve sairin Bugün seni dUnden daha çok sevi· 
netmişler ve mühim partilere bağ. hayatını, edbi mücadelelerin. vata- yoruz. Ve her geçen gün gönül~~rd: 
lanmı~lardı . Ziraat Bankası İzmir ni şHrlerini anlatmış ve edebiyatı- senin muhabbetini arttırıyor. Çunku 
şubesi piyasaya mal arzetmiş, fiatlar mızdaki mevkiini de tebarüz ettir- sen bir fazilet timsalisin. 
· l · ·· 45 ~s k d.. mı·stı'r S ... n hep vatan için a!!:laclın. Sen cıns erıne gore - ::> uruş3 uş- .., . "" ~ 

müştür. P.irinç fiyatları kilo başına Ali Nihattan sonra söz ı;öyliyen hep fazilet için haykırdın. Sen ruh-
üç kuruş düşmüştür. Tıp Fakültesinden Necdet ~sminde lara hep şahamet saçtın. 

Yağ fiyatları çok yüksek bir gençte Akifin hususi haya.tından Ey büyük millet "Şaıri! Sen . ~ıah. 
Beyoğlunda Küflüçıkı sokağında ve Akife ilham membaı olan şeyler- zun olma. Mezarının temellennı a-

10 numaracl,a oturan okuyucumuz den bahsetmiş ve şairin, bir kaç ta tan gençlik, elbette bu abideyi _bitire
Ayşe Pars, bize yazdığı bir mektup. ~iirini okumuştur. cek ve yükseltecek, Faka; scnın a~ıl 
ta ismini zikrettiği bir bakkal duk- Tıbbiy.~li ,g_enç~~n s~mra ~a Edebi. mezarın gönüllerdir. Nesıll_er .. gelıp 
k ·nı d k. b d .. kk' · · d yat Fakultesı mudavırrılerınden Su. geçtikçe gençlik daima sem hurınet-

a n a - ı u u a:un ısım ve 2. - · •. •. 1 . Al 'f' d b' ·t d f alac"kt 
resi matbaamızda mahfuzdur - Urfa at soz ~oy emı.~ ve. o ın e _e .ıya ı. le yadedecek, sen en. e"!z ."'. ı~.,, 

- • mızdakı mevkııne ışaret etmıı:tır. Müteakıben hep bırlıkt~ şaırm ıs-
yagının 140 kuruşa satıldıgını, yıl- 1 D .. b hl . d yin · 1 k er ı · 
ı d b · b d '. kk. d un su a eyın e e ~en~ er. tiklal marşı okunara ın as .ı:ne nı-
ar an en u u an an aksuata et- d ·· ki b. h '•et m ı . . . U r 1 1 0 en mure <ep ır e.r er ıumun hayet verilmiştir. 
tıgını 'ı·ed • r a by.nlgd~nı e"lik'\t'ed~e 1 ku- Edirn ckapıdaki kabri~e giderek bir - - - - <r----
ruşa a ıgını ı ırme e ır. ce' ~ .... ı,. krıvmuştur. S 

Her tarafta sade yağlal', hem de Müteakıben merhumun fazaili Bir Casus ekiz 
mahlfıt olarak _yıl_kselmiş~ir ... Halbuki yüksek ahlak ve seciyesi hakkınd~ 
bu mallar yerlı hır ınahsuld~r .. Tem- Esref Edip bir nutuk irat eylemis, Sene Hapis yatacak 
muzda 90_ kuruşa almı~ıakta ıdı. 'l'~m ondan sonra Ankaradan gelen heyet-
~uz ve agustos ayla~ı ıse en fazla ıs- ten Necati Şerek, merhumun kabri Yabancı iki devlet hesabına casus
tıhsal ayları~ır ve pıyasalara da bu başına gelerek "Selam sana ey büyük luk suçuyla A~ırceza Mahkemesine 
aylarda se':kı~at. y_apıLı1:1.ış~!r. Bu ~a. sair!,. diye söze başlamış ve ezcüm. verilen Alaettin Haydar isminde bi. 
dar .aç~ hır ıhtikarın onune geçıl- le demiştir ki: rinin muhakemesi dün intac edilmiş. 
rnesı lazımdır. "Kabrine Ankaradan sevgilerle, tir. Suçlunun hükumtin bazı esra. 
Kadıköyde manifaturacıların E!ÖZ yaş1arile bezenmi~ <;elenk getir. rını yabancı devletlere gönderdiği ve 

ihtikarı dik. Kalbleri, bahar sab_ahının taze Avrupa _gazetelerine yalan haberler 
şebnemlerile yıkanmış çıçekleri ka- işaa ettiği yolundaki suç sabit _görül
dar saf ve temiz gençlerin hissiyatı- ! müş ve Alaettin ·naydar sekiz sene 
nın tercümanı olarak, huzuruna gel. 14 ay ağır hapis, bir sene Ça!'lkırıya 
dik. Sana. senin büyük ruhuna mi.iş- nefiy ve 525 lira para cezasına mah
tak gönüllerin selamlıırını getirdik. kum olmuştur. 
Basını kaldır. Mezannın başında her Suçlu tevkif edilerek hapishaneye 
türlü fani düşüncelerden uzak, \'e ~önderilrniştir. 

de, dört gündenberi Eminönü ile ŞiŞ
ll arasında tecrübe mahiyetinde ol
mak üzere tatbik ettikleri tarifenin 
idare etmediğini, ancak Eminönü ile 
Taksim arasında 12,5, Eminönü ile 
Pangaltı ve Ş_işliye kadar 15 kuruş
luk bir tarife tatbik edildiği takdir
de çalışabileceklerini bildirmişlerdir. 
Bundan başka, Taksimden Beşiktaşa 
10 kuruş, Feriköyden Beşiktaşa 12,5, 
Beyazıttan Atikalip:ışaya 5 kuruş, 
Beyazıtan Şehreminine 7 .5 kuruş ol
ınak üzere yeni hatl~r tesis edecek· 
lerini de bildirmişlerdir. Vali ve Be
lediye reisi Lıltfi Kırdar, sırf halkın 
kolayca işleri başına gidip gelmele
rini temin için her iki teklifi de tet. 
kik ettireceğini vaadctmiştir. Valinin 
emri üzerine bu talepler belediye o
tobüs komisyonuna havall! edilmiş
tir. Komisyon talepleri tetkik ettik
ten ve icap ederse bu mıntakalar a
rasında tecrübeler yaptıktan sonra 
bir karar verecektir. 

Kadıköyünde oturan okuyucuları
mızdan bir kaçı bir arkadaşımıza Ka. 
dıköyünde ihtikar yapan manifatu~ 
racılardan üçünün isim ve adresleri
ni bildirmişlerdir. Bu tüccarlar bir 
müddetten beri ellerinde bulunan ma 
nifaturaları dükkanlarından kaldırıp 
evlerine nakletmişlerdir. Müşteriler
den kumaş soranlara da dükkanda 
mal kalmadığını söylemiye başlamış 
lardır. 

·Kağıt ihtiliarı 

Kağıt işleri üzerinde müthiş bir 
ihtikar yapıldığı ötedenberi bilin • ! 
mekte idi. Kağıt ithaltıtçıları muh
telif yerlerde gizli d~polar kiralıya
rak ellerindeki stokları bu depolara 
doldurmuşlardır. Dün bir arkadaşı
mız Balıkpazarmda Tahmis sokağın .. 
da resmi bir müessesenin ardiyesi
nin önünden geçerken bu depodan 
paket paket kağıt çıkarıldığının far
kına, varmış ve hamalı takip ederek \ 
kiğıtlartn bulunduğu yeri tesbit et. 
mlştir. Bu ardiyede maruf bir k~ğıt 
ithalatçısının yüzlerce balya muhte- ' 
lif cins kağıtları saklanmış bulun
maktad1r. Alakadar makamların na
zarı dikkatini celbederlz. 

Kağıt muhtelrirleri tubit edildi 
Matbaacılar Birliği namına bir 

heyet Ticaret Vekaleti Başkontro. 

S U A · L C EV A P 
S - Ahmed, Mehmed, Cevad glhl 

lamlh811arla armud, nohud glbl i11rıl 

elnaler (d) ile mi (t) lle mi yazıtııeak'? 

C - Bu mesele kati surette halledil
miş değildir. Ahmed, Cev:ıd, Mchmed 
gibl aslı arapça olan kelimelerin ve 
isimlerin (d) ile, armut ve nohut ~lbl 
aslı türkçe olan kelimelerin ise türkçe 
kaidelerine ~öre t ile ;yazılma~ doğnı 
olur. 

* S - Ecnebi gemllerde TOrk tebUlt 
1191 9alt1tırılır mı? Nere)'e mUraoaat e-
deyim? • 

C - Ecnebi Kemilerde Türlt h!baası 
işçi çalı~tırılır. Bunun için çalı,acaAınıs 
geminin acentesine, veya ka.ptanına 

veyahut o ı!f'mlnln ııehlbl olan kum-

pıınyaya müracaat etmek lazımdır. 

* S - ltkmektep mezunuyunı, 10 sene· 
dlr t•pu d•lreılnde müllzemet yapıyo· 
rum. Tapu kitlbl olabilir mJylm 1 

C - Meleke kesbetmiş oldıığunuza 

göre ve talipler arasında ortamektep 
mezunu bulunm.aZM tapu kltlbi olabi
lirsiniz, Bunun için iııtidıı. ile tapu ve 
kadastro umum müdürli.iğtlne milraca~ 
at ~2 ~2l'l'!'ldır. 

* & - Felsefe vı ahllklyıat, r:ldyo ve 
... ıı al11am• hakkınd• yazılmı• eser var 
mıdır? 

C - Vardır. Cemil Sensnın felsefe 
ve içtimaiyat notları adlı l!'leri 200, rad
yo ve seııll sinema adlı eser 125 kuruı 
ftyaUa her kitapeıdA s.Atılm:ı\ıtt:ıdır. 

diyeyc bir teklif yapılmıştır. Teklif e 1 ış ır. 
belediyece müsait karşılandığL için 
bugün yapılacak içtimada tetkik e
dilecektir. Teklifi yapan Fransız fir
ması bir de plan vermiştir. Bu pla
na göre fabıeika; süt toplanma salo
nu, pastörizas;von ve filtirasyon sa
lonu, stok mahalli, şişelere konmrı 
salonu, kapları istif salonu kavmak 
ve tereyağı imalathaneleri, l~bora. 
tuvar, süt isıtma mahalli, frigorifik 
tesisatlı salonlar, · tecrithane, sütleri 
ısıtma mahalli olmak üzere 11 salon
dan ibaret olacaktır. 

Firma, bu tesisatın maliyet fiyatı. 
nı da hesap ederek belediyeye ver. 
miştir. Bu hesaplara göre fabrika 1 
milyon 200 bin franga, yani Türk 
parasiyle 52 bin liraya mal olacak. 
tır. Eğer bu fabrika serbest dövizle 
yapılırsa 33 bin liraya da mümkün 
oJı:ıcaktır. 

Bundan başka bir de ekmek fab
rikası icin Yeniden bir Ttalvan .r;r· 
m·iiSf maı l::lCH8 Lltt uuıı..uıı.u.:\~'{tıl. ıl-1 • 
manın teklifi üç fabrika tipini ihtiva 
~tmekı~~di . Birinci tin rri.inciı> 5 bin. 
ikinci tip 15 bin, üçüncü tip ise 
65 bin ekmek imalini ihtiva etmek
tedir. 

Belediye bu teklifi de şayanı tet
kik görmüş ve t ::klife ait izahnamc
lerin Türkçeye tercüme edikrek be. 
lediyeye ve~ilmesini bildirmi~tir. 

Narhtan Fazlaya 

Ekmek Satdıyor 
Belediye, ekmekçilik talimatna. 

mesine muhalif olarak ekme>ii narh
tan fazlasına satan ekmek satış yer. 
leri hakkında şiddetli takibatta bu
lunulmasını bütün kaymakamhklara 
bildirmistir. Di.in akşama kadar ya. 
pılan takibat neticesinde Taksimde 
el·mekçi Lazari, Beyoğlu kazasında 
Aydede caddesinde Fikret. Topçular 
caddesinde Ali Rıza ve Sehit Muhtar 
caddesinde Saniyenin <'kmeği bir ku_ 
rus fa.zla sattıkları tesbit edilmiş ve 
ellerindeki ruhsatnameler istirdat e • 
dilmiştir. Badema böyle narhtan faz 
lasına ekmek satanlar tesbit edilirse 
ekmek satmı:ıkfan mı>nı>rlil,.rı:>lder. 

dir. 

Dün Sabah Bir 

Otobüs Devrildi 
Dün sabah Lülebur,gaza gitmek ü

zere Sirkeciden hareket eden şoför 
Mehmet Aslanın idaresindeki 40 nu
maralı otobüs Bakırköy akliye has
tanesi civarından geçerken tekerlek
lerin kayması neticesinde yolun sol 
tarafındaki hendeğe yuvarlanmış. 
tır. Otobüsün içinde 18 kişi buluncln
~u halde bunlardan yıılnız Li.ilcbur
ı;{azlr Ayşe isminde bir kadınla kom
şusu Ahmet muhtelif yerlerinden 
yaralanmışlardır. Yaralılar Bukırköy 
hastanesinde tedavi altına alınmış. 
lardır. 

Bir Aclam Kız Kardeşini 
Boğazladı 

Çanakkalede Oç 
Mahalleyi Su Bastı 
Çanakkale, 27 (Tan Muhabirin

den) - Bugüne ka.:far hiç göriilmi.. 
yen şiddeli bir fırtınadan -onra bar
daktan boşanırcasına bir yağmur baş 
lamış, Koca çay taşmıştır. 

Çay mahallesi ile Girit ve Azizi.. 
ye mahallelerini su bastı, evler su 
içinde kaldı. Girit ve Aziziye mahal. 
lelerine geçmek kabıl değildir. Bu 
mahallelerdeki evler ktımilen su i
çindedir. Bazı evler boşaltılmıştır. 

Vali Atıf Ulusoğlu ve belediye rei
si derhal bu mahall~lcre gi.lerek a
cil tedbirler aldırmışlar ve muhte. 

Evlerin bodrumları ve tüccarların 
dükan ve. mağazaları su ile dolmuş
tur. Su basan maha!leler lıalkı bü
yük heyecan ve korku içindedir. Şim 
dilik hasar yoktur. i<'ırtına devam 
etmektedir. 

""" Edremit, 28 (A.A.) - Dün gece 
yarısındanberi yağan şiddetli yağ. 
murlar ve lodosla da~lardaki karla
rın erirniye başlaması yüzünden 
çaylar taşmış ve bu arada Zeytinli 
çayı köprüleri yrkıld1ğından ve su. 
lar şaseyi istila ettiğinden Zeytinli, 
Kızılkeçili, Güre ve Altınoluk nahi
yelerile muvasalat kesilmiştir. Bir 
kişinin suyun cereyanına kapılartk 
boğulduğu zannedilmektedir. 

Trakyada Su Baskım 
Edirne, 28 (Tan Muhabirinden) -

Bir haftadanberi ·devnm eden yağ. 
murlar neticesi Büyük Ergene çayı, 
küçük dereler ve Meriç nehri gece 
saat 22 den itibaren taşmış ve bütün 
civar su altında kalmıştır. Edirnede. 
ki baskın neticesi hakkında henüz 
kati malumat alınamamıştır. Yalnız 
Ergenenin taşması Alpullu, Sınanlı, 
ve Mandıra köylerinde bazı evlerin 
birinci katlarını su altında bırakmış
tır. Evler süratle tahliye edildiğin· 
den insanca zayiat yoktur. Açıkta ka. 
lanlara da derhal yer temin edilmiş
tir. Mandıraya ancak kayıkla geçile
biliniyor. Alpullu - Sinanlı yolu su 
altındadır. Su şimdiki halde 2 met. 
re kadar yükselmiştir. Yükselme de
vam ediyor. 

Polonya Reisiciimhuru 

Elçimizi Kabul Etti 

Sanyerde Maden mahallesinde otu 
ran Mehmet ile komşusu LUtfi ara
sında alacak yüzünden çıkan kavga. 
da Lutfi Mehmedi bıçakla sırtından 
a,l!ır yaralamıştır. 

Yine Sarıyerde bir adam da kız
kardeşini yaralamıstır. Rumelikava.. 
~nda oturQn İbrahim ile Sarıyerin 
maden mahallesinde oturan kn:kar
deşi Zehra arasında para yüzi.inden 
cıkan bir kavgada İbrahim Zehranın 
boğazını sıkmış, kadın kurtulmıva 
calışırken kapının camına çarpması 

neticesinde kollarından tehlikeli su .. 
rette yaralanmıştır. Yaralıların ikisi 
de Beyoğlu hastanesine kaldırılmış
tır. 

Angers, 28 (A.A.) - Buraya mu· 
vasalat eden Türkiyenin Polonya hü
kumeti nezdindeki büyük elçisi Ce. 
mal Hüsnü Taray, Polonya Reisi
cilmhuru tarafından kabul edilmiştir. 
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yakın zamana kadar Yakın Şark 
ile Orta Şark lleminin parça. 

lan arasında büyük bir irtibatsı'llık 
\'ardı ve bu yüzden onun her parça. i 
Si kendi kendine bir alem teşkil edi. ı 
yordu. Mısır, Suriye Ve Filistin, Irak, 1 
Hicaz, bunlar birbirinden, çok 111.ak 
memleketler sayılırdı. Bir zamıınlar 
her biri biiyiik bir İmparatorluğun 
anavatanı olan bu memleketlerin bi. 
rinden diğerine gidebilmek bliyük 
aahmetle.re bakardı. Hatta benim Jti. 
bi henü• orta yaşlı olan insanlann ı 
çocukluk ve tik gen~lik devirlerlndl' 
vaziyet bu merke•de idt. Sebep, mo.. 
dern nakli vasıtalannm Yakın \'C i 
Orta Şark memleketlerine ağır ağır ı 
~1rme-si ve bu memleketler arasında. 
ki irtibatı temin edıcek bir tarzda 
yayılmasıdır. 

Milli Şef 
Elazığdan 
Diyarbakıra 

Gittiler 
Diyarhakn, 28 (TAN '!\luha.. 

birinden) - ReislcllmhurumuE 
dün geeeyi Eli•ığ istasyonunda t 

hususi trenlerinde geçirmişll'r. 
dir. l\fiUi Şef, sabahleyin ııaat 

9 da Elazığ istasyonunda Vali 
ve Bdedfye Reisi. Kolordu ku. 
mandana, Elaıı:ıi mebuslan, Vi. 
l&yet ve Belediye erkAnı tara. 
fından karşılanmış ve h;tasyon. 
da bir kıta asker selam resmini 
ifa etmistir. Havanın çok kar. 

Bugün ''aziyet, ~·irmi be· sene ov. 
veline nazaran, pek bU~·ük bir ıieği. 
şiklik geçirmiştir. l\le ela en son 
haberlere gÖTe Sini ~ötiiniln orta. 
sında yapılan 140 mitıik bir otomo. 
bil yolu. Kahire ile Kudiis arasında. 
ki mesafeyi beş altı sa:ıtc indirmiş. 
tir. 

İsrail okullJınnın bu c;iilden ~ık. 
malt icln kırk :nl dolasfıklnTını hatır. 
1arsak, yahut de\'e kalitelerinin yol. 
t'ulan günlerce çöHin tchJikeJi su. 
suzlukları kinde yıprattıklarını JtÖ7.
öniine getirirsek kOt'a çöln he~ ııaat 
l~inde asıp germenin ne ılcmck ol. 
dui!unu kolarlıkla kavrıYahilirlz. 

h ''e yağışlı olmasına rai(men 
Milli Şef, istasyon mevdenını 

dolduran hlntert'e halkın can. 
dan tezahüratı ve alkıştan ara. 
smda yaya olarak kolordu bina. 
sına ıiderek istirahat buyur. 
muslar. oradan Vilayet ve Be. 
lcdi.yeve ı?İtmişler ~e çarsıJa 
~·a,·a olarak bir gezinti yapmış.. 
lardır. 

Milteakiben ktt en~titllsiinü 
teşrif eden İn()nü talebf'lerln 
derslerile )'akından alakadar ol. 
muşlar ve öğle ~·emeğini Kolor. 
du hinasında vemi,lerdir. 

Finler, Leningrad
Murmansk Hattını 

Fakat son devrin "'ahit oldu~n in. 
kılap, yalnız. bu tarihi cöHin hu ka. 
ffar kısa hir ,.7-..'lla" idnde reçilme-;i 
de!Udir. Suriye il.e Fili_ tinden hir 
t'Ölii daha asarak Bağdnita varmak 
da. hu.ıriiniin mutad hitdi!iiicforinden 
biridir. Hattı\ Bal?dattan kalkarak ,,,, 
yine otomnhlt kln<Je bir t'Öl f daha 
•"anok Mt'ltkeve ''annnk tmkanlan 
.., 1• ua &t uuu .. '; .. '" , nn.\.u~ ..aıoı uuı e. 

Milli Sef 14,10 da Diyarba. 
kıra harekf't etml ler ve saat 
20.20 de buraya vasıl olmuş. 

]ardır. ............................. 

Emniyet Bölgesi Hakkındaki 

Protesto Meselesi Etrafında 

Vaşington, 28 (A.A.) - Hariciye 
Nazırı B. Hull bu sabahki g&zeteci
ler toplantısında lngilterenin Ame-
- ~---- ._. ............. _, .... 't..ıu•c;,-wı l.&"4h'h.1UUi:iK1 ıfa"l 

Kesmiye Çalışıyor 
Londra, 28 (Hususi) - Fin· itan donduğu bildiriliyor. Bu şekilde 

landa harbine dair gelen en son donan tankların (150) ye vardılı ri· 

h b 1 .. F' k ti vayet edilmektedir. a er ere gore, ın uvve e- M 1_ h . d s 1 1 · d . . . er11.ez cep esın e ovyct er n 
nn en ıki kıta Lenıngrat - Mur- ricat ettikleri bildirilmekle beraber 
mansk hattını kesmek için ka· Sovyetlerin ricati durdurmak için 
yaklarla hareket etmişlerdir. siper kazdıklan illve olunuyor. 

~lliK~a~, lıdUl lıcı ,.ı;;n::llcn vıu, o * 

kat olmamıştır. Sovyet tayyareleri, 
istikşa{ uçuşlan yapmışlardır. 

Finlere yapılan yardımlar 
Finlandaya yardım devam ediyor. 

~itler devrinde kullanılan hu yol Amerika devletinin protestosuna ya. 
;\'eY"iıfen hAvat bulmu tur. • kında cevap vereceğini, fakat Alman 

olsun, tahrip ederek Sovyetlerin bu Helsinkiden verilen bu haberde 
hat ile Şimale mühimmat ve takviye Ladoga gölü şimalindeki Fin kuv
kıtalan göndermelerine mani olmak. vetlerlnin 16 bin, karsılarındaki 
tır. Anlaşılan Fin kıtalarının hede· Sovyetlerin 35 bin kişiden ibaret 
fi "Kandalaşka,, kasabasıdır. Bu te. oldukları haber verilmektedir. 

İsveç gönüllülerinden iki kafile, hal
kın alkışları arasında hareket etmiş· 
tir. Danimarkalı bir ~k ihtiyat su. 
bayları Finlandaya iltihak etmişler· 
dir. Danimnrkanın en tanınmış tay. 
yarecilerinden ikisi de Finlnndaya 
gitmişlerdir. İzlanda parlamentosu a· 
zasr, tahsisailnrının bir haftalığını 
Finlandaya terketmişlerdir. 

Yeni votlar ve modern na~il ,·nsı. 
ht1ıt1"T, Kahire, KmHis, Şaın. Dağdat 
ve Mckke nrasındnki mc nEc1eri bu 
derc<'e kısalttıi!ı J,?İbi ta~·yare l)osta. 
tarı da bu mt"rke:ıler arasındaki me. 
seleleri, Adeta sıfıra lndirınlstlr. 

Hatti haT.ı Mısırlı dostlattmdan ha. 
her aldı~ma 1?Öm hac me\>Simindt• 
hali vakti verinde olan Mısırlılar, 

Kahire~en bir ta\'vareye ath~·ıırak 
ayni gün Mekkei Milkerreme~·e var. 
makta ve hat'rı fanlyestnl eda ede. 
ftk yine tay,·arelerine athyarak ge. 
ri dönmektedirler. 

ihracatına konulan ablokanın protes 
tosuna dair olan Birleşik Amerika. 

nın notasına cevap v.ereceğinf un. 
netmediğinl söylemiştir. 

Bir Norveç müessesesin! sekiz A· 
merikan vapurunun sat•ltnası mesele 

sine gelince, bu hususta henüz hiç 
bir karar verilmiş olmamakl~ bcra. 

ber, resmt mahfiller prensip itibari. 
le bitaraf memleketlere vapur satıl
masına hiç bir şeyin mini olmıyaca
ğını bildirmektedirler. 

§ebbüsün muvaffak olup olrnıyaca. 
ğı belll değildir. 

Bet bin eıir almıtlar 

Helsinki, 27 llkkanunda Finlanda. 
nın Şimal müntehasında vuku bulan 
meydan muharebesınde Finlerin 
5000 esir aldığını iddıa ediyor. Bu 
havalide soğuk azami dereceye var. 

ı mıştır. Tankların dahi burada soğuk. 

So'Y)'et tahtidatı 

Diğer taraftan Rigadan ver!len ha
berlere göre, Sovyetler Mannerhclm 
hattını her ne bahasına olursa olsun 
yarmak için buraya yüz binleri aşan 
büyük kuvvetler gôndermiye karar 
vermişlerdir. 

Son Sovyet tebliği şudur: 
27 ilkkiınunda miıhim hiçbir hare. 

Norveç Hariciye Nazırı söylediği) 
bir nutukta, Finlanda'yn insnnt her 
yardımın yapılacağını, fakat Norve
çin ademi müdahale siyasetine de -
vam edeceğini söylemi tir. Norveç, 
400 bin İngiliz lirası yardım gönder
miştir. 

Bugün bütün Londra gazeteleri 
Finlandaya yardım lehinde yazılar 

yazıyorlar. 

Yeni yollar ve modern vasıta la. 

rm Arap memleketleri merknleri a • ..---------·--
rasında tesis ettiği bu irtibatın yal. 
nrz mUnakale kolaylığı ve miinakale 
kolaylı,brının temin ettiği iktısadi mfi
badele ile kalmıvauk herhalde bu
nun siyasi ve kültürel neticeleri de 
olacaktır. Belki bu irtibat, Arap nıii. 
nevverlerinin lıı'jhdaf ettikleri Arap 
Birliği cere~'anını kuvvetlendiret"ek 
ft Arap milli şuurunun sUratJe inki. 

HADİSELERİN iÇYUZü 

ıafına yardım edecektil'. 
llerhalde bu hadise dikkatle ta. 

kibe deier yeni bir safha atmakta. 
dır. 

Byrd Keıif Heyetinin 
Faaliyeti 

Velllngton, 28 (A.A.) ·- Yeni Zc
landa: 

Byrd keşif heyeti azaı;ı, büyük btr 
yükseklikte hava şartlarını bildirmek 
için telsiz telefon teslsatil~ miiceh· 
bez balonlardan istifade ediyorlar. 

Heyet azasından Paul Siple, dört 
meteoroloji istasyonu dnha lesis ey. 
}emiştir. Bunlan bütüo sene idare et
mek tasavvurundadır. Geniş bir ilrd 
radyo düüzyon programı derpis cdiL 
mektedir. 

Yuıoslavyada Yakalanan 
Komünistler 

Belgrad, 28 (A.A.) - Stefani ajan.. 
sından: 

Hırvat makamatı. Spalato ve Zag .. 
rep nümayişlerine iştirak etmiş oJ. 
makla itham edilen 78 komiinisti Le. 
poglava tahaşşüt kampında mevkuf 
atmağa karar vermi~tir 

• 

• 

Alman ~İzli zahıh,~ı tefi Himmler AOn günlerde Röına .. 
3 ı ziyaret etti. Bu siyaretin tam vukuu sırasında na. 
zist si;nh muhafızların gazetesi olan Das Schwartze 
Karpa'ın netrettili bir makale nazarı dikkati celbet. 
ıni~tir. l\bliım oldufu üsere Himmler bu siyah muha. 
fuılann reisidir. Mevzuubahıı makale meıkOr S(t\sete. 
·nin ht\tün birinci ııayf asını kaplamakta ve "ltaly:anın 
ilurumu ncdtr?'' serlavhasını taşımaktadır. Makalede 
fı.~lzm uzıın tıudıya methedilmekle beraber ayni za .. 
:rııanda ltalyayı "demokrasilerin entrikalarından sa. 
k1nmala" dav1:t etmekte ve Almanyanın İtalyaya yap. 
t.?. hizmetler hatırlatılmaktadır. Makalede bundan 
bllşka ·•ital~·amn Almanyaya kartı dostluğundan eınin 
olmıyanlar muhakkak ki husrana uğrıyacaklardır" de. 
nlldikten conra: "Alman ve İtalyan milletleri mukad. 
deratm kendilerine çizdiği ~·olda y Urüyeceklerdir. Hic 
bir Alınan veya İtalyan iki millet İ1'tikbalinin hirle~ik 
olmadığına inanmıyor. IJer sulh vahası, lnııili:ı • Ya. 
hudi sermayedarlan lçln bir diken teşkil etmektedir. 
Bunlnt italyaya tecavüz edememektedirler. Çünktt hal. 
ya silah ·ı~inde-dir ve her ihtimale kartı haaardır. Fa. 
kat lnglliz • Yahudi serınayedırlan, İtalyayı tet"rit 
için uğra~makta ve onun istikbal hakkında heııledii':i 
endişeleri istismar ederek onu harbe sürüklemek iste .. 
mektedirler" diye blhayet bulmaktadır. 

Makalenin Himmler'itı yola çıktılı 11raya tesadüf etti .. 
rilmesi, seyahat esnasında bütün Alınan • İtalyan mii. 
nasehetlerinin yeniden bahis nıevsuu oldu!luıu ihsaa 
etmektedir. 

* ltrıl.,.,. matbuatının 6a aretla lı.lya igin ""• 
nial• bir maltr~ utemelt klaaini yenil.meleri 
tle namı Jiklrati celbetmelttedir. Sinyor Gcqda 
Giornale J'ltalia'Ja Jiyorlıi: 

"ltalya, lnwiliz ltalıimlyetl altında 1'alantm N-

palı AlıJcnizJe ltendisini mahpus saymaktadır. 
Bu itibarla ltalya, serbest bir sahaya çıkmak için 
serbest bir mahreç i•temekteclir. Biz lngiltere
nin Akdeniuelti haklarını tanımalttayız. Buna 
multabil de hayati haklarımızın taygı görmesini 
utiyorua.,. 
Sinyor Gaycla, ltalyanın bu talebini •'Sulh, 
oJalct "" emniyetin temeli,, sayarak makalesine 
nihay~t vermektedir. 

* • Alman,·:ının tf'tik ve silah sanayii ululanndan olan 
Her Auı;ııst Thv~~en, kısa bir 7.aman önce AlmanYatlan 
tnh:reye kacmı~tı. Na.i parti ine otu:ıı mil) o~ lira 
\'t•ren hu adam. malını miilkiinii tl'rkedcrek karını . fo
kat f,.,·irrede anlattığına görl', memleketine çok '.''akın. 
da dum•rf'iine inanarak bu hntt• hareketi ihti}·ar et .. 
mittir. Thyssen, Almanyanın halihazırda. celik sanayii 
bakımından çok bii~·iik bir darlık içinde nldu~'Unu, hfl
tfin lpCldatt maddelerin snn derece azaldıtını. Alman 
istih!!iallh hakkında verilen rakamların bir hlöften 
ba!lka 1ılr ~y olmadı!ını ııö\'lemis. ao;keri sana\'ldc hl. 
le. kullanılması lazım gelen maddell'r yerin~ hRskR 
maddeler kullanıldığım, ve Alman kumandao;ının da 
henüz işin farkına \'arn1adığını izah etmi tir. 
Thys.~en, Almanya ile Sov ·et Rusya arasında anlao:;ma 
yapıln1ası üzerine Almanyadan çıkmış ''e daha önce 
sayaları otuaa varan aile efrad)nı da Almanyadan çı. 
kamuıtı. • 

* Jllman)'aia i"' bultranının cbami dereceye vtır-
Jıfı, Almanyanın ita/yadan ifçi getirtmeie ff!feb

bü• etme.inden anlllfllıyor. Geçenlerde Romayı 
ziyaret eden Doktor Ley'in ltalyaclan 60,000 uta 
tetlarilt etmelt için ~alı,hfl büdiriliy~r. 

Verelim! 
Yazan: 8. FELEK 

E dehiyat ~ apacak del:rilim. Sıfır. 
dan aşağı ;) irmi derecede tit. 

reyen bir f claket sahnesini göstere. 
ccğim. 

Erzincan "c havalisindc. Tokatta, 
Giimü hanede. Samsunda \'C civar. 
larmda şimdiye kadar ıni 1i görül. 
memiş bir zelzele oldu Ölenlerin a. 
dedi. her kasabada yüzleri bttluyor; 
aralllarınki geçiyor. Etrafla telgraf 

muhabere i bile kcsihni olan hu en. 
kaz tarla ı üzerinde sağ kalımları ha. 
yata bağlı) an ~ egfınc rabıta. iimittir. 
Bu iiınidin kökü de sizde, hizdc, 'n. 
tandasların miirüvvetindedir. 
Anasını kaybetmiş çıplak bir ye. 

tim, ~ocu!unu enkaz arasında arayan 
bir ana \•e hutün ailesi r.fradının izi. 
nl bulamıyan babalar hir taraftan 
kı ın amansız -zulmile dısarıdan hır
palanırken. bir taraftan içini yakan 
acıların elemi altında ezili orlar. 

Ey, bu satırları sıcak bir odada o
ku~·abilen insanlar! 

Bu büyük afetin elemzedclcrlne, 
yoksull&ll'ına, yaralı ve yüreği yara .. 
hlanna el uzatmaz mısınız? 

İnsanlık, merhamet, şefkat ve mü .. 
rüvvet hislerinizin sizi bir iyi hare .. 
kete se,·kctmesi fırsatınd:tn istifade 
etmez mi iniz? 

istemez mstnit ki; verer.eğlniz bir 
lmruş, bir eski çorap, bir dö~k, hu .. 
llsa yapaca~nız ufak bir ;\"ardım bu 
biiytlk yaranm fü:erine süriilen mer
hemde ~·er tutsun. 

Kunduranm:ı bir hana daha bo. 
vatmıyabilfriz, bu aksam gideceği. 

mızı diiıündüğümüz !inemaya da 
gitmiycbiliriz. Akşamları vuvarladı. 
ğımız dublelcrdcn birini ekslltehiH
riz. Sırasma göre bir kap eksik do. 
yabiliriz. Ve bunlardan bize katan 
beş on kuruşu hu afetzedelere yar
dım için Kızılaya, gazele ldarehanc. 
terine, '•elhasıl iane tophyan yerlere 
gönderebiliriz. Göndcrebillrb değil, 
!!önderrnelivlz. fnı:anhk. ahlak ve 
hele damarlarıntı'Zda dola~an Türk • 
lük kanı hunu bize emreder. 

Göziiniiziin öniine unu getiriniz: 
Bütiin bir ka aba, bir köy, hatta 

ehir haştanhaşa harap olmu~hır. 

Enkaz altında ölenlerin yakınları 
aifü~or. YarahlaT inll~or. Fırın yok. 
Yiyecek. ı:d~·ecek yok. Yatacak yer. 
çı~nacak hur.ak. ,·anan bit' ocnk lcftl. 
mamı . Bunlan kim kuttaracnk'? So. 
C'uktan. adıktan \'C de\'asızhktan öl. 
4'iinler mi hunlar? 

Her eyi hiikumetin şefkatinden 

beklemek, bir millet lrln hissizlik 
duygu u7luk olur. 

Böyle anlarda, yaralanmıyan!ann 
iirekleri, ;\'aralanan, ölen Ye yurt. 
uz kalanlar için sı'llamalıdır Bu sıu. 

tam sıhhatte olan milli \•Ucudiln ta. 
bii bir rcaksivonudur. 

Haydi yurdda tar! 
Verelim: Zengin, orta \'C fakir ta. 

baka. hepimiz: az çok. para. kilim, 
kehe. yalak. dö ek, elbi c. ~oma ır, 
erzak .• ne varsa ne bulursa le 'erelim; 
'.\'obullara. varalılara ye "~ıhlara. 

Sovyetlerle Almanya 
Arasında Hava 

Seferleri 
ıYtoskova, 28 (A.A.) - Sovyet hava 

yolları idaresile Alınan Lufthansa 
tayyare şirketi arasında müzakere. 
ler cereyan etmiş ve Moskova • Bcr. 
lin hava halhnı.ı tesisi gôritşülmiış. 
tür. 

Bu müzakereler dostane bir hava 
içinde vukubulmuş ve bir anlaşma 

imza edilmiştir. Bu anlaşmaya göre. 
21 kanunusani 1940 dan itibaren her 
~n Minsk • Belostoc • Köni ı;berg • 
Danzig :volile Moskova ile Derlin a. 
rasında bir hava postası ı hyccektir. 

Bu hat üzerindeki tecrübe uçuşla. 
rına 8 kanunusanide başlan caktır. 

Fransada Haciz Altına 
Alınan Teşkilat 

Paris, 28 (A.A.) - Seine mahke· 
mesi bugün ekserisi komünist sen. 
dikaları olmak üzere 41 teşldatın 

haci% altına alınmasına karar ver
miştir. Bu karar şimd y~ kadar dagı· 
tılarak haciz altına alınan J~omfinıst 
teşkilatı adcdıni 242 ye çıkarmakta.. 
dır. 



====~======~-====--------------------~~n::========~==============-----,~--____,~~~-
B i r Alman Papa, ltalya ' SPOR: 

Tan KuDası 

Maçlarına Yarın 

Devam Ed.liycr 

Akını Daha Krahna ladei 
1 

TAN kupası futbol şampiyonasına 
yarın Şeref ve Fenerbahçe stadların. 
da devam edilecektir. Yapıhıcak mü
sabakalar aşağıda gösterilmiştir: 

Şeref stadında: Saat 13,30 Tak. 
sim - İstanbul Erkek Lisesi, 14,40 ta 
Hayriye - istiklal. 

Fenerbahçe stadında: Saat 13,30 
da Boğaziçi - Vefa, 14,40 ta Haydar
paşa • Bölge Sanat. 

Bu dört müsabakadan haftanın ga. 
!iplerini İstanbul Erkek, Hayriye, 
Boğaziçi, Haydarpaşa olarak tahmin 
edebiliriz. 

· Macar muhteliti bugün 
,ehrimize geliyor 

Püskürtüldü 
Londra, 28 (Hususi) - Garp Cep

hesinde yalnız devriye faaliyetleri 
kaydolunmaktadır. Bir Alınan akını, 
göğüs göğüse muharebeye sebebiyet 
vermiş ise de Almanlar püskürtül
müşlerdir. 

Kefi( UÇUfları 
İngiliz tayyareleri dün Almanya. 

nın Şimal Garbinde bir keşif uçuşu 
yapmış ve İngiliz tayyarelerinden 
biri üssüne dönmı:?miştir. 

* Müttefikler tarafından müsadere 
olunan kaçak eşya (900,000) tona 
varmıştır. Madritten bildirildiğine 

gör bir İngiliz muhribi tarafından 
takip olunan bir Alman ticaret ge
misi Barrameda civarında karaya O-

F. T. C. Macar futbol takımı bu. turmuştur. 

gün İstanbula gelecek ve kendilerine Yeni gemiler 
İstanbul Bölgesi taraiından istikbal İngiliz gazeteleri İngilterenin 3;; 
merasimi yapılacaktır. Macarlar ya- bin tonluk beş gemi yaptırmakta ol
nn Taksim stadında ilk oyunlarını duğunu, bunlardan ikisinin denize a. 
İstanbul muhtelitine karşı oynaya- çılmak üzere olduklarını ve bunların 
caklardır. İstanbul muhteliti bir Ga- 14 pusluk toplar taşıdıklarını, hava 
l~tasaray - Fenerb~çe muhteliti Ş~k ve tahtelbahir taarruzlanna karşı 
llnde çıkacaktır. AJanlık bu kararıle ! hususi zırhla örtülü olduklarını 
en doğru hareketi y3pmıştır. Çünkü yazıyorlar. 

üstad Macar takımı karşısında yek- Buna mukabil Almanyanın yaptır_ 
diğerile anlaşmış l::iir takım görüle- dığı 4 adet 35 bin tonluk gemiden 
cektir. ikisi ancak gelecek yıl sonunda ik-

!Stanbul futbol ajanlığı bütün fut. :nal edilebilecektir. 
bolcülere, bu maçları görmek imka- Jf. 

nını vermek için pazartesi günü ya- Amerikanın Kolombiya sahilinde 
pıiacak son maça İstanbulda bulu- görüldüğü söylenen meçhul harp ge
nan bütün klüplerin birinci takım misinin, Amerikaya ait Overtn muh
futbolcülerinin sahaya serbestçe gir- ribi olduğu anlaşılmıştır. 
melerUıe müsaade edecektir. 

Voleybol maçı 

İstanbul maarü spor bölgesi tara
fından liseler arasında tertip edilen 
voleybol şampiyonasına yarın halke
vi salonunda devam edilecek ve aşa. 
ğıdaki maçlar yapılacaktır: 

Fransız Bütçesi 
Kabul Edildi 

~~!~::e,•_ ~~İltalyan i 
Kral ve Kraliçesinin 21 ilk.kanunda 
Vatican'da kendisine yapmtş olduk. 
lan ziyareti iade etmek üzere bu sa
bah Quirinal sarayın:ı gitmiştir. İtal. 
ya Kralı Victor Emmanuel, "Sefirler 
Salonu,, nda Papa 12 nci Pie'yi tah
ta oturmıya davet etmiştir. Kral, Pa
panın sağına ve Kraliçe de soluna o
turmuştur. Mülakat 30 dakika kadar 
devam etmiştir. 

69 senedenberi ille defa olarak bir 
Papa, İtalya Kralını ziyaret etmek. 
tedir. 

* Paris gazeteleri bu ziyareti. bolşe-
vikliğe karşı bir birleşme mahiyetin
de te19.kki etmektedir. 

Kopenhag gazetelerine göre, Papa. 
lık ile İtalya arasında yapılan miiza. 
kerelerin hedefi bir nevi antikomin
tern pakt yapmaktır. Alınan maha
fili hadiseyi, dahili bir mesele say. 
maktadır. 

Sinyor Mussolini, sonkanunun dör
dünde Papayı ziyaret edecektir. 

!Küçük Memleket Haberleri 1 

AYVALIKTA: 
İnhisar deposund::tki tütünler, iş.. 

letilmek üzere İzmire gönderilmek
tedir. 

İZ MİRDE: . 
Belediye, sin emahrda kimsenin a. 

yaıkta kalmaması için, sinemalardaki 
bütün yerlerin numaralnnmasını ve 
buna göre bilet satılmasını emret. 
miştir. 

• İstanbul, Ayvalık ve Cenup vi
layetlerimiz tacirlerine de samil o
larak İzmirde ihracat kin bir zevtin 
yağcılar birliği teşkil edilmek Üze. 
redir. 

Pamuk ihracatçıları i;ın de İzmir. 
de bir birlik, Adana veva Mersinde 
diğer bir birlik kurula~aktır. 

B U G U N 

MATiNELERDEN 

trlBARF.N 

R EŞA T 

T A.K S 1 M 
SINE M ASIN DA 

N U R İ G Ü N T E K İ N ' in Ölme'Z Eseri 

Yüzlerce Figüran, Rakkaseler, Çengiler, Devrişler 
. . Musiki : ARTAKİ CANDAN - KAPUÇELLİ 
Ilaveten: EKLER JURNAL son dünya ve harp haberleri 

.________ Seanslar : 2.30 - 4.30 - 6.30 suare 9 da 

Devlet Limanlan isletme Umum 

Müdürlüğünden : 
İstanbul Yolcu Salonu dııhiUndeki büfenin MaYls 940 sonuna kadar kiralanması 

işi açık usulde arttırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli (210) lira ve muvak
kat teminatı (Hl) lira (75) kuru~tur. 

ihalesi 11-1-940 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat on beşte Galata Rıhtı
mındaki Umum Müdürlük binasında topla nacak olan Alım, Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

Şartnamesi sözü geçen ko"lll~yonda görülebilir. (107J4) 

T r-amvay Aboneman 
Karnelerı 

İstanbul Elektrik, Tramvay 
Tünel işletmeleri Umum 

Müdürlüğünden : 

ve 

Ufak para hususundaki müşkilatı önlemek ve muli
terem halkımıza bir kolaylık teşkil etmek üzere ida
remiz tarafından tramvay yolcuları ıçın ahoneman 
karneleri ihdas edilmiştir. Bu karnelerin seyyar satı
cılarımız tarahndan tramvay arabalarında ve Plan
tonluklarda satılmakta olduğu ilan olunur. "10776,, 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Tilrkiye Radyodifüzyon Postalan 
Ttirkive Rad yosu Ankua Radyosu 

Dalga Vzunlutu 
1648 ın. 182 Kes. 120 K w . 

T. A. P . 31.7 m !14fi5 Kc-~. 20 ıtw. 

Cuma, 29. 12. 1939 
12,3ö Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoı:oloji ha:,erleri, 12,~f) 

Türk müziği (Pl.), 13,30 - U,00 Müzik 
(Hafit Müzik PL). 

18,00 Program, 18,05 Memleket saat a
yan, ajans ve meteoroloji haberleri 18 25 

. Türk müziği: Fasıl heyeti, 19,10 Ko~uş;na 
(Milli kahran-anlık mımkıbeleri), 19,25 
Türk müziği. Çalanlar: Kemal Seyhun, 
Refik Fersan, Cevdet Çağla, Hasan Gilr. 

1 - Okuyan: Semahat Ö~den•ea: 
1 - Bimen Şen: FerahnAlt ~arkı {Ru

humda bahar actı), 2 - Bedriye Hoşg5r: 
Eviç şarkı (Düşünmek istemem), 1 -
Cevdet Çağla: Kürdilihicazkar şarkı (Ah 
eden kimdir), 4 - Bimen Şen: Kürdilihi
cazkar ~arkı (Ateşi aşkın dile etti eser). 

2 - Okuyan: Azb:e T özem: 
1 - Kemal Niya1J Seyhun: Kemençe 

taksimi, 2 - Yusuf etendi: SU7:inAk sarkı 
(Neşeyap etmekte), 3 - Arif Bey: Suzi
nak .~arkı (Uslanmadı hAla emeli bitme
di), 4 - Rast şarkı (Gönül kurtulmuyor 
derdi elemden). · 

20,00 Türk müzijti: Tanbttr ve baltlarr:a 
ile oyun havaları, Refik Fersan ve Sadi 
Yaver Ataman. 20,10 Temsil: Cürüm ve 
ceza (Yazan: Dostoyevski. Tercüme! eden: Saat 14 Şişli Terakki - Vefa, 14,30 

P ertevniyal - İşık, 15 Yücei.ilkü - Ti
caret, 15,30 Galatasaray - Kabataş 

takıınlan oynayacaklaTdır. 

Paris, 28 (Hususi) - Altmış do. 
kuz milyar franga varan Fransız büt. 
çesi bugün tam ittifak ile syan mec
lisi tarafından tasvip edilmiştir. 

Maliye Nazın M. Reno bütçesini mü. 
dafaa etmiş ve "düşmanın maksadı 
irademizi, silahsrzla.ndırmaktır. Biz 
ise, irademizin, düşman iraclesind n 

• Belediye şehrin müstakbel imar 
planını hazırlamıştır. Bun u tetkik 
etmek ve nihai karan almak üzere. 
Fransız mimarı Korbfü;ivevi caITTr
mıştır. Plan katiyet kı>sl;edince ·İz-
mirin her yerinde inşnata ve es~lı BİR ZİYA V E F A T 

Reşat Nuri Güntekin), Müuk: Küçük or
kestra (Şef: Necip Aşkın): 

1 - Geqrpe ı Bl-zet: İnci avcılan, fan~1.t 
tamirata müsaade olunacakt1r. İ t b 1 B 1 d . · M b h .. . s an u e e ıyesı ez a ası 
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Umum Müdür 'ehrimizde 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
General Cemil Taner, Beden Terbi
yesi Eğitmen kursu imtihanlarmda 

bulunmak üzere İstanbula gelmiştir. 
İmtihanlar bugün hitam bulacak ve 

kuvvetli olduğunu, zaferi kazanmak 
için lazım olan her , fedakhrlığ1 ihti. 
yar ile göstereceğiz." demi~, nutuk 
sürekli alkışlarla karşılanmış ve 
Fransa harbi kazanmak azminde ol. 
duğunu tebarüz ettinniştir. 

kahve, manifat ura ve tunafıye sa. Bay Adil Kamertanın dün sabah saat 
tın almaktadır,lar. İzmir pi:vasasında doku zda tedavi edilmekte olduğu 
tuhafiye ve bilhas~ mıutifatura es- Cerralipaşa hastanesinde vefat etti. 
yası üzerinde büyük tereffüler ol. ğini teessürle haber aldık. Muharrir 
muştur. arkadaşlarımızdan Fikret Adilin ba-

bası olan Bay Adil Kamertan hayır-

Rüstem Kemal'in Kayın validesi sa- 4 - Leon Jessel: Hayat, sevmek dc-
lihatr nisvandoın Bayan İkbal dünkü meklli! (Vals). 
Perşembe günü Allahın Rahmetine 5 - Tschaikowsky: Valıı. 
kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 22,00 Memleket Saat Ayan, Ajarnı Ha-
12 raddelerinde Maçkada Nişantaşı berlerl; Ziraat, Esham - Tahvilat, Kam
~arakolu karşısında Ihlamur soka. biyo - Nukut Borsası (Fiyat), 22,20 Mü· 
gında 4 numaralı Tomor Apartıma-ı zik: Mozart, Kuartet fa maıör (Obua ile) 
nından kaldrrılarak Teşvikiya Cami- (PL), 22,40 Müzik (Cazband - Pl.), 
sinde namazı eda edildikten sonra 23,2~ - 23,30 Yarınki program ve kapanı,. 
Merkez Efendideki aile Kabristanına 

mezunlara diğer bir gün de mera • 

simle diplomaları verilecektir. 
-<>-

Amerılcanın İhraç Ettiği 
BORSA 

'"-\ sever, k~mil bir insan, iyi bir aile 
reisiydi. Bir müddettir kalb rahat. 
sızlığı çekiyordu. Vefatı zayiattan
dır. 

defnolunacaktır. Mevla Rahmet ey. ~~ ~ 
T eh ir edilen maçlar 

Stad kupası Final maçı Galatasa
ray - Fenerbahçe karşclaşması hava
nın fenalığı dolayısile tehir edilmiş
tir. Fenerbahçe - Galatasaray, Beşik
taş • Pera Stad kupası maçları Kur
ban bayramının dördüncü günü ya
pılacaktır. 

Bulgaı; Heyeti Moskovaya 

Vardı 

Moskova, 28 (A.A.) - Bulgar Ma
liye Nazın Bojilov'un riyasetindeki 
J3ulgar ticaret heyeti, 27 ilkkiinunda 
buraya gelmiştir. Heyet, istasyonda 
Hariciye Komiseri muavini ile diğer 
bazı zevat tarafından karşılanmıştır. 

Harp Malzemesi 
Vaşington, 28 (A.A.) - Neşredilen 

resmi tebliğlere göre, Birleşik Ame. 
rika devletleri 1939 teşrinisnnisinde 
5.143.000 dolarlık harp malzemesi 
ihraç etmiştir. Bu ihracat şu suretle 
ayrılmaktadır: Kanada 540 bin do. 
lar, İngiltere 701 bin, Fransa 2 mil. 
yon 149 bin, Holenda 927 bin ve Ar
jantin 221 bin dolar. 

Amerika hükumeti ayni zamandn 
harp levazımı ihracı hususunda ve. 
rilen ruhsatiyelerin bir listesLTti de 
neşretmektedir ki bu liste :ı.şağıdaki 
siparişleri gösteri~r: Avustralya 
4.170.000 dolar, Kan.:>.da 1.280.000, 
İngiltere 14.970.000, Fransa 95 mil. 
yon 579 bin dolar. 

Londra 
Nevyorl 
Paris 
Milfmo 

28 • 12 • ~S9 

Cenevre 
Amsterdam 

l\ .21 
130.36 

2.96 
6.70 

29.2406 
69.2520 

Brüksel 21.7073 
Ati na 0.961> 
Sof ya 1.5925 
Madrid 13.5325 
Buda peste 23.49 
Bükret 0.965 
Belgrad 3.1575 
Yokohamı Sl.045 
Stokholm 30.92 

ESHAM VF. TAHViLAT 
Ergani 
Sıvas-Erzurıım I 
Sıvas-Erzurum VI 

19,70 
20.4.0 
ıa.ıo \......., _______ ,..) 

Cenazesi bugün Cerrahpa!ia has. 
tanesinden kaldırılacak, namazı öğ. 
leyin Eyüp Sultan camiinde kılın
dıktan sonra oradaki mezarlığa na
kil ve defnolunacaktır. e 

Cenazede bulunmak istiyenler saat 
yarımda Eyüp Sultan camiine gele. 
bilirler. 

Merhuma rahmet diler, Fikret A
dile ve ailesine taziyetlerimizi be
yan ederiz. 

MEVLÜT 
Eyüpte tuğla fabrikatörü Hasan Yaşa

rın ruhuna ithaf edilmek üzere 31-12-939 
Pazar günü öğle namazını müteakip Eylip
te Hazreti Halit Camii şeri!inde Sadettin 
Kaynak ve arkadaşları tarafından Mev
lüdü ~erif kıraat edileceğinden merhum 
Hasan Yaşaı:ın dosUarile ve kendisini se
ven muhterem zevatın teşrifleri rica olu
nur. 

ww=-

lesin. ~SKERLIK iŞLERi .~ 

Şevket Mevcanın V aldesi 
Vefat Etti 

Müşir Fethi Ahmet Pa~a hafidi, 
Müşir Sait Paşa kerimesi ve Hüse_ 
yin Remzi Paşa haremi Ayşe Medi
ha Mevcan dün vefat etmiştir. Cena
zesi yarınki Cumartesi günü saat 11 
de Kuzguncukta Zeki Ahmet Paş:ı 
yalrsından kaldınlacak öğle namazı 
Üsküdarda Yenicamide kılınarak 
Karacaahmette aile makberesine 
defnedilecektir. Allah rahmet eyle. 
sin. 

Eminönü Halkevinde Temsil 
EmlnlinU Halkevlnden: 
Cuma ve Cumartesi aksamları saat 17.30 

da gösterit şubemiz tara:tından (Haydi su
na) piyesi temsil edilecektir. 

Şubeye Davet 
Beıl kt•ı Aske rlik Şubesinden: 

ı - Lise ve muadili okullardan mezun. 
olup henilz askere sevkedilmemiş (335) 
dahil doğumuna kadar kısa hizmetli pyrl 
lslAm erat askerlik h.izmeUerln.i yapmak 
üzere sevkedileceklerinden derhal ~beye 
gelmeleri. 

2 - Tabip ve veteriner smıfına a:rnlm11 
olanlann bu davetten müstesna olduklan 
ilAn olunur. ' 

••••••••'""'' tıt••t1Hı ıt111 ıf11 nlllll\ll l fU) lfHll"'itı&ı ... - -

YENI NEŞRlY AT : 

A RAMAK - Güzeli, iyiyi, ~rçegt an.
yan bu İzmirli mecmuanın 2 nd cilt 8 inci 
sayısı çıkmıştır. 

KÜ L T ÜR - Bu edebi ve ~t'blyevi der• 
ginin 88 inci sayısı intisar etti. 

Babası gözlerini sildi ve Behzadm acı inleyişi 
aklına geldi: B ir çift güneş batıyort 

Birincisi battı. Behzadın dimağındald güneş sön
dü. Salahiyetli mütehassısların söylediklerine göre, 
b u sağlam yapılı gövdenin de göm ülmesi yakındır. 
Bir gfüı Ramide, Yedikulede, bir gün Çamlıcada, bir 
gün Sarıyerde görülen Perişan Behza t çüte bir za. 
türree yakalayarak Cerrahpaşa hastahanesine sığın. 
mıştır. Daha doğrusu, onu bir duvar dibinde bulup 

kaldırmışlardır. 

r 
L 
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ilk karşılaşmada soracaktım. Sen romancısın. Çalı
kuşu gibi eser yarattın. Ruhiyatın ne demek olduğu. 
nu hepimizden iyi bilmeseydin romancı olamazdın. 
Si:ıvle bana bakayım? 

- Hayrola üstat? S izi bu k a.dar heyecanlı. bu 
kadar soluk görmemistim.. 

- Dinle beni. 

3ir gün Doktor Ferhadın bütün ilmi, sanatı, me. 
tancti sıfıra düştü. Pörsümüştü. Bitkin dolaştı ve her 
gittiği meslekdaşmdan imdat umdu: 

- Çüt güneşten biri battı. Otekini kurtarınız! 
Artık bile bilirsiniz ki, öteki benim öz kız~mdır! 

.>rofesör Akil Muhtar, ağdalı gururunu sulan
dırıp yumuşatarak mektep arkadaşının sarkmış, ya-

naklarını okşadı: 
- Sana, kurtaracağız, demedim mi dostum? 

Yüzde yüz demem, fakat yüzde doksan kurtuluşa 
yüz tutmuştur. 

Ruhiyatçılığı söz götürmiyen profesör Süley· 
man N'uman Paşa, tıp dilinin dışında konuştu: 

- Yüzde bin kurtulmuştur! 
Profesör Operatör Murat Ibrahim AnkaradaD 

yeni gelmişti. Ona koştu ve bir deli gibi haykırdı: 
- Kızımın ciğerini kes, yerine banim ciğerim 

dik! 
- Bunu ağabeyimiz. üstadımız olan doktor Fer 

hat Bey mi söylüyor? 

...... 
YAZAN: AKA GONDUZ 

::_ Hayır! Bir baba söylüyor! Yirmi yapnda gü. 
zel bir klZl olan bir baba söylüyor! Evladını yirmi 
yıldanberi arayan bir bahtı kara ba.ba söylüyor! 

Ustat Doktor Galip Ata; bakteriyolog Nurettin 
Ramı: röntgenci Ahmet, Mehmet; hastabakıcı falan 
ve filan .. Hepsi kuvvetli umutlar verdiler. 

Ve bir gün Profesör Mazhar Osman, şaka götür. 
miven bir sesle çıkıştı: 

- Bana bak üstat Ferhat! Seni tımarhaneye a. 
tarım ve kırk yıllık diplomanı yırtar atarım! Çocuk 
mu oluyorsun deli mi? Behzat Beyi gömdün. Ne ya· 
palım? Mukadder olan b u idi. Bir harp yarası ona 
sarayı, bir cemiyet yarası da ölümü getird i. Bunla
rın önüne geçmenin imkanı, ihtimali var mı? Şu top
rak üstünde bir insanlık bulundukça bu, böyle ola· 

caktır. 
Doktor Ferhat, güveysi B ehzadm ölümü ile çok 

sarsılmıştı. Meslekdaşlarmm sözlerini o da t!LkWr e. 
eli.Yor du. Fakat ne yapmı ki. kocasmı çok seven Be-

>eğe ne demeli? Nasıl haber vermeli~ 
Bir gün Zeynep ldil: 

No. 40 

- Ben Bebeğe mi bakacağım, cici babamı akla 
J.kre mi davet edeceğim? 

Diye şakasız bir isyan çıkardı. 
Başka bir gün, bkaz ihmal edildiğine içerlemi. 

re başlayan Bebekiki kinayeli sözler söyledi.: 

- Neye o kadar üzülüyorsunuz? Bir gün gelir, 

mu da benim gibi unutursunuz! 
Bebek, eğer Behzadı biteviye aramamış olsaydı 

ıeyse ne. Fakat her gün soruyordu: 

- Bu seyahat ne? Mektup yazmak yok mu? Te
efonla mı'! Telefonla sizlerle konuşuyor da, benimle 
teye konuşmuyor. Ben artık iyiyim. Günde üç yu
ourta, beş külbastı, sekiz on elma yiyorum. 

Bir gün Beyazıtta Emin Efendinin lokantasm
lan çıkarken çınarlar altında romancı Reşat Nuri 
le karŞllaştı: 

- H ah! dedi, evlit ! Ben de seni düşünüyordum. 

Ve Reşat Nuriye hepsini anlattıktan sonra 
sordu: 

- Bu iş h ekimlikten, hocalıktan çıktı. S en bir 
romancı kafası ile düşün de bana bir akıl ver. 

- Dtişünmeğe lüzum yok. Behzat Beyin öldü. 

ğünü söylersiniz! 
- Ne! Ne dedin, ne? 
- Evet. Dersiniz ki, sevgili kocan sizlere ömür! 

- Bebek çıldırır! 
- - Zarar yok, bazı çılgınlıklar, ikinci çtl_gınlı.k. 

larla geçer. 
- !kinci çılgınlık mı? 
- Evet. O, şüphesiz çok müteessir olacak. De-

diğiniz gibi çılgınlıklar gösterecek. Düny ada. kimse
siz kaldım diye dövünecek. Ondan soora dersiniz ki: 
Uzülme kızım! Olüme kimse karşı d~rama.nıştır ki, 
biz duralım. Kocan Behzat öldüyse, ben varım. Ben 
senin yirmi yıldanberi aradığın öz babanım! Bir 
matem çılgınlığı ile bir sevinç çılgınlığı müsavi o
lunca endişe sıfıra düşer. Bir hat üzer inde ve aksi 
ıstikametlerde giden iki müsavi k uvvetin muhassa· 
lası sıfırdır. Bu yalıu.z riyazi yatta değil, ruhiyatta 
ia bövledir. · · (Devamı var) 
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T 'AN 
ABONE SEDELI 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 ,. 

400 . .. 
160 .. 

1 Sene 
6 Ay 
8 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
800 

Kr. .. .. 
n . 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler içın abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
S,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değl:ıtirmek 25 kuru~tur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul il~vesl lftzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Milli Bir Yardım 
Seferberliği 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 

Korkunç bir zelzele, bazı yerler. 
de ağır, bazı yerlerde hafif, 

lıemen bütün memleketi yerinden oy. 
'1atmıF: Zelzele Akdeniz ve lfara
,Ueniz kıyılannda, Anadolunun Şar
aunda, Garbında, ve merkezinde his· 
~miştir. İlk haberler Erzincanın 
Llıarap olduğunu bildirmekte idi. Bir 
$ok kazalarımızda mühim hasarlar 
\!vardır. Tokatta büyük binalar yıkıl. 
anıştır. Bu satırlan yazdığımız sıra. 
lda facianın bütün tahribatını henüz 
lbilmiyoruz. Fakat yüz1erce vatanda. 
IJlD1S 8lmüştür; bir çoğu yaralan. 
::mıştır ve binlercesi, karakışın bu 
5ert ifinlerinde yuvasız kalmıştır. 

Diyecek kelime bulamıyoruz. Düa, 
Büyük Millet Meclisine ilk tafsilat 
l>ildirildiği vakit, bütün mebuslar 
teessürden donakalmrşbr. Fakat bu 
ıteessür, millet vekillerini derhal en 
ıkati yardım tedbirleri almak husu. 
sunda teşebbüse geçmeğe sevketti: 
Meclis Başkanmm Reisliği ııltında 

bir milli iane komitesi kurulmuştur. 
HükUınetimiz lse, istimdat sesleri 

Ankara telgrafanesinde duyulduk
tan sonra, yani gecenin geç saatinde 
en geniş yardım. tedbirleri almışhr. 

Elden gelen her şey o kadar kısa za
manda ve o kadu etrafh yapılmıştır 
ki iWITnJltAn kalbimi'l: hut"kulduğu 

bu sırada, hükumetin göstermiş ol. 
duğu titiz vazifeşinaslığı takdir et
mekten kendimizi alarmyoruz. 

Bir facia milli olmak nisbetlerini 
aldığt zaman, ona karşı yapılacak 

yardnnın, edilecek hizmetin mahi. 
yeti de milli olmak lazım ı;reJfr. Va. 

tandaşl?k tesanüdü, ~u anda, Tlirki. 
ye'nin lıer tarafında bir i~timai mu. 
avenet seferberliği halini alrnahdıt'. 

En hazinl odur ki zelzele rnemleke.. 

tin bi1h:ıssa en soğuk höl~€'lerini, 

gece yansı, kar ve tipi altında vur. 
muştur. Er:dnean gibi bedbaht yer
lerin manz81'ası, Metten masun ka-

lan şehir, k~aba ve köylerdeki mil
letdaşla.ra rahat uykuyu haTam ede. 
cek bir dehşet arzetmektedir. Para, 

esvap, örtn, erzak, milli komitenin 
neler lstiyeceğinl bilmi;voruz, fakat 
ne ister ve ne kadar isterse, kesemizi 
ve kilerimizi boşaltıp, sırhnuzdan 

~ıkanp, zaten hüyiik olan facianın 
kara kış hükmü ile daha büyilmeme. 
sine çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Bu devlet halkındu: Bu devlet, 
biç şUphesiz. yıkılanlann ve harap 
olanların daha iyisini yerine koya. 
cak, hiç kimseyi yuvasız, aç ve c:ıp

lak hırakmıyacaktır. Ancak şimdi 
en mühim mesele. bah:.'lr ~eJin<'eye 

kadar, açıkta kalanları barındır. 

mak, açlan doyurmak ve çıplakları 
giydirmek. zavallı ifet kurbanları. 

na es'llsh yardım zama~ını hekll:ve. 
bilecek şartlan temin etmektir. 
Türk miJJetinin enerjisi, fednkarlı. 

ğı ve yardım ahlci.kt, felakete kar~ 

olan hassasiyeti derecesinde olduğu 
bir daha sabit olacaktır. 

Facianın büyiiklliğii nishetlndc 
yardım. ve bilhassa sUratli yardım, 
işte vazifemiz! 1\lil1et Mec1i~i Baş. 
kanının reisliği aJtındaki komitenin 

gösterdiği her yoldan talihsiz yurd. 
daşlarımızın imdadına ko.,alım. · 

Şanghayda Tedhiş Hareketi 
Şanghay, 28 (A.A.) - Domei A

jansı bildiriyor: Pazartesi s<"bahı bu. 
rada bir tedhiş hareketi vuku bul
muştur. Ung-Şin.Ucy taraftarı iki 
kişi m~hul bir şahıs tarafından öl. 
dürülmüştür. Katilin Japon a.leyhta· 
rı teşkilatı:ı. mensup olduğu zannedil
mektedir. 

Bu delaki zelzeleden mühim zarar gören güzel Amasyadan bir gôrüııüş •• Zelzelenin en fazla tahribat yaptığı vilayetlerinıizden: TOKAT .. 

Büyük Zelzelelerin 
Sebep Olduğu Müthiş 

Z elzele, yerylizündeki tabii 
felaketlerin en büyüklerin. 

den biridir. Bu felaket, zaman za. 
man, arzın muhtelif noktalarında 

önüne geçilmesi imkansız, sayısız 

facialara yol açmak.ta, bir çok şehir 
lerin yıkılmasına, sayısız insanla. 
nn ölümüne sebep olmaktadır. Tu
tulan istatistiklere göre, bütün 
dünyada, senede 9000 den fazla 
zelzele oluyor, yeryüzünün en çok 
zel;z;eleye maruz bulunan kuşağı 

yeni jeoloji devirlednde, inhidam
lara uğramış noktalarıdır. 

Bu kuşak, Avrupada, Akdeniz 
mıntakasını, bilhassa Ege, Balkan
ların Cenubi ve İtalya ile Suriye • 
Basra körfezi ve Umman Denizi 
ve İndus, Ganj ovalarını, Çin Hin. 
dini, Malezya adalarını, Amerika. 
nın Garp kıyılarını, Antil adaları. 
nı kaplar. 

ZelzeleJ.;dn en.,sık v~ şiddetli ol
duğu sahalar. ayni zamanda ar71n 

lnıilkaklara uğranuş, çatlak yerle .. 
ridir. 

Bu saha İzmit körfezinden ba~ıı. . 
yarak, Garbi Anadoludaı Roclosun 
Cenubuna kadar Şark - Garp is. 
tikametinde uzanan bir çok inhi
dam sahalarıdır: 

1 - İ~mit körfezi temadisiı Sa. 
panca gölü ve Adapazarı ovalarıı 

2 - Gemlik körfezi temadisini 
teşkil eden İznik gölü; 

3 - Bursaı Manyas Çukurovası 
4 - Edremit körfezi ve ovası 

İvrindi, Balıkesir havzası; 
5 - BakırçaYl ovası; 

6 - İzmir körfezi, (Gediz ovası 
ve şubeleri); 

7 - Küçük Mendires ovası; 
8 - Denizli havzası, (küçuk 

Mendires ovalan), 
9 ·- Mendelye körfezi, Tekir 

ambarı ve Tuzla ovaları; 
10 -;- İstanköy, Germe körfezi; 
1l - Rodos Boğazı. 
Diğer taraftan Şarki Anadoluda 

da aşağı yukarı bu isti.1<amette sı
ralanmış çöküntü sahaları vardır. 
Erzurum, Pasinler, Muş ovaları 
gi'bi.. 

Z elzel~ni.n se~eplcrini, kışrın 
derınlıklerınde aramak la

zımdır. 

Büyük bir mikyasta duyulan ve 
geniş sahalara yayılan zelzeleler. 
Tektotik denilen nevilerdir. Kış

nn sahra teşekkülü, arzın pek de_ 
rin tabakalarına kadar uzanır. Bu 
teşekkül sırasında hazan muhtelif 
iç kuvvetlerin tesiriyle alttn ka
lan sahralar kırılabilir. Bu ç-atlak 
bo:yunca ve iki tarafındaki kısım
lar, "kompartıman,, biribirlerine 
nazaran kendi seviyelerini değişti. 
rirler. Bu suretle bir "inşikak,, mey 
dana gelir. Mesela, Bursa ovast bu 
suretle çökmüş, buna mukabil U
ludağ silsilesi yükselmiştir. 

Arzın böyle ve buna benzer 
mafsallı yederi oynaktır. Bu . iki 
klsım, biribirlerine nazaran sevi
yelerini, velev ki, satıhta, pek az 
miktarda olsun zamanla değiştirir. 
Asırlarca süren bu cüzi seviye far
kı, öyle bir zaman gelir ki, muva
zeneyi tutan vaziyeti, bozacak bir 
şiddet, bir tazyik alır. Ve derinler. 
de vücude gelen bu inşikak ona ci
var yerleri sarsar. Bu halliı her za. 

Feliketler 

Zarar eoren kazalarımızdan lihi: NiKSAR .. 

~·~B~ü~.y~ü~.k~Z~e~l~z~e~le~- ,~e~r: 
J 1 1755 te Porteklzde bir zelzele dal· 1908 Sicilya ve Kalabn (ltalya) / 

1 

gası evleri ıu altında bırakarak zelzelesinde 76,000 ölü. 9'i.OOO yaralı , 

j 60 000 70 000 kişinin öHimUne se · vardır ve Meılna ~ehrlnln bir kıanılle 1 
be

0

bl)•et. ver~iş ve Llzbon ıehri ta· blrcok köyler yıkılmı,tır. ' 
mamen harap olmu•tur. 1312 de ayni mınt11kada Meslna 1j1eh · 

1855, Bursa, 1882 lzm!r zelzeleleri 

de pek şlddetli olrrıuştur. Nüfus te· 
lefatı büyüktür. 

1859 da Erzurum şPhrlnln üçte blrl 

1 yıkılmııtır. 1886 da Ch11rl.?ston {Slr-
j ıe,tk Amerlkadıı) ıehrlnde 27 bin kişi 

ölmüş; 14.000 bace devrllml:.ı, lokoı:no· 

tffler raydan çıkmıı ve sarsıntı pek 
büyük bir sahada duyulmuştur 

l 1891 de Japonyada M 11'o ve Owarl 
1 mıntakasındakl zelzele; 7.2:>.9 kltlııln 

ölUmUne, 17,390 kiı,lnln varal11Jıması · 
1 j na, 197,000 evin yıkılmıısına sebep ol• 
1 muştur. Japon adalarının yüzde 60 ı 
t bu sarsıntıyı duymustur. 

rl tamamen lurap olmustur. Ayni se· 
nede Marmara havzasında da Bulayır 

vıı Mürefte ve civarı köyleri büyüt< 
hasara u~ramııtır. 

1915 ıenealnde Orta ltaly:ırJ;ıkl bir 
:zelzelede, 80,000 kiti ölmü~. 972 ıehlr 
ve köy yıkılmıştır. 

1923 Jııponya zelnlesl, Tokyo ve 
Yokohama fehlrlerlnln büyük bir kııı· 

mının harap olmııııına ve 160 blndl!n '1 
fazla kişinin ölümilne ıebe;> olmuştur. 

1928 lzmlr, Torbalı nlzeleslnde, 1 

blrcok ölü ve yaralı vardır ve birçok 
evler harap olmuıtur. 

19 nisan 938 deki Kı"otılr zelzele· 
ılnde 250 den fazla lnııan C!lmU5, bir· / J I 1894 latanbul zetzeleslnd!! Büyük 

Ç}artıda dUkkilnlar yıkılmı~, birçok çok köyler harap olmuı, 5000 den faz. 
1' kl,ı ölmüıtür. la ev tamamen yıkılmıttır. 

l 
,I be1n907600saknl•Flnrlan)')ı~s1 mkoa•z1 e11 1ez.et1c00sı: t.ak2r0ı0• 22 eylOI 93!1 dakl Oiklll zelzelpsl j / 

., u ~.. 130 klslnln ölümüne, 140 vatanda!Jın 
bin klljllnln sakat kalmauına sebep ol· da yaralanmasına sebep olmuştur. 

1 muştur. Zelzeleden ıonra lıüy!ik yan· Birçok köy ve kaaaba harabe . halini 

1 t gınlar çıkmııtır. atmı,tır. 

~~~~-~-~~~~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~~!!!i!!!!~~!!!!!!!il~~ 

man birden bire vukua gelmesi 
icap etmez. Daha çok uzun yıllar 
hissedilmez küçük seviye farkları 
bu hali doğurur. 

Zelzelelerde bu farklar, her ne 
· kadar pek küçük ise de, (mesela, 

yalmz bir santimetre, bir desimet. 
re, veya metre) sarsıntı ~k şid
detli olabilir ve çok uzaklardan 
duyulabilir. Sarsıntı hafif te olsa, 
ani olduğu takdirde. ev bacaları 

havaya uçabilir. Bu tıpkı, bir d6-
şeme üzerine koyduğumuz bir taş 
parçasına, döşemenin altınd~n vur
duğumuz zaman taşıl'l yaptığı ha
rekete benzer, herhalde döşeme 

ta§ kadar oynamaz. 

Z elzelenin diğer sebeplerin
den bfri de, volkanlardır. 

Volkanlar, arz dahilindeki muh
telif birikintilerin, harice ~ıkma. 
sında emniyet subaplığı vazifesini 
görürler. Ve ekseriya ağzından 

çıkmakta olan bu birikintiler ke
silip te, volkanın tekrar· faaliyete 
geçmesi, civarda . sarsıntılara se
bep olur: 

Bı,ından başka, daha bazı ufak 
tefek sebepler de varsa da, en bü. 
yük sarsıntıların inşikaklardan 

doğduğu anlaşılmaktadır. Bazan 
inşik~aklar o ka~~ mütl?-iş olur ki 
kı~nn seviyesi bµo ~~ç metrelik 
bir fark gösterir. 

Yapılan istatistiklere göre, dün
yanın en çok zelzele felaketlerine 
uğrıyan yerlerinden biri, hatta bi. 
rincisi Japon adalarıdır. Burada 
günde vasati olarak, üç zelzele 
kaydedilmiştir. 

J aponyada, bu yüzden uğranı

lan felaketler saY1sızdır. Zelzele
lere karşı alınacak tedbirlerin en 
başında evlerin yapılış şekli ve sis
temleri gelir. Mesela, Japonyada, 
evlerin hemen hemen bütün aksa
mı ahşaptır. Ancak pek büyük mo
dern binalar betondan ve bütün 
aksamı ·biribirine sıkı sıkıya bağlı 
bir tarzda yapılmıştır . Ege mınta
kasında Sakız işi denilen evlerde 
veya İstanbulda bağdadi adı veri. 
len duv.arlarda, taş ve kireçten 
çok ahşap malzeme kullanılmıştır. 

Bunun sebebi, ahşap ve beton 
binaların sarsıntılara daha çok 
dayandrğıdır. Kagir yapılar ise u
fak bir sarsıntıda çatlayıp yarıl

makta ve akSam1 birbirinden ayrıl. 
maktadır. Daha sonra, J aponyada, 
evlerin muhtelif kısımlan biribi
rine çivi ile bağlanacak . yerde da
ha çok geçme olarak yaplmakta
dır. Çünkü, bu tarz, yapının elasti
kiyetini fazlalastınr. 

Eskiden, zelzelelerin şiddetini 
ve istikametlerini tesbit et. 

mek mümkün değildi. O zamanlar, 
takdir, doğrudan doğruya yalnız 
müşahedeye istinat ediyordu. Fa
kat bugün, zelzelenin şiddeti, in. 
ced~n inceye hesap olunabilmek. 
tedir. Bu hususta kullanılan alet, 
Sismograf'tır. 

Sismografların en basit şekille. 
ri, kışır hareket ettiği zaman, kcn. 
disi hareket etmiyecek şekilde şa
kuli olarak asılmış rakaslardır. 

Bu 'rakasın ucunda kalem gibi 
yazıcı bir uç vardır. Bu uç kendi 
mihveri etrafında dönen bir üstü. 
vanenin isli kağıdı üzerine sarsın
tı ihtizazlarını çizer. 

İşte bu çizgilerin genişliklerin.. 
den zelzele şiddeti hesap olunur. 

Mançuko - Mogo] Hududu 

Komisyonu 
Moskova, 28 (A.A.) - Man\uko i

le Mogolistan arasındaki hududun çi. 
zilmesi için teşkil edilen muhtefü ko
misyon 25 kanunuevvelde Çitada se
kizinci celsesini akdetmiştir. Komis
yonun Herdeki mesatsı hususunda 
bir anla~a in:ıza edilmiştir. Hudu. 

dun tahdidi hakkındaki müzakereler 
şimdiye kadar normal olarak cere
yan etmiştir. Müzakerelere 7 kanunu 
sani 1940 da devam olunacaktır. 

Alman Protestosuna 

Arjantinin Cevabı 
Buenos Aires, 28 (A.A.) - Alman 

Büyük elçiliği tarafından Graf von 
Spee zırhlısı mürettebatının mevkuf 

tutulmasına karşı yapılmış olan pro. 
testoya cevap olarak Hariciye Ne
zareti bu zabitlerle mürettebatın va.. 
p_ur batır~ldıktan sonra değil, bir mu

harebeyi müteakıp kurtarılmış oldu. 
ğu ve binaenaleyh Arjantinin hare
ket tarzında haklı bulunduğu kanaa
tini dermiyan etmektedir. 

SAGLIK öGüTLERi 

Altı Çocuk 
Annesi .. ; 

İzmirde Karşıyakadan F. M. im • 
zasiyle mektup gönderen sayın ba
yan okuyucumuz bir kaç defa teb. 
rik edilmiye layıktır: İlkin. altı er
kek ve hepsi de sağ "e sıhhatte ço .. 
cuk annesi olduğu için gümüş ma. 
dalyayı -şimdiye kadar almııdıy
sa- hak etmesinden dolayı ... Son .. 
ra da, 41 yaşında olduAu halde 
kendisini görenlerin 35 ten fazla 
tahmin etmemelerinden dolayı. Sa· 
yın okuyucumuz: 

- Bu da hatır için değildir ... 
Diye ilave ediyor ... Fakat ben

ce bu altı çocuk annesini tebrike 
en ziyade değeri ol:ın şey İpokrat 
hekimi yalancı çıkarmış olması. 
dır. O büyük hekimi -iki bin şu 
kadar yüz yıldanberi- yalancı çı. 
karmış olan başka hekim pek az 
olduğu halde bu sayın okuyucu. 
muzun hekim olmadan onu yalan
cı çıkarması büyük bir muvaffakı. 
yettir. Onun bu muvaffakıyeti pi· 
rimizin, şişman bayanlar kısır o. 
lur, demiş olmasından ileri geli. 
yor. 

Halbuki bu altı çocuk annesi 
şişmanlıktan şikayet ediyor. Üç, 
dört sene önce 89 kilo gelirken 
perhizle ve müshil ilaçlarla kilosu. 
nu 82 ye indirmiş. Ondan sonra da 
ilaçlara ve perhize devam ettiği 
halde kilosunu 80 den aşağı indire
memiş ... Bereket versin ki tabiat 
sayın bayandan daha usta oldu
ğundan onun yaptığı yanlış işin ö. 
nünü almış ... 

Burada daha önce de yazmış
tım, bu misal de gösteriyor ki şiş.:. 
manlamak her vakit bir hastalık 
değildir. Bir kere kadınlann er. 
keklerden daha semiz, balık etin. 
de, olmaları bir tabiat kaidesidir. 
Sebebi de tabiatin kadınlan çocuk 
annesi olmak için yaratmış olma. 
sıdır. Çocuğun anne karnında ilk 
hücresini teşkil etmek üzere anne
den ve babadan gelen iki tohumun 
birincisi ikincisinden iki yüz bin 
defa büyük ve yeni yetişecek ço. 
cuğa gıda olacak maddelerle tık
lım tıklım doludur. Sonra da ço. 
cuğu dokuz ay karnında; daha son. 
ra sütü ile besliyecek daima anne. 
sidir. Onun için, anne çocuğunu iyi 
beslesin diye tabiat kadınlan daha 
semiz 'yaratır. Şişmanlryan bayan. 
Jarın da çoğu ilk çocuğa gebe kal
dıklan vakit şişmanlamıya başlu. 
lar. 

Fakat, çoe"Uğ-a gıda yalnız yağ 
değildir, diyeceksiniz, tabiat anne
nin vilcudünde neden sade yağ top 
latıyor da, mesela şeker yahut al. 
bümin toplatmıyor? Bunun da se• 
bebi kalori meselesidir: Bir gram. 
yağ 9 kalori verdiği halde birer 
gram şekerle albümin onun yan. 
sından daha az kalori verirler. İn· 
san şeker de yese, et te yese $İŞ.. 
manlar, çünkü şekeri de eti de :va· 
ğa çevirir, onu saklar. Para birik. 
tirenlerin ellişer liralık banknot. 
ları birleştirerek yüzer liralık 
banknot sakladıkları gibi. Bu ih
tiyat parası bir gün lüzumlu olun· 
ca büyük banknotu bozdurmak, 
yani yağı tekrar şekere \'e albü. 
mine ÇC\'İrmek, kolııy olur. Çocuk 
annesi olacak bayan vücudünde 
yağ toplamayıp şeker ve et topla
mış olsaydı iki kat daha iri olur. 
du ... 

Tabiat böyle ince hesap bilir bir 
sarraf olduktan başka, hem de, 
zevk sahibi bir artist olduğundan 
kadmların vücudünde topladığı 
y&ğJarı onları güzel göstermi:\'C se. 
hep yapmıştır. Onu kadınlar ken. 
dileri de bildikleri için, bir dirhem 
yağ bin a:np örter, derler. Buna 
sayrn okuyucumuz bayanın her
kesten zb·ade inanması lbım ge. 
lir, çünkü 41 yaşında olduğu hal
de 35 vasında görünmesi, ~üphe. 
siz. tabiatin vücudünde topladığı 
yailardandır. Altı cocuk annesi 
olduktan sonra zavıflamıs olsaydı 
buruşuk olurdu. 

Zaten henüz 4.1 yac;mda ve daha 
cocuk besli:ı·cek kadar şişman ol. 
duituna göre yeniden anne olmıya 
vakti var demektir. Yalnı7., b~
dan sonra dünyaya getireceği co
cuklannın kız olmalarını çok te. 
menni ederim. Çünkü çok çocuk 
annesi olmak anneden kldara in
tikal eden bir istidattır. Sonra da 
bir memlekette halkın çoğalması 
için erkekten ziyade kız çocuk la. 
zımdır. Sebebini, tabii. nek kAlav 
tahmin edersiniz. 

Milletin i~tikha1i kıdıU"dadır. 

İngilterede Gizli Mühimmat 
Deposu 

Londra, 28 (A.A.) - Dün bütün 
askeri memurlarla za~ tarafından 
sarfolunan fevkalade faaliy~t netice
sinde Kildor kontluğu dahilinde mü. 
him miktarda esliha ve mühimmat 
meydana çıkarılmış olduğu gece ya
rısı ilan edilmiştir. Yeniden 11 kişi 
tevkif olunmuştur. 

--<>--
Maarif Vekili İzmire Vardı 
İzmir, 28 (Tan Muhabirinden) -

Maarif Vekili, bu gece sabaha karşı 
üçte buraya gelmiş, Kızılçullu köy 
okuluna misafir edilmiştir. 



F eliketzedelerin Yakın Yardım Komitesinin Bütün Istanbul Halkı 
Seliil-lere NaI<Iedilmesi Beyannamesi F eliketzedeler için 
lcln 1 ertibat Alınıyor- (Bap ı -) T1llyette en büyilk mülkiye m•ma- Süratle Harekete Geçti 

(Başı 1 !ncfde) 
büsbütün arttırmışbr. Şohrin diğer 
birkaç yerinde çıkan yangınların ba. 
sıldığı haber veriliyor. Zelzele, hafif 
olarak devam etmektedir. 

mrştır. Şehir d ümdüz bir harabe ha. runun riyaseUnde birer tali komite 
ra en ziyade felaket ve hasara düçar lini almı§tır. Diğer bazı viliyet ve teşkil edilmesi ve her komitenin top. 
olan Tokat, Amasya, Ordu viliyetle- kaza merkezlerimiz ve köylerimiz lıyacatı eşya ve parayı makbuz mu
rlne mücavir bütün vlllyeilere de dahi Metten derece derece müteessir kabilinde tesellüm edip derhal mer-
tamim edilmiştir. olmuştur. keze göndermesi ilave olunmaktadır. 

F elaketzedela nakleJilecelı En fecil bu iletin bir çok vatandaş Yurdun her tarafından buraya ge. 
Zelzele, Erzurum - Erzincan ve 

Sıvas • Erzurum hatlarının birçok 
yerlerini bozduğu için Erzurumdan 
ve Ankaradan kaldırılan imdat tren. 
leri maalesef yolda kalmışlardır. Bu. 
nun için, şimdilik mahalli hitk(ımet 
kuvvetleri, elde mevcut bütün im. 
kanlardan istifade ederek yaralıların 
'ledavbıi, lkurtulanlann beslenmesi 
ve barındnlıruısı için tertibat almış. 
lardır. İmdat heyetlerine intizar e. 
dilmektedir. 

Dahiliye Vekileti, zelzele mmta- hayatına ~l olmasıdı~ Can kaybı. len haberlerde milli feliket önünde 
kasındaki vilayetlere bir tamim gön.. mn ve yaralı sayısının h1tkiki -:n.ikta. milletimizin yardımlarda bulunmağa 
dererek zelzeleden kurtulanların ve rmı henüz bilmiyoruz. Bu dakik3da başlamış olduğu anlaşılmaktadır. E
yaralıların hayatı koruma işi üzerin- cümlenizi felflket kurbanlannın ha. sasen paradan maada kullanılmış ve 
de en acil ve zaruri tedbirlerin ahn- tıralarmı anmağa, dul, öksiiz ve yu. ya kullanılmamış her nevi giyim eş
masını bildirmiştir. vasız kalmış olanların büyük ıstıra. yası, battaniye ve ekmek yerine ka-

Valiler, felaket mıntakalarında mi bını düşünmeğe davet ediyorum. im olabilecek fasulya, nohut, mer-
safir olarak barındınlamıyan ailele- Felaket haberinden derin bir te. cimek gibi hububatın da teberru ola
rin zelzeleden masun kalmış şehir, essür duyan Cümhurreisimiz ve MH- ırak kabul edilmekte olması halkın 
kasaba ve köylere nakillcdn~ hemen li Şefimiz, derhal en seri ve en etraflı 1 felaketzedelere dilediği gibi ve gc. 
başlıyacaktır. yardım tedbirleri alınmasını emret- niş olçüde yardım ı:?debilmcsini te-

Bu maksatla Kayscride de bugün mişlerdir. min etmektedir. 
Zelzele neticesinde Sıvas - Erzu

rum araSlndaki birçdk istasyon bina
lan ehemmiyetli surette hasara uğ. 
raml§tır. Geçit istaıs~nundaki . de. 
miryolu köprüsü ytkıldığı için seyrü. 
sefer durmuştur. Hat, Çetinkaya ile 
Karagöl istasyonu arasında da bir. 
çok yerlerinden sakatlanmı~tır. Ta. 
mir işlerinin süratle bitirilmesine 
çalışılıyor. 

bir toplantı yapılmış, felaket mınta. Cümhuriyet hükiımeti daha ilk Ayrıca bütün vilayetlerdeki husu-
kasından bin nüfusun Kayseriye nak- andan itibaren müteaddit sıhhi im- si teşekküller ve müesseselerle pc;t. 
ledilmcleri ve orada barındırılmala- dat, malzeme ve yiyecek trenleri rikhane ve h.ahamhuneler de, *1illi 
rı imkanı tetkik edilmi~tir. Bunun ıe. tahrik etti. İki vekilimiz bu sabah komitenin işlerini kolaylaştırmak ve 
minine çalışılıyor. Ankaradan zelzele mıntakasma git- kendi teşekkül ve miiesseselerine 

Tahribata Ait Rakamlar ti. Ayni teessür içinde bulunan mil. bağlı olanların yardım arzul:ırım bir 
---- let vekillerimiz, dünkii içtimaların- elden ve süratle idare edebilmek 

Dün ve bu gün gelen hai>erlere na- da benim rivasetim altında bir milli maksadile yardımcı lrnmiteler kurmı 
zaran, Erzincan hariç olmak li;-ı::rc komite teşkil ederek milletimizin de ya başlamışlardır. 
diğer mıntakalarda zcızPleden ölen yüksek yardımına müracaat edilme- Bundan başka milli bankaların 
vatandaşlann sayısı maallese~ 2500 sine karar verdiler. Komite bugün merkez ve şubelerine bağlı mağaza, 
den fazladır. Ankarada teşekkiil etti. Bütün \'İla- / ".e depolardaki her ~evi ~toklar fc

Bütün bunlardan bac:'kn, SıvaS-Çe
tinkaya arasında dehşetli bir kar var 
dır. Katarlar bu yüzden de ilerliyc. 
miyorlar. Kan bertaraf etmek icin 
muhtelif tertibat alınmıştır. Yollar, 
yarın tanırunen temizlenmiş olacak. 
tır. 

Acil yardımlar İcin 

Bu imkfınsızlıklar karsısında, acil 
yardımlar yapılabilmesi maksadile 
tayyarelerden istifade edilmesi dü. 
şünülüyor. İklim, mevsim ve hava 
şartlarının müsaadesi nisbetindc, Er. 
%incana tayyarelerle ilk olarak gıda 
maddeleri ve giyecek eşya sevkine 
~alışılacaktır. 

Bu sabah Sıvas istikametinde An
karadan hareket eden trenle zelzele 
mıntakasına bir sıhhi imdat heyeti 
gitmiştir. Ayni trenle Kızılay Kuru
mu tarafından Erzincana çadır ve 
diğer levazım göndenlmiştir. 

Felaket mıntakasmd:.ı akrabaları 
bulunan yüzlerce kişi de bu trenle 
hareket etmişlerdir. 

Elazığda teşkil edilen imdadı srhhi 
!heyeti de bugün hususi trenle Erzin
cana hareket etmiştir. İmdadı sıhhi 
heJ etinin yanında lbir çok hasta oto 
mobilleri ve k"-..'llyonlnn bulunmak
tadır. Ayni trenle 2 bine yakın ek. 
mek gönderilmi~tir. Bu sabah Sıvas
tan da Erzincana bir yardım treni 
hareket etmiştir. Trende 300 amele 
ile sıhhi imdat malzemesi, knmyon 
ve otomobiller ve bir çok ekmek 
vardır. 

* Dahiliye VekiH Faik Öztrak ve 
Sıhhat Vekili Huliisi Alataş, bu sa
bah trenle zelzele mıntakasına ha. 
reket etmişlerdir. Bozulan hatlar sa
rına kadar tamir edilemediği takdir
de başka vasıtalarla seyahatlerine 
devam etmeleri muhtemeldir. 

Dahiliye Vekili, vcrdiğı bir emir
de Üçüncli Müfettişlik erkan ve :ne. 
murlarının Erzuruma gitmcleıini bil 
dirmistir. 

Zelzclenin tahribatına ait diğer yet ve kaza merkezlerinde de hemen' laket mm takasına gonderılmekt~ ol
muvakkat rakamlan sırasiyle veri- şubeler kurulacaktır. ,. duğu gibi Siimerbankın köy eşyoJı:ırı 
yoruz: Vatandaşlarımın nakit ve eşya ia- satan mağaza ve dcpelarındaki bütiin 

Sıvasın Hafik kazasının İspile na- nesinde biribirile müsabaka edecek. eşyaların da hemen zelzele mıntaka
hiyesinin merkezinde 200 yaralı var !erine asla şıiphe etmem. Facianın ıs sına gönderilmesine !<at ar verilmiştir 
dır. 13 ev kısmen yıkılmış, Okturon tıraplarmı ancak süratli, toplu ve Diğer vilayetlerden yardımlar 
köyünde ise 3 ev tamamen harap oL umumi bir yaraım seferberliği ile Felaket haberi üzerine Erzurum -
muştur. Bayburtta, 16 ölü, 70 yıkıl. hafifletebiliriz. dan derhal trenle bir sıhhiye heyeti 
mış ev tesbit edilmiş, Pirput köyün- Unutmayınız ki, binlerce vatanda. Erzincana müteveccihen yola çıka
de ise 16 ölü bt:Junmuştur. Zara ka. şınız kara kış ortasında açıktadırlar, rılmıştır. Lüzumlu ilaçlar ve bir mik
~aSl köylerinde hasarat kati olarak ve her türltl eşyaya muhtaçtırlar. tar yiyecek de bu arada sevkedilmi:?
henüz tesbit edilmemiştir. Zara mer_ Devlet, harabeleri mamureler haline tir. Malatya belediyesi Erzincana ilk 
kez kazasında maalesef 1500 ölü getirecektir. Fakat felaketzedeleri in- olarak trenle 1200 ekmek gondermiş
vardır. 1000 ev yıkılmıştır. şaat mevsimi gelinciye kadar sot'Uk- tir. Zonguldakta kurulan komisyon, 

Suşehri merkez ve nahiyelerinde tan, hastalıktan, açlıktan muhafazr 1 ilk yardım olarak Kızılay emrine 35 
150 ölü, 50 yıkılmış ev vardır. Kaza etmek ve barındırmak Türk milleti~ bin lira tevdi etmiştir. Bozöy..iklüler 
merkezinde nüfus zayiatı az olup yı- nin en yüksek anane ve faziletlerin- de bugün Kızılay emrine ilk parti o
kılan evlerin adedi de 10 dan ibaret- den olan tesanüt ve yıırdımlasmanın larak iki bin Hra göndermişlerdir. 
tir. Şarkışlada 2 kişi ölmüş, ı t ev yı- müstesna bir misalini gosterm~k mev Milli Şefin direktif ve emeli veç: 
kılmı tır. Kuyuluhisar Jçazası m r- kiindeyiz. Felikete Uk"r~an atan- hile zelzele mıntakasında yepyenı 
kezinde maalesef hasar çoksa da za- daşJann ümidi dev ette ve sizlerde- 1>1r 'TID"Ti:lye mmnıK rm K U
yiat miktan .henüz tcsbit edile C- <lir. Milli komitenin ve subelerinin Eere yardım işleri başarılınca mimar 
miştir. n;ı etrafında toplanınız. Vatandaşlık va. ve mühendislerimiz zelzele mıntak~ı-

Tercan kazası köylerinde 6 ölü 8 zifesini yapınız. sına gitmiye ve bu m1ntakanın imar 
yaralı vardır. Evler tamamen yıkıl- T. B. M. M. Reisi ve Milli Yar- işini deruhde etmeğc karar vcrm:~ 
mıştır. 

Trabzon merkezinde bir ölü, 6 ya
ratı vardır. 2 ev tamamen, 24 ev kıs
men yıkılmıştır. Trabzonun mer
kez köylerinde 1 olü vardır, 7 ev kıs
men yıkılmıştır. Vakfıkebir kaza
sında, merkezde ölü ve yaralı yoksa 
da 31 ev tamamen, 20 ev kıs-nen yı
kılmıştır. Kö~ lcrinde 4 ölü, 35 yara
lı, tamamen yıkılmış 20, ve kısmen 
yıkılmış 8 ev vardır. Maçka kaza_ 
sında hasar azdır. 1 ev kısmen yıkıl
mıştır. Giresun vilayetinde hasar 
fazladır. Fakat orada da miktar he
nüz tesbit edilmektedir. 

Trabzond:ı iç kale'nin bir kısım 
duvarlan, bir cami min:ırcı:;ile diğer 
bir camiin de şerefesi, bazı evlerin 
bahçe duvarlan y:ık.ılmıştır. Gümrük 
dairesinin çatısı kısmen zarar gor
müstür. 

Turhalda 3 ev yıkılmış, birçok bi
nalar hasara uğramı~tır. 9 ölü ve 15 
yaralı tesbit edilmi8tir. Civar köy. 
lerde sarsıntının tahribat yapıp yaP
madığı hakkında bir malumat alına. 
mamııJhr. 

Yozgadın Maden mıntakasınd;:ı 
6ıhhiye binası çatlamış, Sorguna 
bağlı Dahana köyünde birkaç ev o. 
turulamıyacak hale ıgelmiş, iki ço. 
cuk, bir kadın enkaz; altında kal. 
mıştır. 

dım Komitesi r~e!si !erdir. 
Abdülhalık Renda Ziraat Bankası şubeleri memurları 

Diğer taraftan komite reisi Abdiil- ilk yardım olarak m:ıaşlarınm yüzde 
halik Renda vilayetlere komitenin beşini milli komitenin emrine ver -
faaliyeti hakkında bir tamim gönder. mişlcrdir. 
miştir. Bu tamimde feldket sahasın- Büyük milli müessec:;eler fclaket
daki halka acil yardımlarda bulun- zedelere yardım için mi11i komite em 
mak tlzere Meclis kararile bir milli rine vererekleri meblağları tesbit et. 
komite kurulduğu ve bu 1'omitenin mişlerdir. Ttlrkiye 1ş Bankası 10 bin 
derhal işe başladığı bildirilmekte ve lira teberru etmiştir. 
bu komiteye bağlı olmak üzere her 

Yardım Listemiz 
çökmıiş, hükumet binası Kısmen ~ ı
kılmıs, enkaz altında kalanlardan ı 1 
kişi ölmüş, 50 kişi yaralan nıştır. 

(Başı 1 inriıtı;> ı 

Amasyada zelzele siddct1ı olmuş. 

tur. Ezjne kazasında hasar çoktur. 
Yalnız 190 hanelik bır köyde 100 ii 
mütecaviz ölü vardır. Yozgatta Sor
gun kazasının Karlışc!-ıir nahiyesine 
bağlı bir köyde büytlK hasar tcsbif 
edilmiştir. 50 evde.n ·rn u yıkılımştrı. 

Dikilide 22 Ev Yıkıldı 

İzmir, 28 (TAN Muhabirinden) -
Burada l 1,50 de 7.elzele ohmıc;tur. 

Dikilide Nebiler köyünde 22 ev ta. 
mamen, 13 ev kısmen yıkılmıc;tır. 

Nüfusça zayiat yoktur. Dikili mın. 

takac;ında'ki Kızılay cadırları Erzin. 
cana gönderilmektedir. 

İmrf at Jlevetleri GidivoT 

Siız.ın Gomcl 
Eti Gomel 
Remz.i Tamerer 
Ne im Ç kar 
nadyolln ve Gripin mnec:c:('t:I' 1 
Mıgırdıç Aslan ve Yclvıırd Dil-
siz 
Behçet Hıfzı Ömcknl 
Saim, Dehcct Hıfzı örnckal mu
hasebecisi 
Bayan Ncfıse Şc! ka Camcıoğlu 
Bayan Ayşe SartC't Camcıoğlu 
İsmini bildirmeyen bir zat 
Dancn ve Danon ticareUıanP.SI 
Ferit Tarhan, KAğıthane Çeltik 
Fabrikası sahibi 
Klı~ıthane Çeltik Fabrikası a
meleleri 
İstanbul 28 inci llkmektep ~a-
lebC'SI 
Naci Katr:m 
Monukyan biraderler 
J. J. Vltol memurlnnndnn bir 
kısmı 

Maslak Asker! Proventoryom 
talebe ve hemşireleri 
Herman SplreT ve Şüreklsı 
Omnip<ıl Türk Limited Şirketi 
Muharrir Tekin Alp 
7~inbumu Demir Eaa me
murin ve ustaları tarafından 
İlhami Ahmet Örnekal 

2 50 

1 50 
o 50 

23 

10 
5i) 

5 
!) 

3 
10 
so 

50 

10 

16 
10 
15 

15 

25 10 
50 
50 
25 

65 
10 
6 

(Başı, 1 incide) 
vatandaşrmız kar üstünde ve soğuk. 
ta çırçıplaktırlar. Bunlara giyecek 
eşya ve yiyecek erzak ta göndermek 
lazımdır. Her birimiz sandıklarımız
da, kilerlerimizde duran fazla eşyayı 
bu zavallı vatandaşlara bir an evvel 
eriştirmeliyiz. 

•••••••••••••••••••••••••••• 

J Üniversite 
J Gençlerinin 

Teessürü 
Üniversite gençlerinden bir 

grup, dün matbaamıza gelerek, 
Erzincan felaketi kar ısında O. 
nivcrsite ve ;) iiksek tahsil genç. 
liğinin duyduğu derin teessüre 

Bunun için de, müracaatimiz üze
rine Vali Lütfi Kırpar İstanbulda bu
lunan mekteplerin, vatandaşların ve
recekleri eşyayı toplamalarına mü
saade etmişl~rdir. Bugünden itibaren 
üstünüzden, evinizden, elbise, kun
dura, çamaşır, battaniye, örtii ve sa. 
ire gibi verebileceğiniz ne gibi eşya
nız varsa, bunları size en yakın ve 
aşağufa ismi yazılt mekteplerden bi
rine teslim edebilirsiniz. Çocukları
nız mektebe giderken bu eşyayı da 
beraber gönderebilirsiniz. Bu mek
teplerin listesi sudur: 

terciiman olmu~lar ve fclfıkct. 

zedelere yardım İ!;İn milli yar. 
t dım komitesinin tesbit edeceği i yerlerde iiilen çalışmağa fm111dc 

I bulunduklarını bildirmişlerdir. 1 
.. Bir kısım yurt parçasma çö-

l 
ken büyük felaket karşısında 
gençliğin gösterdiği bu vakur İ 
heyecan ve yakın alakanın, bizi i 

Z olduğu gibi, biitün yurtta farı ı 
: da son derece mütehassis hıra. 1 - Kız mu ırm mektebi - Cnpa -

Topk. pı. Aksıırny. 

2 - SC'lçuk kız rnsUtilsii. 
3 - B kırkoy orta - K kırköy. 
4 - Dnvutpıışa orta - K. ''hıc:t:ıfnp:ı~a 
5 - Pc>rlcvniyal ıı~csi - Ak ııray. 
6 - K rıı Umrük 27 nci ilk okul -

K rn!!i!mrük. 
7 - F tıh 13 üncU ilk o1rnl - }'ııtlh. 
8 - C'\lmhuTiyc-• kız lisesi - C r!lnmb3 
9 - Vefa erkek r i - Zeyrek, Vefa 

lO - 1 tanbul kız li!!esi - C.a loğlu 
11 - İ tankul akşam kız '<onat mcktl'bi 
ı2 - iııtanbul 54 unciı ilkmektcp -

Unkııo:ını 

13 - Kumkapı ortıımc-ktep - Kıımka-
pı ve ha,·allsi 

14 - F,yüp ortamC'ktebi - Eyüp. 
15 - Alibey köy yatı okulu. 
16 - Kasımp a 9 tlncu 11 cmc'dcp 

Kıı~ımpn'<a havali i. 
17 - Halıcıo lu birinci ılk cıl:ulu 

18 - Bcyo lu 12 ncl ilkmektcp - Be-
yo lu h 'ali i. 

1!l - Beyoğlu akş m kız s:ın:ıl okulu 
20 - Gnhıt saray lısc i - Gnlatasaray 
21 - Beyo lu 29 uncu ilkmcktcp - Ile-

yo lu 
22 - .Fıru~ ğa 12 ncl ilkmektep - Fi-

ruza a havıı.lisi 

23 - Fındıklı 13 üncü ilkmektep 
24 - İnönü kız 11 esi 
25 - BC'şiktas kız orta 

6 - ış n Kız r 
27 1- N" anla ı Hi i ci il •m<"klcp 
28 - Ş li 43 üncü llkmektcp 
20 - Bomnntl 44 uncü ilkmektcp 
30 - Ferikoy 17 nci llkmeıtt(.p 
31 - Mecidı)cköyQ 42 ne! ilkm<'lctPT,) 
32 - Yıldız birinci yntı \>kulu 
33 - Knbntas crkPk lisesi 
34 - Bo azlçl lise i 
35 - Emir fın orl mektebi 
36 - Bı.iyilkdere 33 üncU ilkmektep 
37 - Sarıyer 14 ünetl ilkmektep 
38 - Rumelik v. ı 4~ nci llkmekten 
39 - Anadolukavnğı Hkıncktcbi 

40 - Beykoz 40 mcı ilk •ıkul 
41 - Cubu ,lu 37 ncı ilk o ml 
42 - An doluhls rı 3 ı unc ı ilk okul 
43 - Kand lli kız li esi 
44 - Çcngelköy 26 ncı m~ okul 
45 - Beylerbeyi 27 nci ıll<: okul 
46 - Kuzguncuk 45 fncl ilk olml 
47 - O kildar 22 nci ille olml 
48 - O kildar blrlnci erkek orl 
49 - Ü kud r ikinci kız orta 
50 - Ü küdnr 19 uncu ilk okul 
51 - Ü kiıdar üçUncil ort okı•' 

52 - O küdar kız efl!lt.itilsfı 
53 - Haydarpaşa erkek 1i esi 
54 - K dıköy Oçünctl ortn okul 
55 - Kauıköy 35 inci ilk okul 
56 - Kadıköy birinci erkek or 
57 - K dıköy ikinci kız orta 
58 - Moda 41 inci ilk okul 
59 - Kadıköy kız enstiltiı.ü . 
60 - Kızıltoprak 49 uncu ilk okul 
61 - Çamlıca kız lisesi 
62 - Göztepe kız ortamektcbi 
63 - Ercnkciy 38 inci ilk okul 
64 - Erenköy kız li"esi 
65 - Bostancı birlnc:l ilk okul 
66 - Maltepe birinci ilk okul 
67 - Kartal birinci ilk okul 
68 - Pendik orta okulu 
69 - Pendik birinci ilk oku' 
70 - BUyiıkada ilk okulu 
71 - Heybeliada ilk okulu 
72 - Şile merkez ilk okul•· 
73 - Şile yatı okulu 
74 - Bozhane yatı okulu 
75 - Alemdağı yatı okulu 
76 - Çatalca merkez birinci okul 
77 - Çatalca orta okulu 
78 - BOyukçel,mece yatı okulu 
79 - Sılh•rl merkez ilk okulu 
80 - Silh-ri Korkallı köy yatı okulu 
81 - Yalova merkez okulu. 

ı kacağı şüphesizdir. 
$ Gençler, bundan ba~a şeh· • 
1 rinı!zdek~. eğlence ;erlerinin as-
f . garı 3 gun, azamı bir haftalık 

1 

karlarını felaketzedelere verme
lerini, Milli Piyangonun yılbaşı 
hasılatının feliketzcdelere te. 
bcrruunu, ticaret müesseseleri
nin Kızılaya muayyen nisbet
lerdc, acil yardımlarda bulun
malarını, "Felaketzede lcre yar -
dım., pullarının tedavüle çıka. 
rılnıasını, memur maaşlarından 
muayyen bir nisbet tahtında ke
silecek bir meblağın felılketze. 
delere tahsisini temenni etmiş. 
lcrdir . 

............................. 
nan mektebe eşyalarınızı .gönderiniz. 

Yapılan Diğer Yardımlar - ------------
Dünden itibaren şehrımizdc ayrı

ca felaketzedelere yardım için bir 
çok hususi teşebbüsler yapılmıştır. 

Bu cümleden olarak genç nvukat
lardan Ethem Deriş baroya bir tak-
,.__; ... .!9'•-----ı. ~- ı..:-:.;'-ı. r--ı.e.ı.-4. ı...... .... 
sında, baronun bütün avukat1!1r ara
sında bir yardım teşkiliıtı vüeudc ge. 
tirmesini istemiş. ve kcndisı ilk yar
dım olmak üzere elli lira P,öndermiş
tir. 

Dün Baroda yapılan toplantıda bi
ri para, diğeri de eşya toplama işleri
le uğraşmak üzere iki komite seçil
miştir. Bu komiteler bugün faaliye
te geçeceklerdir. 

Ayrıca Baronun 939 yılı bütçestn. 
deki içtimai yardım İaslından 400 li
ranın da ayrılıp bu işe tahsis edilme
sine karar verilmiştir. 

İstanbul Belediyesi, bütçenin muh 
telif fasıllarından 10 bin liralık bir 
münakale yaparak feltıketzedelere 
yardım işlerine tahsise karar vermiş
tir. Ticaret ve Zahire Borsası, Borsa 
bütçesinden 5000 lirahk bir yardım. 
da bulunacaktır. Tüccarlar arasında 
da iane toplanmasına bnşlanmıştır. 

Elektrik ve Tramvay İdaresi me
murları aralarında 2 bin lira topla
mışlardır. 

Şehrimizde bütün kazalarda var. 
dım komiteleri kurulmuş ve ayrıca, 
tali komiteler ve ma:mlle kolları vü
cude getirilmiştir. Biıtün bu yar
dım teşkilatı para ve eşya teberrula
rını süratle felaketzerlelere ulaştır
mak üzere Kızılaya yetiştirecekler-. 
dir. 

Jf. 
Çapamarka pirinç unu fabrikası 

sahibi M. Nuri Çapa, fabrikasının 

günlük işlerini durdurup iki gün i
çin felaketzedeler hesabına çalışmıya 
karar verdiğini bildirmiştir. 100 gr. 
lık ve beheri beş porsiyonluk çorba. 
lık komprimelerden ilk ağızda iki bin 
adet komprimeyi gazetemiz vasıtasi
le Kızılay emrine göndermiştir. Bu 
suretle on bin vatandaşın sıcak bir 
çorba içmelerine imkan vermiştir. 

Başvekilin Talimatı 

Başvekil Doktor Refik Saydam, ü
çuncu ve dördıincü umum mufettiş.. 
liklerle Ankara, Erzincan, Sıvas, 
Kayseri ve Malatya vilayetlerine bu
giın verdiği bir talimatta, hiç vakit 
:kaybetmeksizin masraflara karşılık 

olmak üzere mahalli Ziraat Bankala
rının valilerin emrine tediyatta bu
lunacaklarını, vilayetler kendi asga. 
ri ihtiyaçtan için elzem olan gıda 
maddelerinden fazla olanlannı der
hal ve bilafasıla Erzincan:ı sevket -
melerini ve vilayetler biribirlerine 
nazaran ihtiyacı gö.,önünd"' tutarak 
kendilerinde olmıyan mal?.cme ve 
maddeleri diğer en yakın w>füıyetler. 
den temin etmek suretile sevkiyatı 

inkıtaa uğratmaksızın idame eyleme 
lcı-ini teblig etmiştir. 

Diğer Mütemmim Tafsilat 

Orduda ölü ve yaralılar henüz tes
bit edilmektedir. E17.Urumun Elmalı 
köyünde mühim hasar olduğu anla
şılmıştır. Birçok binalar t:ımamen yı
kılmıştır. Trabzonda vilayet merke. 
zinin ve kazalarının ehemmiyetli za
rar gördüğü bildiriliyor. Merkezde 
1 ölü, 6 yaralı, merkez köylerinde 1 
ölü, Vakfıkebirde 4 ölü, 35 yaralı 
tesbit edilmiştir. 

Sıvas, 28 {A.A.) - Vi!ayetimir. i . 
çinde hareketiarzdan müttesstr olan 
mıntakalardaki felaketzedelere yar. 
dım için biiyük eayretler sarfedıl. 
~tedir. Bir taraftan Zara. Hafik 
ka:ıa merkezlerine imdadı sıhhi hE'
yetleri ile liizumu kaı;lar çadır, bat. 
taniye, yiyecek ve giyecek ~önderil. 
diği gibi diğer taraftan kar ile örtülü 
bulunan Zara - Suşehri yolu ile Ko. 
yulhisar - Sıvas yolunun açılmasına 
çalışılmaktadır. Bu mesaiye askeri 
kuvveUerim.i% de iştirak eylemekte. 
dirler. 

Turkiye Matbaası mUreltiplcrl 
Bre%.llya Kahve Şirketi memur
lan 
Brezilya Kahve SU muhasibi 
İsak Amram 

82 
Dığer nahiyelerde merkez okulları bu 

vazifeyi .ıtöreceklerdir. 
Sirkecide Ankara caddesindeki 

Temiz berber salonu da bugünkü ha
sılabnın hepsini gazetemiz vasıtasile 
feliketzedelere göndermiye karar 
vermiştir. Bu teşebbüsün bütün es
nafımız için de örnek olmasını te
menni ederiz. 

Bu talimatta her sevkcdilen kafile 
ile ne gönderildiğinin de günü gunü
ne ve doğrudan doğruya Başvekale
te bildirilmesi ve mahallinde yapı -
lan muşahede neticesinde yapılması 
faydalı görülen başka işler varsa bun 
lar için de umumi müfettişlerin ve 
valilerin Başvekalete tekliJlc bulun
malan bildirilmiştir. 

Bu talimat aynca Erzincand31l ıon 

Trabzon mez:kezinde, 2 ev tama
men, 24 ev kısmen yıkılmı<tır. Vak. 
fıkebirde 820 ev tamamen. 80 ev kıs
men yıkılmıştır. 

Akçaabad kazasında birçok evler 
yıkılmıştır. Samsunun Ladik kazası 
dahilinde bir kaplıcanın sulan kesil
miştir. Çarşamba merkezinde 25 ev 

Hafik kaza merkezile f psile nahi
yesmın Z'elzeleden müteessir olan 
köylerine yolların karla örtülü bu. 
lunma~ı dolayu;ile Sıvastan yardım
da bulunulamamaktadır. Bu köyle. 
re yardı!", Tokattan temin edilmek 
üzeredir. 

G. A. Baker Şirketi memurlan 
.. Pn!Yoyans Han,. 
Tüccar Vedat Balar 

10 

32 50 
10 

luıUnkO yekOn 1578 80 

• TıSt T•' ebe Yurd und•td tıtlebeler tu•· 
fnıd•n evvelkl ıln lda rehanemln getiri· 
len ıt•r• miktarı 122 llndır. OOn nevet· 
tltlmlıı ilk llmtede ltu miktar 22 lira gibi 
g8sterlldlill için tavzihe IOzum g6rOyorı;2. 

* Ayrıca yanndan itibaren Halk 
Partisi de Ankaradan gönderilecek 
talimat dairesinde bütün halkevleri 
vasıta.sile enra toplamıya teşebbüs e. 
decektir. 
Vatandaşlanmız soğuktan Jr:ınlma

dan kendilerine yardım elimitl uzat. 
mak mecburiyetindeyiz. Acele ediniz. 
Bugünden itibaren semtinizde bulu-

* Antalya ambarı, Kl~layın istediği 
iskelelere, felaketzeclelcre yardım 

maksadile gönderilen eşyaları para
sız nakletmeği deruhtP. t?ylemiştir. 
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MAZON MEYVA TUZU 
MÜFERRiH ve MIDEViDIR 

GAYRiMENKUL 
İst. 4 üncü İcra Dairesinden : 

Bir borçtan dolayı mahcuz bulu nan ve üç yeminli ehli vukuf huzuru 
ile kıymet takdir ettirilen Topkapıda, Takkeci mahallesinde, Merkezef. 
Davutpaşa sokağında eski 7 ve yeni 15. eski 8 yeni 17, eski 8,9,10, 11, 12, 
eski ve yeni 14 eski 37 yeni 7 hane ve dahilinde baraka bulunan arsa ve 
yine Küçük Mustafapa.şa mahallesinin Molla Hüsrev Kara Sarıklı ve 
Kuyu sokağı eski ve yen~ 1 No. lı arsa ile bahçeli bir ev, ve yine Emin. 
önü, yeni Abıhayat sokağında yeni 10 No. lı arsa satılığa çıkarılarak aşa. 
ğıda evsaf ve mesaha ve kıymeUeri ~österilmiştir: 

1 - Topkapıda Takkeci mahallesinde Merkezef. Davutpaşa sokağrn. 
da eski 7, yeni 15, eski 8, yeni 17, eski 8, 9, 10, 11, 12, eski ve yeni 14, 
eski 37, yeni 7 hane ve baraka ve arsanın evsafı. 

2 - Topkapıda, Takkeci mahallesinde, Merkezef. Davutpaşa soka
ğında, eski 7, yeni 15 No. 1ı ev, kapıdan girilince tahta bir sofa üzerin
de ve zemini taş döşeli ve içinde kuyusu olan tavansız bir mutbak ma
halli ve ayni katta zemini çimento bir mutbak olup, burada dolap gibi 
kullanılan bir merdiven altı vardcr. Mutbaktan bahçeye çıkılır. Bahçede 
bir erik, bir dut ve bir incir ağacı vardır. Bahçe kapısından b.banın ar
kasındaki bahçede zemini toprak ahşap bir de ahır vardır. 
BİRİNCİ KAT: Tallta bir merdivenle çıkılır. Bu katta bir sofa üzerinde 

üç oda ve hela vardır. Ve duvarlar tamamen ahşap ve bağdadi olup su
reti umumiyetle muhtacı tamirdir. Su ve elektrik tesisatı yoktur. Bir 
ayda 10 lira icar getirmektedir. 

HUDUDU: Bir tarafı "Mehmet hane ve bahçesi ve bir tarafı Abdül. 
muttalip arsası ve bir tarafı çıkmaz odaları sokağı ve tarafı rabü Davut
paşa caddesi ile mahdut. 

MESAHASI: 148 metre murabbaı olup bunun 70 metre murabbaı 
bahçedir. 

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Tamamına 800 lira kıymet takdir 
olunmuştur. 

3 - Ve ayni mahalde ve sokakta eski 8, yeni 17 No. lı olan arsanın 
cephesi tahta perde ile çevrilmiş ve arkası taş duvarla ayrılmış olup ve 
solunda diğer gayri menkuller mevcuttur. İçinde başkaca tesisat yoktur. 

MESAHASI: 59 metre murabbaıdır. 

HUDUDU: Bir tarafı vakfı mezburdan Hafize menzeli, ve bir tarafı 
ariki has ve bir tarafı vakfı mezburdan Arnavut Veliittin ile zevcesi 
Hatice Hatun uhdelerinde bulunan menzil ve bir tarafı tariki am ile 
mahdut. 

4 - Ve yine ayni mahalle ve sokakta eski 1, ve yeni 1 No. 1I kahve 
kulübesi haricen eski teneke kapılı ve sokak cephesi taş b:ıhçe duvan i
le çevrilmiş ahşap bir baraka halinde olup bir oda ve mutbak gibi kul
lanılır. Bu binaya merbut olması lazım gelen bahçe kısmı zemini de gay
ri muayyen olduğundan tahdit edilmemiştir. Yalnız barakanın mesahai 
sathiyesi 38 metre murabbaıdır. 

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Mahallinde gösterilen hudut ve tapu 
kaydına nazaran tamamına 200 lira kıymet takdir olunmuştur. 

HUDUDU: Sağ 'tarafı Ayş'!ye müstakillen tahsis kılman mahal ar
ha.o•, ı::ıol to.ro.!ı İ31U.m h.ııbri:staıu, oırplıı::~i yul lle mcıhdut kahv~ kulübesi. 

5 - Ve yine ayni mahallenin Feyzipaşa caddesinde eski 8, 9, 10, 11, 
12, yeni 2, 4, 6, 2/1 No. lı bostanın evsafı, cephesi harçsız taş duvarla 
çevrilmiş olup diğer hududu gayri muayyendir. Bostan dahilinde bir ku 
yu ve muhtelü meyva ağaçları mevcut olduğu gibi, taştan ve çamur harç 
ile yapılmış bir de ahır vardır. Bu ahırın mesahası 54 metre murabbaı. 
dır. Senede 50 lira kira getirmektedir. 

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Tamamına 800 lira kıymet takdir o
lunmuştur. 

- HUDUDU: Bir t.:ırafı İslam mezarlığı, bir tarafı Takkeci camiine gi
den Davutpaşa caddesi ve kısmm Şeyh Abdullah Baba tekkesinin ve 
Ahmet vesairenin bostanları ve bir tarafı Şerefettin ile Raifin tarlası ve 
tarafı rabii Lizör caddesi ile mahdut 

6 - Ve yine ayni mahalde odalar sokağında eski ve yeni 14 No. lı 
arsa etrafı ve cephesi taş duvarla çevrilmiş olup dahilinde incir, şeftaJi. 
armut ve ceviz ağaçları vardır. 

- MESAHASI: 177 metre murab baıdır. 
TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Tamamı 90 liradır. 

HUDUDU: Bir tsrafı Camcı Bekir veresesi ve bir tarafı !mam Ha
san bahçesi ve arkası Zübeyir bahçesi ve bir tarafı tarik\has ile mahdüt 

7 - Ve yine ayni mahalde, Da vutpaşa caddesinde eski 3, yeni 7 No. 
lı arsanın cephesinin kısmı azamı yıkılmış taş duvar ve tarafeyni baş
ka gayri menkulat ile çavrilmiş ve arkası Hamamcı çıkmazı olup dahi. 
linde başkaca tesisat yoktur. 

MESAHASI:lOO metre murabbaıdır. 
TAKDİR OLUNAN f{IYMETİ: Tamamı 100 liradır. 

HUDUDU: Bir tarafı Fenerci lb rahim veresesi hane ve bahçe ve bir 
tarafı bağcı Mehmet hane ve bahçe si ve bir tarafı tariki has ve bir tarafı 
tariki am ile mevcut. 

8 - Ve diğer Küçük Mustafa Paşa mahallesinin Moll'l Hüsrev Kara 
Sanklı ve Kuyu sokaklarında cephe de olan eski ve yeni 1 No. lı bahçeli 
evin mesahası: Bu -ev 3 kısımdan mürekkeptir. İki kısmı yeni Mimar çeş
mesi sokağındaki bahç:? kapısına girilmektedir. Bu kaptdan girilince ze
mini taş döşeli bir avlu üzerinde zemini çimento bir rnutbakla binanın 

altında zemini tahta bir oda ve bir de odunluk vardır. Bu avlunun et
rafı kısmen teneke, kısmen de eski tahtalarla çevrilmişti!'. Binaya mo. 
zayık merdivenlerle çıkılır. Burada iki kapı vardır. Bu kapıJardan her 
birisi ayrı ayrı kısımlara taksim olunmuş olan binanın hır kısmına aittir 

Birinci kısmı bir·sofa üzerinde iki yüklÜ dolaplı oda ve merdivenle 
aşağıya inilince zemini çimento bir koridor üzerinde alatıırka bir hela, 
ile zemini toprak bir bo<lrum, ve bu kısımdan hariçteki avluda l:ıir de ku
yu vardır. Bu birinci kısım da ayda 6 lira icar getirmektedir. 

2 inci KISIM: 'fine ayni mozayık merdivenle, fakat ayrı bir kapıdan 
buraya girilir. Tahta bir sofn üzerinde birisi yüklük dolaplı üç oda ile 
birinci kısmın bodrum katına mukabil bodrum katı vardır. Bu da ayda 
6 lira icar getirmektedir. İki kısımda elektrik tesisatı yoktur. 

3 üncü KISIM: Bu kısma açılır. Caddeden girilir ve caddeden girilen 

burası da zemini taş döşeli ve halen mutbak gibi kullanılan bir mahal 
ile bir heladan ve bir odunluktan ibarettir. 

ı inci KAT: Burası bir sofa üzerinde üç oda ve bir aralıktan ibaret
tir. Bu kısımda elektrik tesisatı vardır ve burası senede 133 lira icar ge. 
tirmektedir. 

Yukarda izah edilen ve üç kısımdan ibaret bulunan bu bina~hşap ve 
büyük bir binadan ibaret olup bu taksimat sonradan yapılmıştır. Bin:ı 
sureti umumiyetle harap ve muhtacı tamirdir. Bahçesine gelince: Bah
çede muhtelü meyvalı meyvasız ağaçlarla, çiçek saksıJan koymıya mah 
sus tesisat ve bahçeye su tevziatı yapmak için bir havuz ve bir de 

TAN 

INKIBAZ, HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK TEMBELLİGİNDE, 

M I D E E K Ş 1 L I K ve YANMALAR 1 N DA Emniyetle Kullanılabilir. 

MİDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat. 

SATIŞ i LAN 1 
bostan kuyusu vardır. Bahçenin bir köşesinde taş duvarla yapılmış ufak 
bir ahır vardır. 

HUDUDU: Bir t3.rafı Kuyu sokağı, ve bir tarafı Kara Sarıklı cad. 
desi bir tarafı Tekke sokağı, diğer tarafı İpçi Mustafa ve Bahriye zabiti 
Hasanın menzili ve bahçesile mahdut. 

9 - Ve yine ayni mahalde Kuyu sokağında eski ve yeni 1 No. 1ı 
olan arsanın cephesi tahta perde ile çevrilmiş olup diğer kısımları hem 
hudut olan bahçeli evin hudut ve müştemilatile karışmış bir haldedir. 
Bu itibarla heyeti umumiyenin bir kül olarak mütalaa etmek suretile 
vaziyeti ve takdiri kıymeti yapılmıştır. 

-TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Gayri menkulün vaziyet ve mevkH
ne ve getirdiği kira bedeline ve emsali gayri menkulün alım ve satım 
piyasasına nazaran tamamına (3000) lira kıymet takdir olunmuştur. 

HUDUDU: Bir tarafı ZP.ynelabidin Hayeratından enas mektebi ve 
iki tarafı Refianın mutasarrıf olduğu bostan, tarafı rabii tariki am ile 
mahdut. 

10 - Ve diğer Eminönü Tavşantaşı, yeni Abıhayat sokağında yeni 
10 No. lı kapı 668 ada 14 parsel No. lı Mehmet Ağa vakfından icareli 68 
M .M. arsa, halen Ablhayat ve Sekbanbaşı sokaklannın köşesinde olup 
her iki sokaktan cephe almaktadır. Belediyenin yeni açtığı sokaklarda 
olup inşaata müsaittir. 

MESAHASI: 68 metre murabbaıdır. 
TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: Beher metre murabbaı 7 şer liradan 

476 lira kıymetindedir. 

1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 29.12.939 tarihinden 
itibaren 36/3391 No. ile tstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen mı
marasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 36/3391 dosya nu. 
marasile memuriyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nis
betinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. 
(Madde 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarlann ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri 'Tlenkul üzerinde ki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilan tarih inden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Aksi 
halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırn·nya iştirak edenler arttırma şartna. 

mesini okumuş ve lüzumlu malumat almış ve bunları tamamen kabuI 
etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayri menkul 1.2.940 tarihinde perşembe günü saat 14 ten 16 
ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğunda üç defa bağırıldıktan 
sonra en çok arttırana ihale C'dilir. Ancak arttırma bed~li muhamınen 

kıymetin yüzde 75 ini bulmaz veya satış istiyenin alacağına rüchanı olan 
diğer alacaklılar bulunup ta bedel bunların bu gayri menkul ile temin 
edilmiş alacaklarının mecınuundan fazlaya çıkmazsa en çok ..rttıranın 

taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilPrek 
16.2.940 tarihinde Cuma ~ünü saat 14 ten 16 ya kadar tstanbul Di'ırı:iün
cti icra memurluğu odasmrla arttırma bedeli satış istiy:min alacağına 

. rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok arttırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fcsholunarak kcn:lisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma
ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle arttırmaya çıkarılıp en ~ok arttırana ihale edilir. İki ihale arasında. 
ki fark ve geçen günler için yüzd~ 5 ten hesap olunacak faiz ve dij!C'r 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın mcmuriyetimizce alıcıdan talı. 
sil olunur. (Madde 1331 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını 
yirmi sanelik vakıf taviz bedelıni ve ihale karar pulla!"ınl vermiye 
mecburdur. 

Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden müte. 
vellit belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıy:ı ait olmayıp 

arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri menkul yuk:ırda göı:teri
len tarihte İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında isbu ilan ve 
gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan olunur. 

Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürlüğünden: 

Keilf bed,.Jt 
Lir• Kuruş 

2:.:-ts 10 

Muv•kkat teminatı 
Lln Kuruıı 

175 89 
Topkapı ı:arayı ve Türk isl:'ım e.c:ıerleri müzell!I'inin keşifleri mucibince terkr.s 

suyu için dahill testc:ıat yaptırılac-aktır. Bu iş açık eksiltme ile 10-1-940 Çarşam
ba günü saat 14 de Yüksek mektepler muhasebeciliğinde ihale e:ill~et;!nden talip
lerin teminatlarile t~tir:ıklcri \•e arzu erlenlerln evvelce keşif ve şartnameleri an
lamak ve mahallen gürmck üzere 'l'opkapı sarayı müzesi m!lJııdügünc mi.iraca-
atlarL (10688) 

BENZİN 

, ' GÜZEL SANATLAR 

AKADEMiSi 

NEŞRIYATI 

Klubın adı Muharrlrl Flau 
Kr 

Nazmi Ziya B. R. ~:yupo0lıt 15 

Türk Heykel· N. Berk lO(l 

traşl;ırı 

Tilrk Tez:ylni ll. M. Meriç 80 

<;a natla rı. 
c-rans<!da M üs· A. Muhip ve 1::>5 
tak il Resim elit A. Muhip ve l :::ı 

ı "tercüme., Cahit Sıdkı 
Fraıısad~ M us· 
takil Resim cilt C. Sıdkı 

11 "tercü nı e,, 
Mimari bilglsl Prof. Taut 250 

Tcmıımt ve Te· H. H. Sayman UO 
faz:uli Hrsnp 
Gilharı savab Kilisli !i.ifat 50 

Satış yerleri: İstanbulda, 
Haşet, Sühulet ve İnkılap 
Kütüphanelerile Necati 
Memduh Kırtasiye 1\1.ağa

zası. 

Ankarada Akba Kütüp-

TENEKESİ 

im ıat Makineleri Satllıktır. 
El ile çalışır ve 8 saat normal çalışmada 8 kişilik ekiple vasatı 

400 teneke imal eden yeni komple teneke makine ve alatı satılıktır . 
İzahat almak üzere taliplerin Galatada Perşembepazar Iş Hanında 

Maden Kömürü İşleri T. A. Ş. Biirosuna müracaatları. 
.............................................. 

· . inh~arlar .Umuft'.I· Müdürlüğü · ilanları · -... 
1 - Mevcut nümunesi mucıbiııce (5) ton adl cins Amyant tozu paz::ırlıkla satın 

alınacaktır. 

11 - Pazarlık 3 - 1 - 940 çarşamba gü nil saat 10 da Kabataşta lc\•:ı.zım ve mü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Nümune her gün sôzil geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ,.e saatte c;o 7,:ı güvt>.nmı> para-

larıle birlikte mP.zkür ko.,,i~yona gelmeleri. (107'Ô9) ............. ' 
SiRKETi HA YRiYEDEN : , 
Yılbaşı münasebetiyle Pazar aksamı Fevkalade olarak Rumeli ve 

Anadolu iskelelerine uğramak üzere Köprüden gece yarısından sonra 
saat 3 de bir Vapur tahsis edilecektir. 

Yine Pazar Akşamı fevkalade olarak Kabataştan Üsküdara ~ece 
yansından sonra 2.30 ve 3.30 Cla ve Üsküdardan Kabataşa 3 ve 4 de 
Araba vapurları sefer yapacaktır 

, ............... =--.............................. , 
Maliye Vekaletinden : 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununun sekizinci maddesi muci
bince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk kuruşluklarla 
nikel bir kuruşluklar 31 - K. evvel - 93!1 tarihinden sonra devlet borÇlarına muka
bil gerek malsandıklan ve gerekse Razi ne veznedarlığuu i!a eden Merkez ve Zi
raat bankalarınca dahi kabul edllmiyecek tir. 

Binaemıleyh: Ellerinrle bu ncvı pıı.ra bulunanların bunları mezkıir tarihe kadar 
Devlet borçları muknhllinde malsaııdıklarile Merkez ve Ziraat bankası ıiUbdcrine 
yatırm:ıları ilfın olunur. (eou) 

BA~, uış. Nl:LLır:; 

GRiP, ROMATiZMA 

NEVRALJi 

ve bütun agruarıruzı 

derhal keser. 

Lüzumunda günde 

Dr. Hayri Ömer 
ZDhrevl ve cfrt h•.Ulıkl•l't mOt•.,•n•· 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 
lnlrısmntdıı No. 133 TPIPfnn•4-!l.~~ 

K 1 R 3 Kaşe Ahnabilir. 
6 . 
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GBE·6J 
AkümıH.tı&lü ra~ı7 oLA-..BAlı 
1.ator ıl~ \alııır !. o"7o Pıl•17 6 Yol~ alrilmo. 
moron trrtib.ıtı _ - maıık dutmclı - Ora· 
Tiirtıı1eyır h 1ı r fı01 •Jarı - l dıl&ralı -
d~la ıdhal ~d'İımı:ı:!~ t akumülaıorlü rad}'\'I ılk 

. ~AN 

.. , . . 

Bff!LESrK AMERIKANIN 

MA M ULA tıqıR 

flE·flJfJN 
19401 . 

"~OMMANOEff., llih mt>dl'lı • 
10 lımb•lı ~radyo ·dunxanın rı" • 
ıayılıbılır • ) dalııa • mıkrolcı;" 1ııtun radyo~u ı~ı •yarı ·- • rutuh~ı oduı • oıo;,,,~n monltor • 
çılt pumul • ı:ramofnn ıerlib.ılt •. , ~ dıl~mt'l~n 
ptn•atıon M • ın adıot G E IAmhıl 1 " rnm· 
tıııy,, • t'n yul«tk alı$ k~hıl•t'h ın •ilik' mo-

11[·6+ 
6 llmbalı 1()40 ınodtl: • J dalgalı • göz llfln. 
~utilbtt odalı • ıon monitor • Q'rımoton ltrhbah· 
dyn.ıpover. oparlöru • Amcrilııyı Q'iindüz alır : 

lsıısyon ısımltrı yazılıdır. • 

TURKİYE UMUM MÜMESSİUiôı:GENEJtALA ElECT -- - .. 
ADANA, l,br.ahım Burduro~hı Ticar,lhan'lı W RIC MUESSESESll &OBERT LİBERT VE il'• • 
A~ 'i 'nı lsı.asyon cıd ' ERZiNCAN, Tahsin Yttln ve Ortakluı «Uf.lU>EŞI ŞJRKETf . 

KAl?A, Bonmar,, Mı~ııuı, 2nri Anal1rtalar rıd 37 OAZIANTf P, Mfhmet Ahvfli MANiSA, Nurull.ah v 1( . . -
~~~,~~~fk(l~~.ay) t-~oca ·zaJt Kaıım ve Evlatları • ISKfNDfRUN CHılıy) Şfvrfm mü,uul Şevket NIÔOE. J\. S. Erct'm~' tmal Ozııızmır karda$flr 
OIVAR8AKİR ~''.'\ klan . Pozcu n R'mzı lmer ÖDEMiŞ, llıısnu Karhan Sin tr acentas 
t LAZIO Roık~ 1 >f-ldır 1~•ta~a" IZMIR, Avni Nuri Muueçıo~lu RiZE, Ahmet frk Eltktrık EJ 1 

ESKiŞEHiR . , . ırart ane•ı TARSUS, Nurcttın Saaıl f s· 
' Bırhk Otobu•ltrı Arif Alp vt Şiikril Valç111 'AERSIN, Çankaya Kolrktit Sirkttl VAN, Siirllı Sült"yman 5~1 1~n onmu 

MA 1 A fY A, Ntıir Erınç " Bırıdtrl UŞAK, Ata U.i:ur .)' 
ZüNOULDAI(, Mobilyatı Ali Riza 

ı~---------------------------~ ı ht.Ailiye9UMUH~~m~~ 1 liğinden: ---- . 

ı ÖGLE ve AKŞAM SABAH. 
her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi muntazaman 

f 

"' • Türk milleti namına icrayı kaza 
ve ita,yı hükm~ m.ez\ln İstanbul As.. 
!iye Mahkemesı voıcuzuncu HukuJt 
Hakimi Suphi Tolun aşağıdaki kara-

fl O Ş A G İ D E R n ittihaz etmiştir. 
Davacı: Şevki kızı Fahrünnisa: 

OSMAN ŞAKAR Müessesesinden ~~~if~a!vle~imahalle Bostaniçi ıo 

diş macunu ile fırçalayınız~ 

10 Muhasebeci Ahnacak 
Orman Umum l\lüdürlüğünden : 

Orman umum mOdOrlüğüne bağlı devlet ormanları isletme revtrle:-lnde c;alıs

tınlnıak üzere imtihanla on nıuhrscbecl alınacaktır. 
l - Muhasebecilere 3656 sayılı kanun hükumlcri dnlreslndc ayda 170 liraya ka-

dar {lcret verilecek ve bu kAnun mucıblncc terfi ettirileceklerdir. 
2 - Taliplerin yüksek lktısat ve ticaret mektebi mezunu olmalan ş::ırttır. 

3 - .Memurin kanununun <t uncO maddesindeki şeraiti haiz olmala:-ı IAz•mdb. 
4 - lmtfhan 10-1-940 c;Ar~mba ~ünü saat 10 dn orman umum mildiltlOğOnde 

ve lıtanbulda orman c;evlrr,e mfıdfirhiğün de yapılacaktır. 
5 - Taliplerdcn Ankaraı1a lmtfhana glreceklC'rln 9- 1-940 akıamına kadar or

man umum müdürlilğüne ve lstanbulda im tıhana gireceklerin ayni gün aksamına 
kadar İstanbul orman çevlrtıe müdürlüğü ne aşağıda gösterilen vesikalarlle müra
caatlan. 

a) Nütuı cOzdanı, sureti, hOsnfihal Um ühaberl. 
b) Diploma veya sureti. 
e) Askerlik vesikası veya sureil. 
d) Var~a bonservis veya roretlerl. (lOflR<I' fl!!'i!Çlf'l 

Fethiye Belediyesinden : 
ı - 27-9-939 tarihli eksiltMeslne talip çıkmıyan 5270 lira muhammen bedeJli 

buz fabrikası tesisi - yalnız teslım müddeti dört ay olmak üzere ayni şarUarla -
yeniden ve kapalı zarf usulile mOnakn.;nya konmuştur. 

2 - ihale 21-1- 940 tarihinde s:ıat vn beste Fethiye Belediye dain::slnd~ Belediye 
encümenince yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 395,25 linı'1ır . Proje ve şartnameler Fethiye Belediyesin-

ZAYİ MAKBUZ 

İstanbul İthalat Gümrüğünden al-

ı 
dığım 21996 No. lu bevannamesine 
ait 29.11.939 tadh ve 108751 . N o. lu 
Depazito makbuzu zayi oldu~undan 
yenisi alınacaktır. Eskisinin hükmü 
voktur. 

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
A. Ş. 

i.111111 TAN Gazetesi -.. -5 .. -

SON MODEL 15 SENE GARANTiLi ALTIN VEYA 
METAL BİR BAY AN VEYA BAY SAA Tl BECENINIZ. . 

Ve 6 A YD .A Ö.D EYİN i Z. 

Dava olunan: Haşim Koken ayni 
adreste. 

Dava: Davacının kocası Ra~im ev
lerinde kiraci oturan Saadet isminde 

1 
bir kadı~ ile münasebeti gayrime~ 
ruada bulundu~unu ikrar ve kansı

' na hitaben- yazdı~ı el yazısı mektu-
Galata Bıml~alar Cad. No. 47 Voyvoda han zemin k!it, Tel : 42769 ı bunda da itirafta bulunmuş olması 
Beyazıt : Üniversit•J Cad. No. 28 Elektrik jdarcsi karşısL davacının şeref ve haysiyetini kıra-
Kadıköy : İskele caddesi No. 33 • 2. cak 111:örülmüş ve evlilik birliğinin 

"1•m•••••••mf.,."!'!'1•9ll•••••• ... •li'••••••' idamesine imkan bırakmamış oldu, 
1 

ğundan bahisle boşanmalarına ve 

S NGER tazminat olarak 500 liranın tahsiline 
ve davacı ile beş yaşındaki oğlu 
Yalcın için nafaka takdirine ve ma

No. 27 80 F.lmash ve 8 Pırlantalı 200 J,ira 
No. 27/A 108 ., " 8 " 230 " 

El\t~Al..LERİ GİBİ ON BEŞ SENE GARANTİLİDiR 
Adres : SİNGER SAAT l\1AÖAZASI - İstanbul Eminönü cnd & 

~~ti~M~1i~,·-~_,,·1,.oiti·nı lt}:: .. ş·'~v11=r.1 : 6,.if q ire ~, ... 
',,.~:;_,-.11.~~~.·~~-.r~·:" ....... {~");'~-··\, . .; J:-.! ...... ~·t»· •. : ' "·."""".i.•.,t ... ::) ·r: .· ·~·'('. i' .: :il .. . ·· 
•::: .~·.: .. ı,:!·~~::·__;~·.~~~~p}jIML;I -· .Hf,\Rlif.~I:- .. , ._ · '., .. : .. ·:<~"', .. 
~~ ~t,.~-HAYAlf:~~tAKViMi~~. ÇIKTI .t . :.· .. 
"J.f.··ı~·.;;.. ~~;ıırµr.ı;;;..'ı;.;..-; w.:·:·': .,;.~ · : . .. :. '.,_..,. ::'-_ '. · ~- . ·' ·~ · · · 
., •.. -~;Bu• eşsız•"Ye emsalsiz· takvımd..!i : bu•.sene · 
'.-~ ~:~M~;. r~r.lkl"i.~~~it:a ... 72_:d~·~ıeüri' Banci.rası .-:: 
.~. ·- . ·. ~ \' ,• ·. -,-.·~·"": ·" ·~' . ." ·· -. _.•l .-~ ' -. ~ ... ·. . ·. ' . •: 
· ,~· JZO~~hifc . ci(lü~~~I~ ~~zılar ve mükemriıel bi~ •. muhtır~ defteri vaı:dır. : 
. ~ ··'.' :~~az~l~r~~n -~~~ıJ~r~ '. .o;. Tak~~ ,dair ·. her t~rlü ;~a.lü~at:~· dü~~~ !~rihi~ dinler 

. tarıhı. ıJıtır~lar, tarıhı, ınlulap tanhı. . : . : · :· • · · ·• ·.· . " - · 
:. '·lı ot~:Y~~.;d;vı~lıeriiıin nüfus

1

,.ve ku~vetlcri •. di.inyadaki müslümanlar.. • '"· 
-~·- •• I(~ • . -ıtı '' . . . . f • . • .,. ' 

. Devletimizin · tqkilatı •. Vilayet 've ka zalılrımız. · tren İ!tasyonları, ,limanlar ve 
iskelele~. · kanunla~ı~z. ~ :·· - · · · -~ """ '· · .... · · ~ ' ~0 • .. 

:.' ~Tfuk~ye.'S~r·k "<e AVnıpa t~enlerinin harek~ı zam~~ı·:;, v~ bil~t ücretleri. 
Hast~hklar '.· vc kazalara ka~şı çareler: , sağlık bilsi!e~. ' gü_zel ve · sağlam 

sarifi muhakemenin M. aleyhe yük-
1 letilmesine karar verilmesi talebin. 

1 
den ibarettir. 

Karar: M. aleyhin lkamet~!hı 
meçhul bulunmasından dolayı dava 
arzuhali sureti ve davetiye varakası 
ve ahiren ittihaz olunan gıyap kara
rı mahkeme divanh'anesine talik ve 
gazetelere dere ile iliı.nat icra edil. 
mek suretiyle mumaileyhe tebliit o. 
lunduğu halde cevap layihas1 ver. 
rn.cdiği gibi mahkemeye de gelme
dilt:nden gıyabında ve davacının vi
cahında cerevan eden muhakeme ne. 
ticesine nazaran dava olunan Haşim 
davacı ile birlikte müşterek hayat 
yaşadığı sırada bunların bulundu~ 

1 
evde ikamet eden Saadet namında 
bir kadın ile gayrimeşru münasebet 
tesis ettiği davacı tarafından dinlet
tirilen şahit Fikret ve Fahriye, ve 
Namıkın aledderecat vuku bulan şe
hadetlerile sabit olmuş ve bu da ka
nunu medeninin 129 uncu maddesi 
mucibince boşanma sebebi teşkil ey
lemiş oldu~undan tarafların boşan
malarına ve mezkur kanunun 142 in 

5 ci maddesine tevfikan M. aleyhin bir 
: sene müddetle evlenmemesine ve 

ilan Fivatları 
= ... 

----0-

=-- J incJ sayfa sanfimJ 400 C Boşanmaya sebebiyet vermiş olan 
hadiselerin davacrnın şahst menfaa-

: 2 r 250 :: tinin dır '.c;urctte haleldar etti~i der-
§ 3 , : : 200 ~ kar olmakJa vine o kanunun 142 inci 
- - maddesinin -~on fıkrası hükmüne 
E: 4 • , ' J 00 E tevfikan tnrnflann vaziyeti ictimai-E fç sayfalarda , 60 § Yılbaşı ıçın en güzel hediye hiç şüphesiz velerine ı?Öre manevt tazminat ola-

4 H A C 1 B E K I• R ŞEKERl.DIR rak takdir olunan 200 liranın dava E Son sayfa • o § olunandan tahsili ile davacıva veril-
- - mesine ve davacının cocuk.lan Yal-
: Dikkat: : MEYYALi NUGA - - Gayet şık ambalajlı çının velayetinin anasına verilmesi-: = ne ve M .. aleyh üzerine iştirak nafa-

: 1 - 1 santim; ~uetenln ince E M U Kil su D12i Kuru tur. CI BEKi kası olmak üzere ayd:ı vcdi lira na· 

den parasız. alınabilir. ( 103D!ı) j 

İstanbul Omıan l\lüdiirlüğünden : 
1 - Şilenin Korucndnğ devlet ormanının A ve B serisinden 5052 kental me,e 

Ve 2791 kental K::IMSlk knm{ir RC'lk ıırthrmıı flC sat1JOC8kt1r. 
2 - Arttırma 11-1-940 tarihine müsa lf perş~be g{lnil saat 15 de yapılaca'khr. 
3 - Meşe kömürünün mul\nınmen bedeli 16 ve karışık kömürün kentali 13 

kuruştur. 

• - Muvakkat teminat 87 lira SS kuru stur. 
s - Şartname ve mukavele projelerini g6nnek isteyenler İstanbul Orman_ MQ

dnl'HıtQ.ne mQracaat edebilirler. 

: yazısile 2 satırdır. - LI faka takdirine ve 4 lira ilim ve 2 
E 2 _ tllnlann fiyatı gazetenin E lira suret ve On kurus tebliii' harç-
- - lan ile müfredatı aşa~ıda yazılı 
: te.lı: sütunu üzerine hesap- E Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri: Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy kuruş muh!ikeme masrafının davacı-
ii lanmıştır. : I mn müzahereti adliveye nailiytin-
§ 3 - Ka~ ~~luda g~~e iı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ d~d~a~M.~eyh~n QM~ ~~ 
.. kapladığı yere göre aantim· Sfhibi ve Neşriyat Müdü.rd Halil Ldtfii DÖRD'ONC(), Gazetecilik ve silile vezneye vatınlmasına temyiz 

le öldfülT edilebilmek üzere 22-12-939 tarı.. 
· Neşriyat T . ı. Ş. Basıldığı yer: T .A N Matbaası hi.nde karar verildi. 


