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MUHTIRALI HAYAT TAKVİMİ 

ULU~ TA K V 1 M 1 R A G 1 P 
1940 muhtıralı ~ takvimi. En doğru takvim malümatı, herkese, 
her zaman, her yerde !Azım olan bilgiler, ayni zamandn muhtıra 
defteri. Memleketimızde en çok satılan ve aranan cep takvimi ve 

muhtıra detterlcilr. Fiatı CilUi olarak 35 kuruştur. Cıktı. Bu kıymetli takvimin ciltlisi 35 kuruşt-Jr. HAYAT tak• 
vimi adına ve M AA R 1 F kitaphanesi lmzasıml dikkat etmelidir. ~amartam 20 tTkklnun 939 TANEVİ fmmbul Aftkara Cad. No. 102 BEŞİNCİ YIL - No. 1586 

T&LGRAI": TAN. laTANBUL T•L•l"ON: MlfO. 14S11. ta1t 
KANAAT KiTABEVi 

Erzincanda 15,000 den Fazla Ölü ve 5,000 
den Fazla Yaralı Olduğu Tahmin Ediliyor 
Diğer Yerlerde Diin 
de 2538 ölü, 1409 
Yaralı Tesbit Edildi 

Biitiin Yurt, Feliket 
Görenlere Yardım 

için Seferber Halde 
ilk imdat Treni Dün 
Erzincana Vardı ve 
Yardıma Başlandı 

Rumen Hükumeti 10 MDyon LeyDk Kereste, 

Yunanistan ela 10 Bin Türk Llrflhk Slhliiye 
Malzemesi Göndermeğe Karar Verdiler 

Ankara, 29 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Erzincan zelzele
sinin tahribatı hakkında peyderpey gelen rakamlar, çok kor
kunçtur. Henüz tahmin hududunu geçmiyen malumata göre 
zelzele yüzünden kaybettiğimiz vatandaşlann sayısı 30,000 E 

yaklaşıyor. Erzincanın merkezinde ve köylerinde ölenler 15,000 
den fazladır. Yaralılann sayısı ise yalnız Erzincanda 5,000 i 
geçiyor. Bugün neşredilen resmi, fakat muvakkat listeye göre, 
Erzincan hariç olmak üzere, diğer mıntakalarda dün bildirilen
lerden başka 2538 ölü ve 1409 yaralı tesbit edilmiştir. Bu lis
teye nazaran, Giresunda 1120 ölü, Tokatta 500 ölü, 900 yaralı, 
Gümüşhanede 34 ölü, 334 yaralı vardır. 

Erzincan havalisindeki birçok mıntakalarla henüz irtibat te
min edilemediği gibi, felaket sahasının diğer bazı köylerinden 
ve kasabalarından yeni yeni haberler gelmeğe başlamıştır. Bu 
itibarla, muvakkat ve tahmini yekunun daha fazla kabarması 
ihtimali vardır. 

* * Felakete Ait Tafsilat 

Tokatta Dün de Bir 
Çok Binalar Yıkıldı · 

Ankara, 29 (A.A.) - Dün verdiği
nılı malümattan hariç olarak bugün 
aelzele mıntalı:asındaki vilayetlerden 
fU rakamlar gelmiştir: 

Yozgat Vilayetinde 30 ölü 120 yı
kılmış ev, 

Amasya Vilayetinde 707 ölü 71 y&.
ralı, 

Gfimüşhane Vilayetinde 34 ölü 334 
yaralı, 

Giresun Vilayetinde 1120 ölü 700 
yıkılmış ev, 

Ordu Vilayetinde 22 ölü 700 yıkıl-

verilen haberde Suşehri kazasında 
150 ölü yerine sehven 1500 gösteril. 
miştir. Dün bildirdiğimiz gibi Ke
mahtaki tahribat çok mühim değil. 
dir. 30 ev yıkılmıştır. 24 ölii vardır. 

Amasya, Sivas, Gümüşhane VilA. 
yetlerinde zelzele fasılalı ve hafif <>
larak devam ediyor. Hafik kazasın.. 
da yeni zelzeleden bazı mektep ve 
cami binalan yıkılmı~ır. 

Errurum ve Gümüşhanede 

Ankara, 29 (A.A.) - 2'7 birincika. 
nun sabahı vukubulan yer sarsıntı. 

mış ev, sı birçok yerlerde olduğu gibi Erzu. 
Tokat Vilayetinde 500 ölü 9oo ya.. rum, Gümüşhanede de hissedilmiş. 

ralt, tir. Bu hareketiarz Erzurumda ikiyi 
Sivas Vilayetinde 125 ölü 101 ya. beş geçe duyulmuş ve şidcetli ola. 

ralı. rak altı saniye sürmiiştür. Halk kor. 
Bu rakamlar kati değildir. Dün kudan 90ka.klara fırlamı,tır. Nüfus. 

~~---- n .-: ça zayiat ve maddi haaar yoktur. 

Kitap Kuponu Gümüpnede yer sarsıntısı saat 
yediden on beşe kadar fasılalarla de.. 

TAN kitaplan için her ,ıUn ba'9 vam etmiştir. Merkezde bir zarar 
hk kenannda ne§tt ~ ~~llmemiftir. 
bugün dördftnctl s .ı Kilkit beabuında bir lcmm evle-

CSOmı Sa. 8. Sil. 4) 

Dumlupınar Vapuru 
ile Bugün ilk Parti 
Erzak Sevkediliyor 

Teberrü Yekunu Artıyor, Şiıli Kadınları 

Bugün Ev Ev Dolaşarak Eşyq Topllyacaklar, 

Oniversiteli:er Mühim Kararlar Verdiler 
Büyük milli felaket kartııında, yurdun her köteıinde ol duta 

gibi, bilhaua Ankara ve tehrimizde genit ölçüde bathyan yardım 
seferberliğine dün bir kat daha hız verilmitUr. Kadın erkek, genç 
ihtiyar bütün millet etya veya para vermek ıuretile yardıma kot
makta veya yapacağı yardım için hazırlanmaktadır. Y almz 
(TAN) ın açbğı yardım liıteai dün 4860 lirayı bulmuttur. Ayrıca 
Kızılay Cemiyeti Merkezine ve doğrudan doğruya Milli Yardım 
Komitesi emrine de binlerce lira teberrü edilmittir. 

Zelzelenin tal.ribat yaptığı vilayetlerUııizden biri : Sıvaa 

iskana Başlanıyor 
Anasız, Babasız Kalan Çocukları isteyenler 

Daimi Veya Muvakkat Evlatlık Edinebilecekler 

Dün de bütün gün idarehanemizlc 
İş Bankasının Galata, Beyoğlu, Ka
dıköy ve Beyazıt şubeleri 1'AN na· 
mına açılan felaketzedeler hesabı. 

na verilen paraları tahsil etmekle 
meşgul olmuşlardır. Ayrıca Kızılay 

merkezi bu kabil bir çok müracaat. 
lara sahne olduğu gibi şehrimizdeki 
bütün teşekküller, mJ.esseseler, mek. 
tepler ve halkevleri de yer yer top
lantılar yaparak gerek kendi men. 
suplannın, gerek civar halkın fela

Felaketzedelerden mühim bir kıs
mı en yakın vilayetlere, bilhassa, Ha 
tay, Adana, Mersin gibi sıcak iklimli 
yerlere gönderilerek iskan edilecek
lerdir. Bu iskan muvakkattir. Mev
sim inşaata müsait olur olmaz bun
lar ana yurtlarına iade edilecekler
dir. 

lrucetzedelerinden 200 kimsesiz ço. ketzedelere yapacaklan vardım işini 
cuk alınacaktır. Anasız, babasız ka. kolaylaştırmak üzere icap eden ted
lan ÇOcuklan istiyenler daimi evlat. birleri almaktadırlar. 
lık edineceklerdir. Ve bunlar, Ço. lsta.nbul komilui kuruldu 
cuk ESirgeme Kurumunun kontro. Bu arada, Ankarada Millet Mcc-
lüne tabi olacaklardır. lisi Reisinin riyasetinde teşekkül e. 

Çocuk Esirgeme Kurıımunun An. 
karada Keçiörende yeni yaptırdığı 
ana kucağı pavyonuna Erzincan fe. 

İstiyenler de çocukları muvakkat den milli yordım komitesine bağlı ol
alacaklar, parasız yatılı mektep ka. mak üzere şehrimizde Vali ve Bele
nunu tatbik sahasına konulunca, ço. diye Reisi Lutii Kırdann riyaseti al. 
cukları bu mekteplere teslim ede- ı tında Parti ve Kızılay başkanlarının 
ceklerdir. (Sonu Sa: 6. Sü: 1) 

UNUTMA ' • 
Görilyorum: ıehirler bireT toprak yıfrnı ! 
Duyuyorum: ölümün buı tutan çıflıiuu ! 
Babalar, karanlıkta evlldmı anyor, 
Analar, yavrusunu saçlanna sanyor ! 

Üç otlu üç cephede şehit olm1J! bir nine: 
Kapanmış can çekiıen kızının üzerine i 

Son nefesi donarken dudaiının '!canda, 
Eritip, kar suyunu veriyOT avucunda! 

Ne ot kalmış. ne ocak .. Ne bir ekmek, ne bir su.:· 
Geliyor yer altının kudurmuş homurtusu ! 

Gözlerde, gökyüzüne dalıp kalm.ış bir betkaı •• 
Sarıyor çöken köyü beyaz bir kefene Iuı! 

* Evimin fahsından ~uvenli nnlı:l dam! 
Sanki bir kar kuyusu şimdi sıcaoılı: odam! 

Eninean dallarında benim titriyen hasta.: 
Benim.:. Sensin .. Hepimiz ... · On lf'kh milyon yasta! 

Çöken: Vatan evinin bir yanı, bir bucağı! 
Sönen: Türk köylüsünün, hepimizin ocatı! 

Mezar taşmdall farkı kalmamış hiçbir taşın, 
Çırılçıplak titreten binlerce vabndaıın 
Çatısı: Buz tutan gi>'k, evi: Rüzgarlı gec=e! 
Yatalı: Karlı toprak, yorganı: Karlı gece! .• 

*• 
Senden imdat umuyor, senden, o karlı dai?lar' 
Ona, sen acımazsan kim Mır? Kimler ağlar? 

Biri son ümidinin çökmesin temelleri, 
Şefkatin koşup sıbın o bm: tutan elleri! 

Bir harabe üstünde hepsi hasta, hepsi aç, 
Yeni doğmuş bir çocuk gibi her şeye muhtaç! 

Ne venen1 ne yollasan kurtaracak bir canı. 
Unutma can çekiten zavallı Erziııcanı! .. 

Yusuf Zi,.a ORTAÇ ............................................................... 

YARDIM 
Listemiz 

(Oçüncü luıe) 

Dünkü yekôn 1578 60 
Radyolln müessesesinden (1· 
kinci defa olarak) 
Bayan Hadice Demir Şah 
Hristo P. Sarri 
S. K. F. Bileli Rulmanlan rürk 
Llmitet şirketi memurları 
S. K. F. Bılell Rulmanları rürk 
llmltet &irketi 
İzak Rlvidi ve şürekAsı 
Simon Kolman (Fenerli kun
dura Boya imaUıthanesl) 
A. Çelikkanat 
Mahir Emiroğlu 
Emine Taygun 
Lô tfi Taygun 
Mariya Kavafi (Bomontl şirke
tinde memur) 
İhsan Demirseven Ayvansa
rayda nalbur 
Gllkrist Voker ve &OrekAsı 11-
mltet şirketi memurları tara-
fından 

Davik Kalderon ve mahdum-

100 
2 

10 

100 
20 

10 
2 50 
1 50 

15 
10 

5 

5 

35 

1~ 200 
Ragıp Adil (Karyolacı toccan) 51) 
Sabuncu zadeler şoförü Cemal 5 
Yenicami esnaflanndan 15 74 
Yuda Salam.on Kandiyoti mah· 
dumlan 100 
Tekkollu Cemal bilet bayii 2u0 
Nimet Abla (Bilet bayii) l 00 
Zekeriya ve Suleyman ortak-
lar 10 
Rafael Kazes ve mahdumu Sa-
muel Kazes ıoo 

Perahya ve Kario manifatura 
tüccan 100 
Merkez bankası İstanbul şuhe-
si muhasebe servisi memurları 34 
Davld KasavJ mahdumlan 21) 
Faik Uygur ve Sahak Calık 20 
AIAettin - İhsan - Hamay:ııt 
arkadaşlar 25 

fSonu Sa. 6. Sü. 5l 
-
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SPOR: 

~Macar 

Takımı 

Geldi 
Geçen senenin merkezi Avrupa 

şampiyonu Avrupan•n tanınmış fut
bol yıldızlarından Şaroşileri, Lazala. 
rı, Polgarları içinde bulunan 'F'er'enç 
Varoş Macar futbol tak•nu dün sa
bahki konvansiyonell~ şehrimize gel. 
miş ve İstanbulda karşılaşmışlardTr. 

On sekiz kişiden mürekkep olan 
kafileye Doktor Tatlı riyaset etmek
tedir. Misafirlerin başkanı bugünkü 
maç hakkında kendisinden fikir so
ranlara: "Maçtan evvel bi.r şey söy
leyemiyeceğini, yalnız iyi bir futbol 
göstermek istediklerini,, söylemiştir. 

TAN 30 .12 - 939 

Macar takımı ilk maçını bugün ya- ' 
pacaktır. Macarlar, diğer iki maçtan 
sonra Ankaraya gidecekler ve ayın 

Bu resimler, Milli Şefimiz lnönünün Kay.;eri ııtasyonundan ·çıkıfına ve Kayseri Kız Enstitüsünü ziyaretlerine ait birkaç intıbaı tesbit ediyor. 

6, 7 sinde Ankarada oynayacaklar. 
dır. 

Misafirler bugün sahaya şu kadro 
ile çıkacaklardır: 

Pelinkas - Hemaçi, Polgar • Sayko, 
Lazar, Saroşi II. - Kiş;;!l, Şaroşi I, Ya~ 
kop, Ortalay, Gemay. 

Macı, Adnan Akın idare edecek
tir. 

Eğitmen Kursunda 
Beden Terbiyesi Eğ!tmen kursu. 

nun imtihanları ikmal edilmiştir. Bu 
gün mezunlara Çengelköydcki kurs-
ta diplomaları verilecektir. · 

MAHKEMELERDE : 

Müsadere Edilen 

Biletin ikramiyesi . 
Sahibine Verilecek 
Mercanda bir kahvede kumar oy. 

narken yakalanan altı kişi cürmü 
meşhut mahkemesine verilmiş ve ku
marbazlar beşer lira para. cezasına 
çarpılmışla.rdı. Kumarcılardan bekçi 
Tahir parası bittiği için beş liralık 
yılbaşı biletini de koyarak oyuna de
vam ettiğinden bu bUeı te musadcre 
edilmişti. 

Sultanahmet 3 tinctl ı;ulh ceza 
mahkemesi bu bilet hakktnda hiçbir 
karar vermemiş ve ikramiyı.? bu bi
lete isabet ettiği takdird~ paranın ki. 
me ait olacağmı tesbit etmemişti. 

Dün kendisile görü~tıiğiımüz Sul
tanahmet 3 üncü sulh ceza mahke. 
mesi hakimi, eğer bu bilete ikrami
ye isabet eder~e o vakit bir karar ve
receğini bildirmiştir. 

Bu hususta fikir beyan ctmiye sa
lahiyettar bir zat ta, çıkacak paranın 
5 lirasının tevkif edilert~lt mütebaki 
kısmının bekçiye verılmesi Pzım ge
leceği fikrinde olduğunu bildirmiş. 
tir. 

Sahte Ehliyetnameli Şoför 
Fahrettin isminde bir şoför dört 

sene evvel Yenicamide mühürcülük 
yapan Bedri'ye T. C. damgalı bir 
mühür kazdırmış ve kendi kendınc 
sahte bir şoförlük ehliyetnamesi tan
zim etmiştir. Dört scncdcnberi Is. 
tanbulda hiçbir kaza yapmadan ma
kine kullanan Fahrettin di.'ın, cadde
de seyrüsefer nizamnamesin" muha· 
lif bir süratlc otomobilini sürerken, 
polisler tarafından durdurularak ü
zeri araşt1nlm1ştrr. Bu arama netice. 
sinde bu dört senelik sahta miihi.irlü 
ehliyetname ele geçirilmiş ve s:ıhte 
~oför Fahrettin tevkif edilerek birin
ci sorgu hakimli~ne verilmiştir. 

Kendisi gibi diğer ehliyetsiz şo
förlere de sahte birer diploma ver. 
mesi ihtimali gözönünde tutularak 
bir iki gün zarfında hütün şoförlerin 
f"h livetnameleri kontrol edilecektir. 
Sahte şoför Fahrettinin muhakeme
sine yakında başlanacaktır. 

Kızını Öldüren Kadın 
Ttlahkum Oldu 

Çemlşgezekte oturan niknhs17. ko
cası Faruktan nvrılarak Istanbula ge
len 'Ve Ermeni ·hastahanesinde sekiz 
aylık çocuğunu do~uran Vartonun 
birinci ağır cezadaki muhakemesi 
dün intaç edilmi tir. 

lki günlük çocuğunu, bab.nsı St'r. 
kis ile birlikte hastmhnneden alan ve 
gayri meşru çocuğunu yo1da boğan 
ve babasına: "Kucağımd:ın düştü de 
öldü,, diyen Varto, k~ndi eli1e boğ
duğu kızını, kendi elile, Yedikulede 
bir arsaya gömmüş idi. Bir iki gün 
sonra, başka bir yere göthmek iste. 
diği çocuğunu mezardan çıkaran Ser
gis ve kızı Varto derhal ihbar edil
mişler '1e sorgu netic~sinde tevkifle
rirıe karar verilmişti. 

Dün birinci ağır ceza mahkeme
sinde bu suçlular hakkındaki karar 
verilmiş ve Varto 5 sene a~ır hapis 
ve 5 sene Amme hizmP.tlerinden ırıa.h 
rumiyete, babası Serki:ıı te iki ay 
hapis ve 2 lira para cezasına mah. 
kum olmuşlardır. 

Serkis, mahkumiyet müddetini 
doldurduıtu için serbest bırakılmıt
t1r. 

Istanbulda 
. 

Zelzele Tedbiri 
Bütün EGE 
Mıntakasını 

1 
Seller Bastı 

Kara denizde 
Fırtına Şiddetli 

Prost, Şehrin Yeni 

Bir Zelzeleyi 
Planını Yaparken Muhtemel 

Nazarı Dikkate Almamış 

İzmir, 29 (Tan Muhahirinden) - yeniden Bir 
Manisa, Menemen, Foç:ı, ova1arı su Motör Battı, Karadenizin 

irtibat Kamilen 

Bütün 

Durdu altındadır. Gediz, Bakırçay ve diğer Limanlarında K. ara 
bazı çaylar taşmış, üç köprü sular al- İle 

. Üniversite Profesörlerinden Hamit Nafiz Pamir son zelzele tında kalmıştır. Eğe mıntakasmqa 
felaketi hakkındaki mütalaalarını söylerken zelzelelerin tahri- mühim bir arazi paıçası sular altın

dadır. 

Karadenizde yıldız poyraz rüzgarı bütün şiddetile devam 
etmektedir. Dün geceki şiddetli fırtınada Karadenizde bir yel .. 
kenli İnotör daha batmıştır. batından tahaffuz için yapılacak inşaatta gözönüne alınacak Bir köprüyü geçmiy·~ teşebbü::: c-

şartlara işaret etmiş ve demiş- ı den bir kamyon devrilmiş ise de Bu motör Bartın limanın:ı bağlı 
k [ 22 tonluk Necmi Şevket motörüdür. 

tir i: - - yolcuları kurtarılmıştır. ı ı~-~~~iiiii!'i~~~~"ıiıiiii!~~~~~, Karadenizde Karaboğaz civarında fır 
"- Istanbul en büyÜk ıclzele mm il •• h+·k" y a· Bergama - Zeytindağ p0sta araba- y lb Ev 1 1 • tın aya yakalanmış ve baştan kara 

takalarmdan b"ridir. Bilhassa Ayasof f 1 ar apan lr sı sular içinde kalmış ise de k-:>ylü ta- 1 aşı 9 ence eri ı sahile giderek kayalara çarpıp par· 
yanın bulunduğu mmt<ıkt:ı çok tehli- rafından güçlükle su mıntakasından 1 çalanmıştır. Mürettebatının kurtarıl.. 
kelidir. Ayasofyanın kubbeleri bu- ' Magw aza Kapatdıyor k l t Yapı mıyacak dığı bildirilmektedir. 
nun için yapılmıştır. Çünki.l kubbeli çı arı mış ır. .. .. A • •• ı Karadeniz postaları intizamını ta... 
inşaat zelzeleye mukavimdir. N:te- Ihtikiır komisyonu diin topla- Bergama - İzmir muvasalası ke-

11 
Buruk zelzele fela~?t~ muna: ı ,! mamen kaybetmiştir. Dcnizyolları-

kim Ayasofya 15 asır zelzeleye mu- narak ihtikar ihbarlarını tatkik silmiştir. Foçada Ahmedin evinı sel sebetile yılbaşı ıecesı ıçın resmı 1 1, J nın Güneysu vapurunun 24 saat ro-
kavemet etmiş, halbuki Istanbul sur- etmiştir. Yapılan tahkıknt neti. basmış ve ev yıkılmıştır. Nüfusça za-

1
1 11 müesseselerle hayır cf'miyctler: ı tarla bugün Karadenizden gelmesi 

ları mukavemet etmı:?miştir. ccsınde Baki Tezcan demir ve yiat olmamıştır. ,
1 

tarafından verilec~k ~aloların i! beklenmektedir. 
Istanbulun evlerinin ahşap olması malzemei inşaiye ticnrethanesi- S f . ..,. d ld d 2 k . , hep,,i tehir edılmişt.'r . Büyük bir Ankara rasat merke zi fırtınanın 

da zelzele yüzündendir. nin ihtikar yaptığı evra~ ve Vf.· •. : ~rıcıs~r ~ yı mm ~n 1 eçı 1 vatandaş kütle.sinin teliikete uğ. 1 daha ziyade ar.tmak istidadında ol· 
Asrımıza gelinceye kadar ~imar. saikle tesbit edildiği için bu ti. olmuş, çoban Mehmet yaralanmıştTr. ' j 'I radığı şu sırada hususi müesse- ' du ~ u hakkında dün bır tebliğde da. 

lar inşaatta zelzeleyi nazarı itibara j carethanenln kap;ı.tı)m.1>cun ... k.<L- Manava•• ?Q '6. A 1 - '> 0 .,,., o- , ı ~-· • ' ...::ı.1---•= - · ' .: :. 1 -ua.~u.11.uıuıu:ıc u~. 
alıyorlardı. f rar verilmiştir. cesi buraya fırtına ile karışık olarak tertip etm~leri muvafık gorul. J Küçük büyük hiçbir gemi Karade-

Fransada, !ngilterede
1 

Almanyada ! * , · ·~ rlt: ı ğ dd tr ,, ı.ı larçhı,n husule memektedır. 1 nize çıkmamaktadır_ Alakadarinrı.n 
l ı ya an Ş' e ı yaı:;m' r . Diğer taraftan, Ankara mu- söylediklerine göre bu fırtına Kara. 

bu böyled r. Istanbulun ihf!ir p~m Zonguldak, , (TAi'll - .tıer gelen seller kasaban. ın ırmt:ık cıvarı... habirimizin bildirdiğine göre., denizde şimdiye kadar. s.orülı>gel.e.n 
nı yapan Prost acaba bu noktayı na- cins emtia, yiyecek, içecek fi- 1 ı k kl ı b d b 
zarı itibara almış rrud;r? yatları, bilhassa zücaciye, ma. l na yakı.n o an ev erını ve ro a arın , A.nk3:~adaki otel, lok~nta, ar %1- fırtınaların en şiddetlı!erın en ırı-

Hiimit Nııfiz Pamirin bu çok mü- nifatura, kırtasiye fiyatlan ta. 50 sanhm kadar su altında bırab~ı.ış- ı I bı ~uesseseler kendı ~.rzularıle l dir. . . 
him işareti üzerine keyfiyet beledi. \ I hammül edilmez derecede yük- ı tır. millı ma~eme sa~gı gostererek ' 1 Karadeniz ım:an~ar~nda tahmıl . 

d h . ı · h ı K mal a a 29 (A.A.) _ Ya~nr- 11 yı~başı eglencelerınden vaz~eç- 1 tahliye ve kara ıle ırtıbat ıum:::.men 
ye en sorulmuş, ve Prostun şe ır j selmiştir. Iki kuruş uk sıya e p ş , _

1 
_ 

1 
mışler ve bu karar1armı dığer durmuştur. 

planını yaparken bugüne kadar bu makaralar 17 ,5 kuruşa kadar sa- \ lardan husule gelen seller Susıgırhk büyük şehirlerimizdeki ınesl~k- Gelen haberlere göre. Zonguldak 
ciheti hiç düşünmemiş olduğu ceva- tılmaktadır. -9!!!~~!!!!!!~•~!!!!1 çayını kabartmış ve merkez k.ısu.ba- ıı ı daşlarına da bildirmişlerdir. limanı fırtınadan çok zarar gormek· 
bı alınmıştır. Maamafih şehrin umu- LI..-·----~~"" · · · ·ı 
mi çehresini değiştirecek büyük in- EKONOMİ ·. sına. bağlı Tursunbey köyı..i arazısını , * . tedir. Bu limanda bulunan ~e~n er, 
Şaat yapılmamıı:::tır. Hu kabil inı:::aatta sular altında bırakmıştır. .ııs:mca 11 Yılbaşı gecesinde Ankarada ı sahile düşüp parçalanmar:ıak 'Çır. de-

:ı- -s • t ı i çılmışlardır Içerısınde barını· 
badema bu cihet tc nazarı dikkate a- I I zayiat yoktur. Hayvan zayıa ı etra- verilmesi mutat 0lan Kızılay ba.. n ze a k . t.t 1. n limanlaruı 
1 kt h·acat t!!.ı·n fa":'l'la . 1 t ı · • k . ıamıyaca vazıve e o 1 
ınaca ır. il 3' "" fında da bir malum;ıt a uıamamış ır. !osu da bu sene verilmıyece ~~ı:· ı 1' hepsindeki ge~ilcr ayııi şekilde ha. 
Beşiktaşta Çocuk Bahçesi reket etmişlerdır. 
Nişan taşından Beşiktaşa inen Ka- Talep Var Maarif Vekilinin POLiSTE : Çıkarılacak Vapurlar 

ğıthane caddesile Maçka a1·asrnda, B h f . . d F lh t H d Kumkapı önlerinde 
Şenlikdcde ismile maruf bir mezarlık u a ta .~çın e. ransaya ._raca 1 ay arpaşa ve 
ve yanında da bir bostan vardır. Bu art~ı~.tır. _Dunya fıyafüırının ~~k~e). lzmirdeki Tetkik eri Suadiye Köyünde evvelce batmış olan ikı geminin çı· 

fl .. . 1 mesı uzerıne bazı malların Turkıye k ıl · 1• lı"man reisligii tarafın· tara arda oturnn halk, dun beled1ye. . 
1 

d t d .1 • • • • • 1 t . 29 (T ~ıuhrbirinden) ar ması ıç n . 
ye müracaat ederek bu mezarııkıa pıyasa arın an e anri:ı ıçın sıparış- zmır. an ~· il - Bir yangın Oldu dan açılmış olan munaknsaya taııp 
bostanın bu semtlerin mnnzarasın~ lcr gelmektedir. Uç gi.in kinde Fran: Dün gece (evvelki geceı sabaha kar. çıkmamıştır. Bu gemi leşlerinin ~ı. 
bozmakta old'lıklarmı, buranın istim- saya yiız bin kilo kuru fasulya, ellı şı şehrimize ge1en Maarif Vckilı Ha- Izmit, (TAN) - Sııadiye köyünde, karılması için verilec~k para 20 hın 
lak edilerek çocuk bahı;esi h:ıline ge- bin kilo kendir, alt~ı? bin. kil?, iç san Ali Yücel bu sabah vilayet, ku- Şerif oğlu Raşide ait samanlıktan ge- liradır. Münakasanın pazarlık sure-
tirilmesini' rica etmi~lerdir. Belediye ve kabu~lu fındık, kul ııyetlı rrııkta:- mançlanlık ve belediyeyi ziv~ret et- ce saat ikıde yangm çıkmı~tır. On ev tile yapı masına karar verilmiştir. 
bunlara verdigi cevapta mevzuubahis ?a ham ıpek, a~yo~, tuz!ann~ış .. torık i öğle üstü erkek lisesinı teftiş ey 9 samanlık bir kaç ta koyun yanmış, Silivriye yaptırılacak olan men .. 
sahanın, Prost tarafından tesbit edi- ıle boyanıp gerı gondcrıl meı< uzerc m ş, . .. w felaketin önü güçlükle alınmıştır. Za- direk için açılan münakasay:ı da ta-
len sahanın haricinde kaldığını, bu yerli ipek kumaşlar gönderilmiştir lemlş, talebeye sualler sorm~ş, ogle rar 50 bın liradan fazla tahmin edi. lip çıkmamıştır. Bu da açık arttırma 
itibarla buranın istimltıkine imkan u·· l .. C . . T l yemeğini talebe arasmda yemış. son- liyor. ne yapılacaktır. 
olmadığını bildirmiştir. Halk burayı ro OJI emıyetı op antısı ra Kızılc.ullu köy öğretmen okulunu, 1(- Münakalat Vekaleti, Ayvalık bo.. 
kendi namlarına satın alıp bahçe ha- Türk Uroloji Cemiyeti birincika- Eğitmenler kursunu teftiş eylenmştir. Kandıra, <TAN) - Orman ıaahal- ğazının da temizlettiril.~nesine karar 
line koyinağa çalışacaktır. nun ilmı aylık toplantısını yapmlş, Vekil teftişlerine yarın da devam e- lesinde maliye tahsildarı Hayrettine vermistir. Halen gemıler buradan 
Belediye Memurin l\lüdürlüğü beynelmilel Uroloji iistadı Profesör decek, öğleden sonra halkevinde mu- ait evden sabaha karşı yangın çık- geçmek için büyük müş.külit çek-

Inhilal eden belediye teftiş heyeti Leguen'in vefatı dolayısile uç dakika allimlerle hasbihalde bulunacak ve mıştır. Bu ev tamamen, yanındaki ev mcktedirler. 
· t" b ı d" · b · sükuttan sonra ilmi mevzulara geçi- d kısmen yanmıştır. -----o------
~~~s~rt:1~am~ ;.~;~d~ğca~~~1:di~ ~~~ lerek muhtelif doktorların tesadüf paza.r sabahı Ankaraya hareket e e- Balıklar Tarafından 106 625 Kişi Ehliyetname Aldı 
şaıan memurin müdürlüğüne de :Sta- ettikleri taş anürisi hakkındaki mü- cektır. nil C G;çen teşrinisaninin birinci günü 
tistik şubesi müdürü Tarık Ziya Boy. talaalar. üzerinde münakaşalar ya. .. Ye . en eset Istanbulun ıı kazasındR uçılan 45 
han tayin edilmiştir. pılmıştır. Daha sonra Fı-ans1z Uroloji. Kömürle Zehirlenerek Oldü Kandırada I(aradeniz sahilinde, zehirli gaz kursundan :.?3154: kadın, 

Nümerotaj Cemiyetinin kırk ecnebı .. azalıktan Beyoğlu Şehit Muhtar cadde~i Si. Seyrek ve Yol köyleri arasında :.!O 18720 erkek olmak üzere ceman 
Bakırköyünde yaptlmakta olan münhal olan yere p~or.:~or Behçet rin apartmanı kapıcıs1 Reşadiyeli 25 yaşlarında Qir kadının cesedi bulun- 41874 kişi ehliyetname almışlar~:ı-· 

nümerotaj işi bitmek üzeredir. Diğer 1 Sabit Erduranın seçıldıgı hakkın~a yaşında Mustafa oğlu Ali, dün gece muştur. Bir hafta kadar denizde kal- Geçen sene ayni kunlardan 4-l!;ıl 
kazaların nümerotajrn,t da yakında Paristen gelen mektuba tcşekkur yattığı odaya mangal koyup uyumnş, dığı anlaşılan, bir kolu ile bir baca- kişi mezun olmuştu. Bu hesaba gore, 
ba~lanacaktır. Vilayete tabi diğer ka- mektubu yazılması k~arl~ş~ırıbrak sabahleyin ölü olarak bulunmuştur. ğı ve gözleri balıklar tarafından ye- Istanbulda tamam 106.625 kişi kurs· 
zalara 34 bin numara verilmesi icap toplantıya nihayet verılmıştır. Tahkikata başlanmıştır. nilen cesedin hüviyeti anlaşılama. lara devam etmiş ve ehliyetname aı~ 
etmektedir. --=======================:==:=.:::::::=::=- mıştır. mıştır. 

Hırsız Kızlar Mahkum Oldular B' Çocuk Yandı Bina Vergisinin Son Taksiti ır . 
16 yaşlarında Fevziye ve Hikmet Kasımpaşada Bayrıım yerinde ma• 

Bina vergisinin son taksitinin kA· isminde iki klz, Mahmutpa~ado ayrı karacı sokak 15 numarada oturan 
nunusanide t llhsil edtlmesi kararlaş- , ,.. ı Mehmedı'n kızı ı·ı,. 1· yaşında Birsel dün 

f d k · ı · ayrı iki dükkandan eş:ırp. şa ı.:-.e: 50- "' 
tırılmıştır. Bu ay zar ın ::ı •a sıt erı- s. - Ticari mektuplara alt bir kitap detin bir buçuk ayı nazarldır. Bır bu- ı 1 1 d !hı· l yuzun gece m•ngala düşmüş, muhtelif yer.-
ni ödemiyen mükelleflerin vergi borç çuk ayı da direksiyonda tatbikat su- rap ça mlş ar ır. ıyaç arı - "' 
larl l·çı·n Tahsilı' Emval Kanununa var mıdır? . k l . 16 1 den çald*larını söyliyen bu iki genç leri yanmıştır. 

C. - Abdi Tev!iğin ticaret mektup- retiledir. Mektebe girme çın ya- kız Sultanahmet 9 üncü sulh ceza 
müracaat edilecektir. larına ait bir kitabı vardır. Dundan §ln.ı bitirrrüs olmak IA.mndır. mahkemesinde bir ay yirmi güne 

Belediye Memurları.nll1 başka yeniden yazılmış ve yeni harf· • mahkum olmuşlardır. 
lerle basıhnııı bir kitap yoktur. S. - Mı.ıfa11al çl~ekçlllk meele~ ki· ti 

Borçlan tabını nerede bı.ılablllrlm? İzmirdeki Otomobil Cinaye • Belediye kooperatifine yazılı me. s. _ lı1<mektep meıı:unı.ıyum. Şof8f' C. - Çiçekçiliğe ait matb•ı ve mün- • Izmir, (TAN) _ Gazi bulvarında 
murlarrn mühim bir.kısmı evvelce j mektebin• girmek istiyorum, .. rtıarı teşir eser olarak, Lutfi Arifin gül, ka- şoförü ve müşterisi ölü bulunan tak
almış o~dukları ~araları haU öd.eme- I nedir ve mektep nerededir? ranfll, salon çiçekçiliği, pt'atik çiçek- 1 si otomobili hadisesi etrafındaki 
mişlerdır. Bu yuzden kooperatif 16 c. _ Şoför mektebi T:ıkr.imde stad- çilik adlı !iört eseri vardır. ~atb::ı.aın.ı.z- müphemiyet zail olmuştur. Foçanın 
bin liralık borcunu ödeyememekte l yom kapm üzerindedir. 11.!tmektep me- dan ala.billrsintz. ' ; Yeniköyünden olan müşteri Ali Can-
ve müşkül mevkide kalmaktadır. zunla.n girebilirler. ücreti !IO llradı.r. • llirkün akıl hastası olduğu, se~psız 

Bu vaziyet gözönünde tutularak, Bu paranın 25 llrası peşin, 25 lirası da S - Kemal arapça lmlt, mln;:ısı ne· şoförü öldürdüğü.. mücadele esnasın-
blediye memurlarının bu ay maaşla- bir buÇUk ay sonra alınıt'. Mektebin dlrt ı da da kendisinin de yine kendi ta-
rmd~. ~~~~beti~e~m~L~m~il;~;e;ti~·~u;e~a;y~d~~~·~B~u~ü~ç~a~y•h•k•m-M··--~C~·K-~-ill.n-m•A•n•a•~•(•o•l~-n.~.~-·)-~-r~. bm~g~~~m~fil~~n~~ 
tar meblağ tevkif edilecek ve koope- maktadır. 
r~tüe verilecektir. 

• 
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f euGüNj 
Papahk 
Makamının 

Yeni Faaliyeti 
Yazan: Omer Rıaa DOCRU L 

1-talya Kralının Papayı ziyareti, 
Papanın ziyareti iade etme~i; 

Sinyor l\fussolininin de haftayR Pa
payı ziyaret etmesinin kararlaştırıl. 
ması, Papanın bu ziyareti de bizzat 
inde edece"i söylenmesi, cünün en 
mühim hadiseleri arasında sayılıyor 
'e Avrupa matbuatında bu hadiseler 
bü~ ük bir itina ile takip ediliyor. 

Papanın Noel münasebetiyle ~öy
lcdiği nutukta tecaviiz siyasetini tak. 
bih etmesi, sonra İtalya tarafından 
takip olunan sulh siyasetinin daha 
geniş ve daha verimli bir mahiyet 
almasını dilemesi, Amerika Clim. 
hurreslnin Papalık makamı ile siya
si münasebetler tesisine karar ver. 
mesi, İrlanda Hükumet Reisi dö Va. 
lcranm Noel münasebetiyle söyledi· 
il nutukta bir sulh konfcrnnsmm 
toplanmasının temini lüzumundan 
bahsetmesi, elhasıl bunlara benziyen 
bütün hadiseler bir araya cetirilerek 
bunun yeni bir harekete baslangı<
teşkil ettiği iddia edilmekte. hatta 
bu hareketin mahiyeti hakkında da 
bazı mütalaalar ;) ürütülmektedir, 

Bu iddialara göre Papalık makamı 
ile İtalya hükumeti arasında tmtiko. 
mintern pakt mahiyetinde bir pakt 
akdi beklenebilir. Bunun manası Pa. 
palık makamının yeryüzünd.:ki tür. 
1il türlü milliyetlere mensup l{nto
likler üzerindeki ruhani nüfuzunu 
kullanarak İtalya ile birlikte Bolse. 
vikliğe karşı cephe almasıdır. Papnhk 
makamı, zamanın bütün tahribatınn 
rağmen, dünyanın en büyük ruhani 
teşkilatından birine sahiptir ve hal. 
ya, ispanya, İrlanda, Macaristan, 
hatta Almanya gibi bir çok memle
ketlerde manevi tebaası olan bir ma
kamdır. 

Papalık makamı, Hlristl)'anlığı ve 
• .. - c,Jo ~ -·· '"" .......... . 

le hareket edebileceği için onun yal. 
nız Boltevikliği detil, bir de Hiristl-
3 anlık ve Katolikliğin düşmanı bu
lunan Nazizm aleyhinde cephe alal'a. 
i!ı iddia edilmekte ve bunun ic;in de 
bugün Sovyet Birliği ile Nazistler 
arasındaki en belliba,h iştirak nok
talarından birinin de Hiristi~·nnhk 
düşmanlığı oldu&ıı da söylenmekte. 
dir. 

Bütün bu iddialar ileri sfüiil. 
mekle beraber Jşin asıl hakikati he. 
nüz bellJ değildir. Çilnkii İtalya, Bol
şevikliğin hasmı olduğunu saklama
dığı ve İtalyan gazeteleri her fırsat. 
tan istifade ederek İtalyanın bu nok
tai nazannı açıkça anlattıfı halde, 
İtalyan Faşizmi ile Alman Nazizmi 
arasındaki bağlılık henüz çöziilme. 
miştir. Bunun çözülmesi için İtalyan 
siyasetinin mühim bir tahavviil ge. 
~irmesl icap eder. Bu tahavviil ise 
henüz vuku bulmamış ve ltalya Ha. 
riciye Nazın Kont Ciano reçenlerde 
söylediği nutukta Almanya ile ital
ya arasındaki münasebetlerin eski 
vaziyetlııl muhafaza ettiiini söyle
mişti. 

Btlnunla beraber Papalık maka. 
JIUD1Jı Hiristiyanbk ve Katoliklik 
namına yeni bir fa:ıllyete giriştiği 

vuzuh ile milllhaza edilmektedir. İ. 
talyamn bu faaliyeti ne dereceye ka. 
dar benlmsiyecefl henüz belli değil. 
dir. Fakat bu benimsemenin başla. 
mıı olduğu İtalya Kralı ile Papanın 
mübadele ettikleri ziyaretlerden an
laşılmaktadır. İtalyan Krallığının 
teessüsünden beri ilk defa vuku bu. 
lan bu hadise, İtalyan siyasetinde bir 
tahavvUI ifade eder. Belki de ltalya, 
bundan böyle kendini Papalığın en 
belli başlı mesnedi sayarak y~ni bir 
siyHct takip eder. Fakat hakiki va. 
ziyetin anlaşılması için hadiselerin 
olgunlaşması icap ediyor. 

Almanya Tyssen'in 

Tevküini İstedi 
Cenevre, 29 (Hususi) -AJm3n za 

bıtası, Almanyanın çelik ve teslihat 
sanayii ulularından Tyssen'i dolandı
rıcılık, vergi kaçırmak gibi suçlarla 
itham ederek tevkifini istemiştir. Fa
kat Tyssen, Cenubi Amerikaya git
mek üzere Portekize gitmiş bulunu
Jordu. 

Almanlar 
Bir İngiliz 
Zırhlısını 
T orpillediler' 

Londra, 29 (Hususi) - BuaClnkü 
İngiliz ve Alman tebliğlerine göre, 
bir Alman tahtelbahiri bir İngiliz 
safı harp gemisini torpillemiştir. Ha
dise İskoçyanın Garbında vuku bul
muştur. Torpillencn diritnot Kraliçe 
Elizabet sınıfına mensuptur. İngiliz 

SovyetlerFinlindaya 
Tecrübeli ve Güzide 
Kuvetler Gönderiyor 
Sovyetler, Mannerheim HaHını Cenup Cihetinden 

Yarmak istiyorlar, Yeni Bir Taarruz Bekleniyor 
Amiralliği torpillenen zırhlının ha. Londra, 29 (Hususi) - Finlanda
fif bir hasara uğradığını ve bu yüz. dan gelen en son haberlere göre bü
den üç kişinin öldüğünü, fakar zırh- tün cephelerde muharebe devam et
lır..::.n yo!una devam ettiğini bildiri- mektedir. Karelia'da 600 Sovyet 
yor. maktulü sayılmış ve Finlerin eline 

Kraliçe Elizabet sınıfına mensup bir çok malzeme düşmüştür. Ladoga 
zırhlıların mecmuu beştir. Ve bun- cephesinde Sovyetler 300 maktul ver 
lar 1913 - 1915 senelerinde yapıl- mişler ve Finlerin eline bir çok mal. 
mış olup tonajları 31,000 dir. Her zeme arasında 10 seri ateşli top ta 
birinde 38,1 lik sekiz ve 22 - 15,2 geçmiştir. Solmasoy'da Finler, Sov. 
lik sekiz top, iki torpil kovanı ve dör yetlerln bir levazım kolunu çevirmiş 
der tayyare vardır. Süratleri saatte terdir. 
25 mildir. Ve her birinin mürettcba- Yine--Fin kaynaklanndan verilen 
tı 1120 dir. haberlere göre merkez c~phesindcki 

Batınlan ticaret vapurları Sovyet kuvvetleri ısyan etmiştir. Bir 
Alman Ajansına göre Almanyanın Sovyet tayyaresi bu askerleri bom

harp bidayetindenberi batırdığı ti- '?&rdıman etmiş ve askerlerin biribir
caret gemilerinin tuttuğu yekun ıu- Jerine girmelerinden hasıl olan karı. 
dur: şıklık Fin cephesinden müşohade e-

526,169 tonu bulan 134 İngiliz, dilmiştir. 

tında bulundurmakta.dır. .Manner- devam etmektedir. Helsingforsta 
heim hattının Cenuptan müdafaası, tehlike işareti verilmiş ıse de, şehir 
sahil bataryalarına dayandığı için, bombardıman edilmemiş, .halk erken 
Sovyet kuvvetleri bunları da sus. den sığınakları terke<lerek alış veriş. 
turmağa uğraşmaktaydı. !erini yapmış, sonra sığınakl:ıra 

Şimdi Sovyetlerin yapacaklan ye. dönmüştür. Cenup şehirlerinden o. 
ni taarruz beklemnekte ve fovyetle. lan Kotko, bugün şiddetle bombar. 
rin bu taarruz için geniş tahşidat man edilmiştir. 
yaptıkları göze çarpmaktadır. Finlere yapılan yeni yardımlar * Finlandaya yardım devam etmek. 

Sovyet tayyareleri Cenubi Fin. tedir. Oslodan gönüllü kafileleri git. 
landa tehirleri üzerinde dolaşmıya meğe devam ediyor ve toplanan iane 

Milli Şefin 
Diyarbakırdaki 

Tetkikleri 

dört milyon krona vanmstır. Eston
yadan Finlandaya yirmi kadar gö. 
ntillü gidebilmiştir. Fransadaki Po
lonya hava kuvvetleri kumandanı 
ne bi~k pilotlar, Finll\ndaya git
mek kin müracaat etmi~lerdir. A-
merika, Finlandaya yirmi altı tay. 
yare göndermiş ve Amerika yardım 
heyeti reisi Mister Hoovcr yüz bin 64,759 tonu bulan 12 Fransız vapu- Yine Finlerin iddiasına göre, Fin 

ru, 258,209 ton tutan bitaraf vapur. tayyareleri tarafından yapılan tnhri-
Hepsinin yeklınu 849,137 ton tut- bat Leningrad • Munnansk hattının Diyarbakır, !9 (.t\.A.) - Dün il 
maktadır. Almanlar buna mukabil kesilmesine sebep olmuştur. ak~am saat ZO yi 20 seço Di-

dolarlık iiçüncü çeki gönderdiğini 

biltfinni~tir. 

batırılan vapurlarının 128,68!1 ton Sovyetler, kumandanı yarbakıra gelen husust trende 
umumi müfettif, Vali ve Sıhhat 

tuttuğunu iddia ediyorlar. değittirdiler Mütaviri ile hirlikte böleenln 

Sovyetler aanıür koydular 
Sovyet hükumeti 29 k~nunuevvel. 

den itibaren harice gönderilecek 

1
, telgraflua sansür koyduğunu gaze. 

te m\rhl'lhirlerine blldirmictir. 

Alman tahtelbahiri batınldı Sovyet kaynaklarından alınan ha- iskan vaziyetini geç vakte kadu 
Bir Fransız muhribinin bir İngiliz berlere göre, Finland:ıya karşı .açılan 

11 
tetkik buyuran Milli Şefimiz, 

vapurunu kurtarmıya uğraştığı esna harbi idare etmekte olan Lenıngrad ı h bahl i d k zd k il 
1 şe re sa ey n o u a !;I - , 1, T b 

da bir Alman tahtelb:ırini batırdı& mıntaka kumandanı azlolunmuş ve mı~lardır. il yeni Sulh eıe büsü 
haber veriliyor. yerine ~ogolista~ - M.~nçuko h~du- Milli Şefi bütün Dlyarhakır '' 

Diifüriilen tayyareler du üzerınde tecrube goren, aynı za- halkı iataayonda latikbal etmiı- Londra, 29 (~.A.) - Re~ter A'an. 

ı B.U.- Alman re~JI).i teblilinde bir manda Sovyet ordu~unun en genç ~. . ,, sının dtplomatık :rnuharrlrı, sulh le. 
ngıliz tayyaresının dütiiriildüiü, pnerali 8wrn uı 1r:wnanctaa altında ıt-hr ·ı .. 

0 
il a U · -ftindekiJ'91li bir iefebbü.ııe d&ir ola. 

t M , · t d t .. · .. .. il non , sıra e umumı m • 
bir ngiliz tebliği de Şimal Denizinde ogo ıs an a ecruoe gormuş en g - f . ı·w· . 1. 1 

b rak ortaya çikan şayiaları mevzuu 
• • 1 ettı~ ıgı , yenı ısen n it pav. 

bir Alman tayyaresinin düşürüldüğü ııde askerler de hızmet edecekler ve 1 h' k" •h~ 
1 

bahsetmektedir: Bu şayıalar Popa 
yonunu ~ ır utün anes nl. :ve. '' ' 

nü bildiriyor. bunlarla beraber kayak kullanmııyı . H lk . 
1 

bel d' 
1 

.
1

!!J.· 12 inci Pie'nin İtalva Kralını ziya. 
. nı a evın , e ıyev , vı aye- ' -

Son Fransız tebliği şu mealdedir: bılen askerler de bulunacaktır. . k i · reti ve Romadaki Alman elçisinin a. 
S ı • • hec:l fi • ta ve as er milesseseleri saat Tayyare faaliyetleri yeniden ba._ ovyet erın yenı e en ni surette azimeti üzerine cıkmıs ve 

Y 14 e kadar birer birer ziyaret 
lamıştır. İleri hat kuvvetlerimiz bazı Anlaşılan Sovyetlerin şimd:ki he. etmişler ve ötle Yemelinl u- 1 Londrada, hiçbir mütalea ve tefsire 
harekat yapmışlardır. Vosges'larda defi Mannerheim hattını cenuptan mumi milfetti~ evincle nıUfet- ! mevzu te~kil etmemiştir. 
bir keşif kolumuz bir düşman müfre-ı zorlamaktır. Şimdiye kadar yapılan tişlik erkanı, ~ivu vUAyetler Ajans, Chmberlain, T..ord Haliı-x 
zesine baskın yapmıt ve bir miktar teşebbüsler hattı şimalden yarmıya . valileri ve belediye relsde bir. ve Daladier'nin kısa fasılalarla te-
esir almıştır. ve çevirmiye matuftu. "akat bu te- kerrür eden bu sulh teşebbüsleri 

likte yemişlerdir. Millt Şefimiz 
şebbüsler bir netice vermemiştir. Hat uat 17 de tekrar umumJ mii. karşısında müttefiklerin vaziyetleri. 
cenuptan zorlandığı takdirde ilk he. fettlşlik evini tereft;.ndlrerek ni müteaddit defalar tasrih P.ttikleri. 

----<>- ---
İngilterenin Moskova Sefiri 
Moskova, 29 (A.A.) - Londrada 

kısa bir müddet kalacak olan İnell
terenin Moskova Büyük Elçisi Dün 
B. Potcmkin ile görüşmüştür. 

def, hududa cok vaıtın olan Vıborg ni ilave eylemekte ve müttefiklerin 
" burada askeri ve millkl miieL 

şehridir. 1 J seseler alikahlan ile toplu bir bu hususta ne düıündüklerinin, şim. 
Uzun menzilli Sovyet toplan bu. halde sörilıpnUşlerdir. , ı di herkesçe şüphesiz ki, malum bu. 

rasmı mütAmwldi bombardımın al- __ _ 11 lunduğunu söylemektedir. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
8 Barp cepheınJe ancak ulalııtelek hadi.eler, mala

dıat mahiyette rniisaJemeln, devriyeler araanda 
faaliyetler devam eJip gidiyor. Bunun Nna ne 
olacafı, hangi taralın durgunluğa nihayet o~p 
büyülı 6ir faaliyete ~irecefi, günün en mühim 
meselelai sırasına girmiftir. Bu büyük mücatle
leye girifecek tarafın bunu yapmak i~ bir mec
buriyet hiaetrnai lazımdır. Alt.i talulirJe laiçbir 
tartılın ba hüyiilı oe tehlikeli ip .mtmai helc
lenmiyor. 
O halde bugün bu mecburiyeti hisutlen ve ba 
yüden büyük bir cu'-I harekete gİrİf'nelı füa. 
muna boyun eğen taral lwınwüidir? 
F ransı.z gazetelerine halnlı,..., bu mecburiyeti 
hiaeJen taral Almanyadır. Çünkü durpnlufun 
Jevamı Almanyayı rahatsız ediyor, Alman birli· 
ğini tehdit ediyor ve Alman maneviyatını sar. 
aıyor. t<if' 

* 8 Fransanın en tamnmış slyaal muharrirlerinden olu Per. 
tinax bu bnhsi knrnhyarak dl;yor ki: 

"Naaistlerin en çok ehemmiyet venliklerl Mr nekta, 
kütlelerin psikolojisidir. Bu da onlan harekete ~ir~ 
nııek mecburiyeti ile karıılaştınyor. Çtlıaldl Qup CepJM. 
sinde atıl kalmak, Nadıtlerln 16..ttilderi ldttle psikolo. 
jisinin milhim tahavvüller ıeçirmeslae 19bep elw. 8'I 
yüadm N azistlerln Garp Cepll,.inM mtklafaa vu1,.ım. 
den aynlmaları beklenir.,, 

• • Ayni 6alai. üzerinde yazı 7GZC1ft Mi-ralay F'abry 
fU sözleri ft;yf ayof': 
"Hitlerin bu İfİn i,inden çıkması için ancak bir 
çarai vardır. O da ltıırhfllnNlttir. 0111111 hu letavın 

süratle vetmeai beklenir. Almanyanın Belçika ve 
·Hola-;-Ja hudutlu üzerintle bulunan orJulan Ja 
bu6iin her zamanlıinJen tlaha kuvvetlidir. Kıfın 
harbetnNlı miimlıünJür. Fakat miitteliklerin ace
le etmelerine lüzıım yoktur. Mütteliltleı- ltazır

dırlar. BJsilealılarla H.-,landalılar da, icabına 
göre hasırlcrnmalı için haltalarca devam eden 
mühlet buldular. Muharebeler btıflar, ve cephe 
Belsilwı ,,. Holtuttl• huılutla üarinJe, yahm ba 
lmtlm rm.inde feeaam edecek olursa bütiin bun
larua Rular yolu üzerinde olduklarını Ja. hatırlat
md lchımdır.,. 

• • Ahrt8aya ile Ronıanya arasında yapılan son ticaret an-
ı..., ... bir yerele tlikkatle takıp olunmuştur. İsviçre ca
ı:etelerinder. olnn Neve Zuricher Zelutunı'un Berlin mu
habiri anlqauanıa Almanlan tatmin etmediltni anlah-

• yor. Alaıaa ticart!t mehafili, bir ltayh mark mukabilin. 
de alımıı ley temin olunamıyarak 49 ley ile iktifa olun. 
masındaa derin hir hotnutsuZluk hissetmektedir. lptidat 
nıaddeler1n fiyatı o derece yübelmiftir ki esk1 ile yeni 
liyatlar araaınü nisbet kalmamıştır. 
J\lüaakule cilçlüJderi, Sovyet Birliiinin Romanya Ue Yu
karı Sileaya arasındaki demiryollannı, Rus yolları ge. 
ııJ~ilrine vardırması )'Uün4i• •erçeklepnektedir. Bun. 
dan u,ka t'.aaaıa bu tutmasa miiDakale lmlinlanm 
W.~bütiia ••tdunaak&am. 

* ~· İf#İ 6aluwıw '-w/ini Wibt4en l'İİftC 
lıünrtirnlı.,_,ir. Bir,.,,,_. larilwm 1000 er-
W 19rine awlı 560 lıalın balabilntiftir. Daha 
l>aflıa labrilıalar da önceden yüzde yüz erkek 
"'1ıftıfı haltle baPn buralmda çal'f"ll kaJınla
nn _,... ~· JolıMın he, nühetini bulm..,,.,,.. 

fifK 
Hemşireler! 

iş Başına! 
Yazan: B. FELEK 

Ne yapalım? Ne zaman bir tef
kat işi, bir duyeu meselesi ö. 

ntlnde bulunursak, ister istemez ak
lımıza siz gelirsiniz. Çünkü kadın 
erkete nazaran daha hisli, daha ça. 
lak ve -doğrusu- daha fedakardır. 
Bunu size cemile olsun, koltuk ol. 
sun diye söylemiyorum. Her birimizi 
kucatında besliyen anaların bu his. 
terinden, bu feragat ve fedakarlıkla
rından şüphe etmek, her oğul için 
bir nankörlük olurdu. 

Zelzele felaketi, milletin yüreğini 
çayır çayır ~aktı. Likin bunun ele-
mini izhar için göğsümüzü dövmek 
kafi değildir. Gerçi her tarafta yar. 
dım komiteleri kurulmaktadır. Bu 
komiteler, felaketin genişliği ile mii
tenasip bir yardımı destelemek için 
zaruri birer teşekküldür. Lakin yar. 
dımı o komiteler değil biz yapacağız. 
Bizim de bu yardımı kabiliyetimizle 
mütenasip işler yüklenmek suretiyle 
yapmamız, randımanın artması ha. 
kımından farzdır. 

Akıl öğretmek telakki etmiyece. 
ğinizi pek iyi bildiğim için bugiln 
hepinizin kolaylıkla ,.e hattl zevkle 
yapacatınız bir yardıma hemen baş
lamanızı ümit "e cesaretle teklif e. 
deceğim. Fakat bu teklifimi yapma
dan evnl size kısaca iki müıahede 
nakledeyim: 

Pek yakında Japonyadan gelmiş 
olan akrabamdan bir zatın gıpta "e 
takdir ile anlattığına göre Japon)a
nın her istasyonunda bir takım ka. 
dınlar örülmek üzere başlanmış beş 
on, yirmi tane süveter (yün yelek) 
muhafaza ediyorlarmı~. Tren öekle. 
mek üzere gelen her Japon kadını 

bunlardan bir tanesini alıp treni ge. 
linciye kadar örgüye devam ediyor
ve treni gelince örgüyU aldıil kadına 
teslim edip ~diyormu~. Böylelikle 
her &Un, bu istas,.onlorda yaprlmıı 

binlerce yün yelek Çindeki Japon or. 
dusuna eönderiliyormuş. 

İkinci müşahede, İngiltere sefa. 
rethanesi 1ngiliz kaaınlanndan Pb· 
lonya mülteci ve yetimleri için birer 
yün yelek örmelerini rica etmiş. 

Şimdi her İngiliz kadın ve kı:ıının ~ 
linde bir yün örgü görillüyor. 

Türk kadınlan, Japon kadınlann. 
dan, İngiliz kadınlarından daha mı 
az hassas, daha mı az fedakardır? 

Hele ifete ujramıı kardeşl~ri için! 
Ben bu suali hatıra getirmeyi bile 
onlar hakkında manevi bir zulüm 
sayarım. 

Ha~·di hemşireler! lı haıına! Orta 
Anadoluda ı:elzle lfetinln çıplak bı
raktığı kardeşlerinize yelek örmiye 
başlayınız! 

İstanbulun her evi bu felaketze
delere en az bir ) Un yelek öremez . ., 
mı. 

TAN, bu yardımı se,•e seve yapa. 
caklanndan emin olduğu istanbulin. 
ların bu hareketine önayak olmayı 

büyük bir şeref saymaktadır. 

Hemşireler! Her ördüğünüz yele
iin belki bir bayat kurtaraca[.'lnı dü. 
şünerek derhal iş başına kosunuz! 
Şefkatinizde.n, feragat hislerinizden 
ve gayretinizden beklediğimiz bu kü. 
çük hizmet sizin duyeularUUZJn ya
nında pek ufak kalır! 

* Okuyucularımızdan Bay Gemıl B8$de-
mir; Sual, Cevap sütunu için gazeteye 
her gun 40 - 50 mektup g ime ted r. 
Bunların hep ine derhal ce\ p 'erm e., 
gazetenin sayfaları mQs it olm d d n 
uter istemez gccıklyor. M!lLllr 
rica ederiz. 

Daladier'nin Yeni Bir Nutku 
Paris, 29 (Hususi) - "aşvektl M. 

Daladier, bugün m"'cliste müdafaa 
butçesinin mtizakeresi dolayısile söy
lediği nutukta "Fransa. maddi temi
nat almadıkça siliı.hiı.ını bırakmaz,, 

demiş. daha eonra harbi ır.ütı:>akıp 
Avrupada federal bır sistemin hu. 
küm sürmesini umdağunu ;!ive et. 
miştir. Bütçe kabul olunmuştur. 

Almanyamn Roma Sefiri 
Roma. 29 (A.A.) - Alma.1yanın 

Roma elçisi von Mackenzen ısoylf'n
diğlne göre, Alman zimamdarlarıle. 
temas etmek üzere Berline hareket 
etmiftir. 
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FELAKET KARSISINDA ,--~----------------------------·-----------------BU G ti N 
' 

Birçok De:vlet Reisleri 
Milli Şefimize Taziye 
Telgrafları Gönderdiler 

MELEK 
Sinemasında 

TAT L 1 
H AYA L 

Baı 

Rollerde 
NORMA S HE AR E R ve 

G AB LE CLARK 
Bugün saat t ve 2.30 da tenzilatlı Halk matineleri . ................................... _!_ 

ı 

BOR SA 
""\ 1 J En Güzel Sene başı Hediyesi 

1 
Günlerdenberi bütün İstanbulu bir neş' e fırtınasile sarsan ... 

j P~!-"~~unt Şirketinin milyonla~e meydana ~eti~len ... 
R.ADYC>. 

Londra, 29 (A.A.). - Kral Geor- Türk gibi karşılar ve bu elemi kendi 
ges, son günlerde Anadoluda vukua elemimiz telakki ederiz. Bunun için 
gelen zelzeleden dolayı Türkiye felakete uğrayan kardeşlerimize na. 
Cümhurreisine bir taziyet leJgrafı çiz bir yardım olmak üzere 500 lira 
göndermiştir. Britanya hükumeti de takdim eder, büyük ve kardeş Türk 
Ankaradaki büyük elçi del8.letile gön milletinin acısına şahsım, hük1ime. 
derdiği bir mesajda, zelzele .Lelake. tim ve milletim namına iştirak ede
tinden dolayı en kuvvetli sempati rim.,. 

29 - 12 - 1939 

Lonc:ıra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdıı.1> 

Brüksel 
Ati na 
Sofya 

5.:?4 
130.36 

2.9171 
f!.74 

29.315 
69.405 
21.6075 

0.97 
1.6025 

Madrid 13.61 
Budapeste 23.625 
Bükres 0.97 
Belgrad 3.175 
Yokohama 31.225 

Gunun. .. Haftanın... Ve senenın en güzel filmı 

GECE YARISI KONTESİ 
CLAUDETTE COLBERT - DON AMECHE 

JOHN BARRYMOR • MARY ASTOR ve 
FRANSİS LEDERER 'in en mükemmel eserleri 

Bugün LALE Sinemasında 

ANKARA RADYOSU 
Tilrldye Radyodifüzyon Postalan 
Ttirkiye Radyosu Ankan Radyosu 

Dalıa V:zunlufu 
1648 rn. 182 Kes. 120 Kw. 

T .\ P. 31.7 m 94115 Kc-ı ?n Kw. 

Cumartesi, 30. 12. 1939 
13.30 Program ve Memleket saat ayarı, 

13.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri,· 
13.60 Türk Müziği: Seçilmis sark.ı ve tür
küler. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan. 
Kemal Niyazi Seyhım. 

Okuyan: M U:reyyen Sen ar. hislerini bildirmiştir. Chamberlain'in 
Türkiyeye, şahsan bir sempati mesa
jı göndereceği tahmin ediliyor. 

Paris, 29 (A.A.) - Havas ajansı 

Dost ve müttefik Afganistanın Bü
yük mümessili tarafından yapılan 

bu jest, Ankara yüksek mahafilinde 
pek derin bir tahassüsle karşılanmış. 
tır. Haber aldığımıza göre, Hariciye 
Vekili dost Büyük Elçinin ihda et. 
tiği bu 500 lirayı derhal Kızılay ce. 
miyetine göndermiştir. 

Stokhobn 30.915 

İlaveten : Renkli MİKİ METRO JURNAL 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 

ı ..__ 
~ ......... r ..... _. ..... ._ .......... _.I 

14.30 Müzik: Riyaseticümhtrr Bandosu 
(Şef: İhsan Kilnçer). 1 - J. :'vlarkey: Kıs
met (Marş), 2 - Chopln: Plonaise, 3 -
Rossini: Tancredi Uvertürü, 4 - Saint • 
Saens: Javotte (Bale), 5 - J .• r. Ma,-an: .bildiriyor: 

Reisicümhur Lebrun, Türkiyedeki 
zelzele felaketini haber alır almaz, 
Reisicümhur İsmet İnönüye bir tel
graf çekerek bu haberler karşısında. 
ki derin heyecanını ve bütün Fran
sanın Türk milletinin yasına iştiraki- Türkiyedeki Alman 
ni bildirmiştr. y S + B k I 

Paris umumi vilayet meclisi reisi e ovye an G arı 
Boz da Paris büyük elçimize taziye- Londra, 29 (Hususi) - Matbuat, 
lerini bildirmiştir. Türkiyedeki Alman bankalarının bü-

Bulgar Kralının taziyeti tün Türk memurlarını açığa çıkardı. 
Sofya, 29 (A.A.) - Kral Boris, sa. ğını ve gerek Alınan ve gerek Sovyet 

ray nazırı Gruev'i, Türkiyenin Sofya Bankalarının gişelerıni kapayacak
elçisi Berkerin nezdine yoUıyarak [ ıannı haber vermektedir. Fakat D. 
son zelzele felaketi karşısında tazi- N. B. Ajansı bu kabil haberleri "ka
yelerinin ve sempatisinin Reisicüm- tiyen esassızdır,, kaydile yalanla
hur ismet İnönüye bildirilmesini el. maktadır. 
çiden rica etmiştir. 

Başvekil Köseivanof adına da 
Protokol şefi Balinov, Türkiye elçi
sini ziyaret ederek ayni felaket kar
şısında Bulgar hükfunetinin taziye. 
!erini bildirmiştir. 

Yunaniıtanda teessür 
Atina, 29 (Hususi) - Felaket ha. 

oeri Yunan efkarı umumiyesinde de 
derin bir teessür uyandırtnı§tır. Ga
zeteler, Türk milletinin yasına El<:?n 
milletinin aynen kendi yası imiş gibi 
iştirak ettiğini yazıyorlar. 

* Berlin, 29 (A.A.) - D. N. B. Ajan-
sı bildiriyor: • 

Büyük Elçi Von Popen, yersarsın
tısı neticesinde vukua gelen felaket. 
ten dolayı Alman hükümetinin tazi. 
yetlerini tahriri olarak Hariciye Ve
kili B. Saracoğluna ~ildirmek i;7~

re talimat alınıştır. 
Algan Elçisinin taziyeti 

Zelzele felaketi, Ankaradaki ecne. 
bi devletler mümessilleri arasında 
da büyük teessür uyandırmıştır. 

~ 
Nevyork, 29 (A.A.) Nevyork 

Herald Tribune gazctesı, Sovyetler, 
Birliğinin Almanyaya ne i!dısadi. ne 
de askeri müessir bir yardımda bu. 
lunabileceğinden şüp!ıe etmektedir. 

Gazete, Sovyetlerin Hitlere harp 
malzemesi verebileceğine inanan bi
taraf müşahitlerin nadir olduğunu 
kaydederek diyor ki: 

"Nakliyat zorluğu, mi"thim her 
türlü nakliyat imkanını bertaraf et. 
mektedir. Buna binaen, Almanların 
Sovyetlerle ittifakı askeri sahada 
olduğu kadar ekonomik sahada da 
pek az müessirdir. 

İn~iltcrede Vesikaya Tabi 
Tutulan Maddeler 

Londra, 29 (A.A.) - Resmen bil. 
dirildiğine göre, İngilterede şeker 
istihlaki vesikaya tabi tutulacaktır. 
Herkes haftada 300 gram şeker ala. 
bilecektir. 

Keza et de vesika ile alrnacaktır. 
Ancak etin miktan henüz tesbit e-

Kardeş Efganistanın Ankara Bü. dilmemiştir. 

yük Elçisi Feyz Muhammet Han, 
Hariciye Vekilimize bir mektup gön- Çalman Kurşunlar 
dererek, duyduğu derin teessürü bil- Dublin, 29 (A.A.) - Dublin depo-
dirmiştir. sundan çalınan bir :nilyon kurşundan 

Elçi mektubunda diyor ki. 80 bin kadarı bulunmw1tur. Hüku-
"Aziz Türk evlatlarının ölüm ve met merkezi askerle kuşatılmıştır. 

perişanlığına sebebiyet veren bu can- Bu mühimmatın Şimali İrlandaya 
hıraş ve büyük musibeti aynen bir Sevkinden korkulmaktadır. 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
'-'TAN" ın yeni kitap serilerini almak i~in bu kuponu 
ı;aklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alahilirsiniz. 15 kupon getirene bir seri kitap: 

İstanbulda 250, Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

ESHAM VE TAHViLAT 

Ergani 19.75 
Merkez Bankası peşin 110.50 \.. ________ J 

'Küçük Memleket Haberleri J 

AYDINDA: 
Çinede tütünlerin henüz sat1Joma

ması, müstahsili çok müşkül bir va. 
ziyete düşürmüştür. Şimdiye kadar 
yalnız bir şirket 300 balya kadar tü
tün almıştır. 
* Hava tehlikesinden korunma 

tecrübesi yapılmış, çok muvaifakı. 
yetli netice alJnmıştır. 

ISPARTAOA: 
Hususi sermayelerle son sistem bir 

iplik fabrikası yapılmaktadır. Fabri
ka yakında faaliyete ~eçecektir. 

MUGLADA: 

Emin oğlu Hüsevin Cavus isminde 
bir hayırsever, B'ozarmut köyünde
ki bin liralık tarlasını Muğla memle
ket hastanesine teberrü etmiştir. 

DURSUNBEYDE: 
Belediye reisi Arif Ural istifa et

mistir. Yeni Belediye intihabatına 
kadar Abdullah Köse. B~lediye reis
liğini vekaleten yapacaktır 

SINDJRGIDA: 
Tütün satışları durmuş .f?ll:>Jdir. 

Fiyatlar 80 • 90 kuruş ara.srnda oJ. 
duğu için, ellerinde <'Ok tütün olan. 
lar bunu az 1'.'Ör.rnP'lı:.to .,.., rn<>lla.-·-u 

satnramaktadır. 

TURHALDA: 
Şeker fabrikas. faı:ı.Hvetini bitir. 

miştir. Pancar çok iyi yetiştiği icin 
fabrika bu mevsim. her senedekin
den on bes gün fazla i.c:lemiş, şeker 
istihsalatı da çok olmu!';tur. 

Fabrikanın yaohrttı~ sıhhi ilk. 
mektebin elektrik. k~1ori(er tesisatı 
da bitirilmiş ve içinde tedrisata l--"'s
lanılmıstrr. 

VANDA: 
Petrol buhranı ba<ılamıstır. Beledi. 

ye deposunda da pek 97. petrol kal. 
mıştır. Tenekesine beş lıra verdikleri 
halde petrol bulamıyanlar vardır. 

Moda Deniz Klübünden 
Vatanımızın bir parçasmrn uğradı

ğı felaketin istıraplarına iştirak duy. 
gusu ile, evve1ce klübümüz tarafın. 

dan Yılbaşı gecesl için azalarımıza 
mahsus olarak tertip edilen senelik 
balomuzun bu duygudan dolayı tehir 
edildiği ilan olunur. 

YENi NEŞRIY AT : 

"1..AOY MONTAGUE" nln TÜRKiYE 
MEKTUPLARI - Reşat Ekrem Koçu ta
rafından dilimize çevrilmek~e olan TurkJ
ye seyahatnamelerinin beşincisini teşkll 

eden bu kitap yeni çıkmıştır. 

,_ ........................................ , 
B U G Ü N 

S A K A R Y A Sinemasında 
Sinemanın ı;ehn::ır yıldızı, Polonyan(n dehakar artisti 

P O L A N E G R İ ' nin 

Bayram. 15.15 - 15.30 Müzik. Cazband 
(Pl.). 

18.00 Program, 18.05 Memleket saat a• 
yarı, Ajans ve Meteoroloji haberleri, 18.25 
Müzik: Radyo Caz orkestrası, Hl.00 Tiirk 
müziği. Çalanlar: Vecihe, Reşat Erer,. Ke-

1 VAN l>ETROVITCH ile beraber çevlrdlklerl mal Niyazi Seyhun, İuettin Ökte. 

K A R A R G E C S 1 
1 - Okuyan: Sadi Ho .. e.. E 1 - Dilkeşaveran peıırevi. 2 - Zeki A-

·, . . rif - Dilkeşaveran şarkı: (Gez dolaş), 3 -
Şahane güzellikler filmi ba-:lıyor. PO~A NEGRI nın en son şaheserı ~e 1_940 

1 

Zeki Arif _ Dilkeşaveran şarkı: (Karanlık 
" senesinin ilk Süper filmidir. İlin-eten. FOKS JURNAL son harp ve dun;va rıa- ufukta), 4 _ c--vdet Kozan _ Ud taksi-

\, berleri. Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 1 1 mi s _ Zeki Arif _ Dilke~nveran şarkı: 

~------, 
Yılbaşı Şerefine 

Kadıköy 

"HALE il 
SİNEMASINDA 

1939 senesi Milli 
Şaheserimiz 

~···· ············ 

JTOSUN! 
JP-AŞA~ 
••••••• ••••••••••••• 

Devam ediyor. 

~--------' 
~! 

Şubeye Davet 
Eminönü Askerlik Şubesinden: 

1 - 335 doğumlularla muamele 
görüp kısa hizmetli askP.r edilenlerle 

··········-··········-·····················ı 
~ i Yılbaşının en büyük i " 
i Sürprizi i .............................................. : 

Mi L L i 
ve 

ALEMDAR 
Sinemaları 

Yeni seneye girerken 1939 un 
biri milli, biri dünyanın en bü

yük 2 şaheserinj birden takdim 
ediyor 

:······················~·-····-·-··-: 1939 un Milli Şaheseri i 

,__:i ·osuN ı 

~ iPAŞAİ 
! tkinci Hafta: 1 .................. : 

Yirminci Asrın Dans mabudesi 

i ....... ~~;~:;·~-~~;~·;:~~:~;;·· .. i 
i HONOLULU İ . . ······-··········----··················· ... ·· 

DİKKAT: 
Bu fevkalade program tçın ot
letler vaktinde alınmalıdır. 

(Kim görse seni), 6 - Zeki Arif - Dilke· 
şaveran şarkı: (Açıldı bahçede giiller). 

11 - Okuyan: Radife Erten. 
l - Hicaz koşma: (Ebrulannm zah

mı), 2 - Şevki Bey - Uşşak prkı.: (Dü• 
çarı hicri yar olalı), 3 - Şevki Bey - Uş

şak şarkı: (Dağlar dayanma;,, eninlne), 
4 - Uş~ak türkü: (Bahçeye indim kJ gül
ler derem). 

111 - Okuyan: Mustafa Çalılar. 
1 - Halk türküsü: (Ay doğdn batma• 

dı ını), 2 - Halk türküsü: (Senin yazın 
kışa, benzer), 3 - Halk tilrküsü: (San 
mavi yıldız), 4 - Halk türkü.;il (Asker 
oldum piyade), 5 - Oyun havası. 

20.00 Konuşma, 20.15 Türk Müzi~ti: Ye
ni düğün türküleri. Kadın lcüm~ oku:yo..ı

culan. Çalan: Sadi Yaver Ataman. 20.35 
Türk müziği: Saz eserleri. Çalanlar: Hak
kı Derman, Şerif İçli, Hasan Glir, Hamdi 
Tokay, Basri ttper, İzzettin Ökte. 

?LO_O Müzik: Küçük orkestra (Şef: N~ 

J. Strauss: Neşeli Vals operetinden Buse
ler va1sı, 3 - Becce: Noturno, 4 =- Hani 
Schott: Süvari valsı, 5 - Franz Sadeıc: 
Viyana, sen benim rüyalanmın ı,;ehrlsin. 
6 - Franz Lehar: Çigan A~kı. 

22.00 Memleket saat ayan, Ajans haber
leri, Ziraat, Esham - Tahvilat, Kambiyo
Nukut Borsası (Fiyat). 22.15 Konuşma 

(Ecnebi dillerde - Yalnız kısa - Daıga 

postaslle), 22.15 Müzik: Sololar (Pl.), 
Yalnız Uzun - Dalga po~tasil1>. 22.45 Mü
zik: Cazband (Pl.), 23.25 - 23.30 Yarınki 
program ·ve kapanııı. 

Acı Bir Ölüm 
diğer doğumlularla m~amele görüp - - Samsunun tanınmış tüccarların-

miş olup her ne sebeple olursa ols T 1 Y AT R O L A R ıalığı ınüteakıp 29-12-39 Cuma 
kısa hizmetli askerliğine karar veruıln- ı 1 dan (Mahmut Çehreli) kısa bir has-

henüz sevkedilmemiş kısa hizrıı~tli- ____ günü akşamı vefat etmiştir. Cena• 
gayri Islam erat sevkedileceklerı~- ı ı----Ş-ehir Tiyatrosu zesi bugün saat on dörtte Nipnta-
den toplanma günü olım 2.11.940 gu- şında Şicli Sıhhat Yurdundan kaldı• Tepebaşında Dram kısmında .,, 
nü şubede hazır bulunmaları. Bu aksam 20.30 da rılaralı: Beyazıt Camii Şerifinde ikin-

2 - 316 ila 334 (dahil\ doğumlu e YELPAZE • diden sonra namazı kılmarak Edir-
muhabere ve nakliye sınıfına ayrıl. ı<omeni Kısmı lstikl&.l c:ııtıd .. sinde nekapı şehitliğin~ defnedilecektir. 
mış ve henüz askerlik etmemiş erle- Bugün gündüz saat 

14 
de Allahtan rahmet dileriz. 

( Keloı!lan çocuk Oyunu) 
rin sevkedilmek uzere hemen şube- Bu aksam saat 20.30 da 

ye müracaatları, aksi takdirde hak- • ı K 1 z L E R • 
Iarmda takibatı kanuniyede bulunu
larak cezalandırılacakları. 

3 - Taşrada bulunanların c!a bu
lundukları yerin askerlik ~ubelcrine 
hemen müracaatları ilim olunur. 

Halk Opereti 
E!<kl Caı?layanda Bu akşam 9 da 
Zozo Dalmaala (Beyoı!lu Ç!çe!il) 

BüYtik Operet 

Toplantılar, davetler : 

Tehir Edilen Eğlence 
Üniversitelilerin :yılbaıı dolayısllc Be

lediye Kooperatif binasında tertip ettik
leri eğlence, Erzincan felaketi dolayıaile 

tehir edibni3tir. 

bin şükür. Dememiz şu ki, bir münasibinı bul., pey
le. Soma Allahın emn buymuş ne yapalım·( Der ge. Doktor Ferhat, derin bir ferah ve sük\m içinde 

köşke döndü. Yalnız mühim bir nokta vardı: Bu pla
nı kim tatbik edecek? !dil sordu: 

- Ac.elesi mi var? 
Doktor Ali Vahit Bey tahlil etti: 
- Evet kızım, acelesi var. Behzadı sağ bildiği 

müddetçe konuşmak istiyecek, konuşamadığı müd. 
ietçe de üzülecek. Bu hal hastalığına zarardır. iyisi 
ıro.i, bir anda söylenir ve öteki anda b~ka yoldan se
vindirilir. Bir kaç günlük bir ihtimamdan ·onra bu 
gayri tabii haller de tabii yürüyüşlerine ~irmis olur

lı:ı.r. 

rE3} 
~ 

IC5} 
lı=D EK 

çer&in. 
Bir gün, yüz gün, bir hafta on beş hafta hep bu. 

hep bll. Ilebeki.kinin ruhu allak bullak olmuştu. An· 
nesinink. daha beter. 

-- Kimi bulalım a kardeş? 

- BPn yapamam! 
Sobanın arkasında örgü ören Bebekiki lJaşmı iş

ten kaldırmadan, tabii bir sesle karıştı: 
- Ben yaparım! 
Kac;.ın değil, o başka bir alemdir. Fı:ı.k;at 'm. kız 

Y.ıskançlığının korkunç bir gösterişi ıd~. 

- Ben yaparım! 
Bunu yapmakla, yapabilmekle Bebeğin yüreğine 

ınme!"; iht:mali! 
Sonra? Sonra cici baba kendisine kalacak. ';ün. 

kü Bebeğinı boğan Kör Behzadın şüpheli kansı mey. 
dana c:ıkn çıkalı, kendisi unutulmuştu. Bu veremli. 
sıska kızın da nesine? Kendisi doktor Ferhat Beyi 
aramamıştı ki, doktor onu bulmuştu. Mangalda ya
kılını~ tahta ateşi karşısında annesile pek ala titre-

Y AZAN: AKA GÜNDÜZ 
ştp yn~ordu. Nasıl olsa esnafın biri.sile de bır ~n 
evlenecek ti. 

Fakat doktor onu hanım kız etti. Kibarla"?tırdı. 
İstekli çıkan m ahallilere vermedi.Bir hastalıktır ba
hane etti. Komşu kadınların, dünyayı ıörüp bilmış· 
lP.rin sC\zlerine bakılırsa yaşlanmış doktor zengin kızı 
alamaz, k!mse varmaz ki. Nesine? Maçkada apartma
n1 bile yok. Yapsa yapsa böyle bir öksüz bulur, bakar 
eder, minnete sokar, sonra kan edinir. Gt>nç kızın 
gençliğine yazık olmakla beraber rahat yi.izü görür. 
Uslu durursa ne alA, Allah tezinden verip te doktor 
gö7.lerini yumarsa mal mülk, ne varsa, !uza kalır, ta. 
ze dul kendisine o zaman daha kolay koca :>ulur. 

IilP velakin ortaya bir Bebektir çıktı . Ar"'p ~z
ması mıdır? Acem kınnası mıdır? Nedir? Dilinden 
deı' anlaşılmıyor ki, türkçeyi bir tuba! knnu~yor. 
Ustüne üstlük te kör kocasına hıyanetlik etmiş, he-

No. 41 
rifi kati1 etmiş. Neler etmemiş ki: 

Ama bu yaşlı okumuşların da işlerine ::ıkıl er
miyor Gül gibi pembe yanaklı Bebekiki lumrken 
elin zeytin gözlü, mat esmer, hastaludı kadınına ba· 
kar, !tapıJır, işte! 

Barı ahım şahını bir şey olsa.: 
- Hanım, hanım! Vakti saati yerinde iken sen 

kızını münasip birisile başgöz et! 
- Eenı, kızım~ ölümlerden kurtardı. Kızıma ev

lattan üstün bakıyor. 
- Ah hanımım, hanımım! Oyle olur p~şin, öyle 

olur! Evladım, kızım derler, derler de oir gün kır
mızı Jekeli yatak çarşafını sobada yakıp kızcağızını 
kapı dışarı ederler. Erkek kısmı mı? Olüm Allah inan 

olmaz' 
- Raha.tnnızr bozup ta ayrılalım mı? 
:.... Darı1t demiyoruz, elin enayisini bulmuşunu.z; 

Iş bunu sormağa dayanmasın. 
- lmamın Salih Efendilerin akrabalan var. 
- Terlikçilerin Nuri de isteyip d'.lnıyormu~. 
- Neme J.azım? Mısır çarşılınm oğlu hepsinden 

yakışıklı. Babası, Kapalıçarşıda yorgancı. dükkanı 

acıu.'akmış. 

Bebekiki biraz üzülerek, biraz öç almak hissine 
kapılarak söyleyiverdi: 

- Bebek Abla! Senin beyin Beh~at "ley ızrnirde 
sizlere ömür olmuş, benden duymamış ol. 

- Behzat mı ölmüş? 
-Gömüleli haftalar bile geçmiş. Senden saklı. 

yorlar O Idil hanım yok mu, idil Hamm? ')ne fet
tan kadın! Cici babayı kendine bağlamış, ne kozlaı 
kırıyor, ne kozlar! 

idil, doktor köşkte yoktular. Bebek kendi başı- · 
na, yapaycılnız ve bakımsız, iki saat baygın kala kal
dı ... 

Doktor akşam köşke gelince şu mektubu o. 
Jrudu: 

(Devamı var) 
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TAN 
ABONE BEDELi 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kr. 

750 " 
400 
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.. .. 
1 Senı 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 

300 

Kr. ,, 
,, 
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Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler tçin abone 
bedeli müddet surasiyle 80, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 

Cevap için mektuplara 10 kuruııluk 
pul UAvesl IAzımdır. 

GÜNÜN ., M~~ELELER~ 

Yardımın 

Hududunu 
Genişletebiliriz 

Memleketin bir kısmına çöken 
büyük afetin her saat daha 

geniş, daha korkunç ve daha feci ol. 
duğunu bildiren haberler alıyoruz. 
Her geçen dakika milletin 'ıstırabını 
arttınyor, ve facia daha derin, daha 
-şümullü bir şekil alıyor. 

Bu büyük felaket karşısında bü
tün memleket kara kışta karlar üs. 
tünde ekmeksiz, evsiz, himayesiz 
.kalan vatandaşlara yardım i~in se. 
ferber bir haldedir. Herkes kfü:ük 
veya büyük bir yardımda bulun. 
mak, bir vatandaşın olsun hayatını 
kurtarmak, göz yaşını silmek istiyor. 
Kimi para gönderiyor, kimi ~:va ve. 
riyor. Bütiin vatandaşlar maddi ye 
nıanevi bütün varlıklarını yardım 
1rnmitesinin emrine hazır bulundu
ruyorlar. 

Bu münasebetle okuyucularımız. 
dan bir çoktan bize mektupla ve te
lefonla yardımın hududunu geniş. 
letmek için teklifler y.apıyorlar. 
Memleket içinde milli: yarduru or. 
ganize etmek vazifesini üzerine alan 
milli yardım komitesince istifade e. 
dilir ümidiyle bu fikirlerden bazda. 
nnı kaydetmeyi faydalı buluyoruz: 

1 - Yılbaşı için bir çok eğlence 
hazırlıkları var. O gece verilecek 
bütün balo ve müsamere hasılatının 
felaketzedelere tahsisi miimkündiir. 
Bunun için milli yardım komitesi, 
veyahut mahalli hükumet derhal 
teşebbiisata geçmell ve hu varidatın 
1ıelzeleden muztat'ip olan vatandaş. 
lara tahsisinl temin etmelidir. 

2 r Yılbaşı gecesi çcJ;tilecek pi
yangodan kendilerine ikramiye çı. 
kanlar, kazandıkları paranın muay. 
yen bir ktsmmı bu yardıma tahsis 
etmelidirler. Bu kazanç havadan ge. 
leceği için, bu kazancın bir kısnnnı 
Kızılaya devretmek büyük bir fe. 
dakarlık teşkil etmese gerektir. 

3 - İstanbulda hütiin nakil va. 
sıtalarına on beş gün için kırk para 
yardım parası zammedilebilir. Halk 
bu kırk parayı seve seve vermiye 
hazırdır. 

4 - Almanyada kış yardımında 
yapddığı gibi, bütün vatandaşlar bir 
günlük öğle yemeklerini haznıderek 
bunun bedelini Kıztlaya verebilir
ler. Almanyada büyük neticeler te. 
min eden bu usul Türkiyede de mü. 
him bir varidat teminine hizmet ede
bDir. 

5 - Mim Piyangonun Yılhaşı ke. 
şldesinden vazgeçilerek bilet sabcı,ın. 
dan temin edilen para zelzele fela
ketzedelerine gönderilebilir. Bu tek. 
lifi yapan okuyucumuz, bütün yurt. 
daşların böyle bir karan memnuni. 
·yetle karşılayacağını tahmin etmek. 
-tedir. 

6 - Bütiln sinema ve tiyatrolar 
bir günlük hasılatlarını bu işe has
redebilirler. 

1 - Her Türk evi en aşağı bir 
hırka, veya bir battaniye, veya bir 
kat elbise, veya bir çüt kundura. hu. 
lasa bir parça eşya vermeyi taahhüt 
~debilir. 

Vatandaşların yukarıya srraladığJ. 
111ız teklifJerinden bir kısmı pratik 
elnuyabilir. Fakat herhalde iizerinde 
durulması, düşünülüp tatbik edil. 
ınesi mümkün olanlarının ayrılması 
eaizdir. 

Gençlik Teşkilatı İlk Olarak 
Balıkesirde Tatbik Edildi 
Gençlk teşkilatının ilk defa Ba

tı.kesir bölgesinde tatbik edilişi hase. 
bile, Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğil, valiyi ve bölge başkanını 

takdirname ile taltif etmiştir. Bölge. 
nin 16 klübü, renklerini ve isimlerini 
atarak, Beden Terbiyesi kanununa 
göre, "Gençlik Klübü,, namı altında 
toplanmışlardır. Yine bu kanun:ı 
göre. 34, 35, ve 36 doğumlu g,.nçler, 
bu kliibün tabii azası meyanına gir. 
mişler ve haftanın muayyen -.ıas.tle

rinde askeri talim ve terbiye görmi
ye başlamışlardır. 

Atatürk parkının yanında, büyük 
bir stad yapi.lmaktadır. Bu stad 940 
senesi sonunda bitmiş olacaktır. Bü. 
yük bir bölge binası da yapılmak ü· 
&eredir. 

Muharrir bu yazıda, zelzele mıntakasının' yenfaen imarına tiaşlan•rken gözönünde. 

tutulması icap eden esaslann neler olması lc1Z1m geldiğini tetkik ediyor : 

·o o o ! 

Tabiatle Nasıl Mücadele 
T ürkiye ooğrafya.sı içinde 

f eli.ketinin hududu ma
Uim, faıkat bilançosu henüz ka
tiyetle taayyün etmiyen bir ta
biat hadisesi ile kartı kartıya
yız. Tabiat bizi bir kıt geceai 
sabaha kartı uykuda bastırdı. 
Şehirler, kasa.balar, köyler bi
rer harabe halindedir. 

Edeceğiz? 
yahut başka bir teşekkül vücude 
getirilir. 

II - Felaket mıntakasında yeni. 

den şehirler, kasabalar, ve köyler 

kurulacaktır 

1 
Yazan: Sadri Ertem 1 ı ___ _ 

Bu şehirler, bu kasabalar, bu 

köyler dünkü ekonomik şartlara 
ve ananevi iş telakkisine göre ku. 
rulmuştu. 

Yeni şehirleri, kasabaları, köy
.. eri kurarken yeni Türkiyenin ik

tısacli bünyesi ve yarınki jnkişaf 

seyri göz önünde tutulmalıdır. Ye
ni bir memleket kurulurken onun 

yeni şartlarım, içinde bulunduğu 
tarihi vasıfları mutlaka nazarı iti. 
bara almak lazımdır. Bunun temi. 

Çatılar çöktü, temeller göklere 
fırladı, hayvanlar başıboş bilin. 
mez istikametlere yol aldılar. Sa
yısını bilmediğimiz ihtiyar kadın
lar, genç çocuklar, yaşlı adamlar 
uykunun kuş tüyü yastığından ö
lümün kemendine boyunlarını u. 
zattılr. Bir kazan gibi kaynıyan 
toprak, sulh ve sükun bekliyen 
memlekette, tabiatle mücadele 
cephesini açtı. 

İsviçrede bile sismografların 
kaydederken dehşetinden param 
parça oldukları hadise hakkında 
ne göz yaşı dökmek, ne de felaket 
manzarası karşısında feryat ve fi
gan etmek müsbet bir netice ve
rir. 

Tabiat bizimle cidal halindedir. 
Biz onunla mücadele edeceğiz. Bu. 
gün bildiğimiz, tahakkuk ettirece
ğimiz nokta budur. 1."abiatle mü
cadelede muvaffak olacağız. Onu 
yeneceğiz, nihai zaferi biz kaza. 
nacağız. Tabiate karşı açılan bu 
seferin şiarı ne olacaktır?. 

Onun parolasını Milli Şef İnö. 
nünün Elazrğ'dan Erzincan Valisi
ne gönderdği telgrafta okuyoruz: 

"Tahribatı, milletimiz pek 
az zamanda hamilen tamir ve 
telafi edecek ve bugünkü en
kaz içinden me::nleketin gü%el 

bir mamuresi çıkarılacaktır,, 

K aybola.n canlar canımızdan 
kopmuş bir parçadır. Onla. 

nn bıraktığı acıyı unutmadan, 
onlar için yanan ruhumuz milli 
Birliğe, tabiate karşı açılan 'llÜca
delenin mihrakr olacaktır. Bu mih. 
rak Büyük Şefin işaret ettiği gibi 
enkaz içinden mamure çıkarmak. 
tır. 

Bir mamureyi halketmek, tabi. 
ate karşı kazanılan bir zaferdir. 
Fakat bu zafer nasıl temin edilir. 
Bu zafer milletin maddi, manevi, 
fikri, hissi bütün kudretlerini bir 
yekun halinde cemetmesi ile 
mümkün olur. 
Açık~a kalanlara acil yardım mi 

lazım, bunu şüµhesiz yapacağız, 

ilaç mı tedarik etmek gı.>r,ek ·onu 
bulacağız. Fakat bu kadarı her za. 
man akılda olan, felaket gebp çat. 
tığı zaman düşünülen tedbirlerdir. 
Artık bu defa, ve bundan sorırası 
için -çünkü Anadolu zelzele mm
takası içinde bulunmaktadır.- da. 
ha esaslı daha müsmir, daha he. 
saplı, daha uzun zamana şamil ted. 
birler nazarı itibare almalıyız. 

Gelip geçici, hissi tedbirler bizi 
ideale, Milli Şefin işaret ettiği 

noktaya götürmez. 

Milli Şefin işaret ettiği noktaya 
sadece hükumet mesaisi ile de va-

yürek parçalayıcı IU.vhalar ' 

' rılamaz. Milletçe, hep birden, tek 
kalble, tek insan gibi bütün kuv

vetleri işleterek vasıl olabiliriz. 

Bu noktaları şöylece hulas.a eL 
mek mümkündür: 

1 - Acil tedbirler. İanelerle bu
nu temin ederiz. Ve zelzele afetine 

karşı bundan sonra daha tedbirli 
olarak hazırlanabiliriz. Mademki 

memleketimiz coğrafya bakımın

dan zelzele mıntakası içindedir. 

Bu felaketi -vukuu anında- ön. 
liyecek tertibatı tıpkı itfaiye gibi. 

daha önceden hazırlarız. Belki bu 
noktadan Kızılay takviye edilir, 

ni sadece idare amirlerinin telak
kileri ile tahakkuk edemez. İlmi 

mahiyette şehir, kasaba, köy yer
leri için sosyal, ekonomik tetkik
ler yapmak iktrza eder. 

Ayni zamanda kurulacak şehir
lerin, kasabaların, koylerin jeolo-

ji bakımından da ilmi bir etüt mev 
zuu olması gerektir. Bunların 

hepsini sadece hükumetten bekle. 
mek, bütün bunlan ona yüklet. 

mek doğru değildir. Gazetelerin, 
memleket münevverlerinin, hoca
ların, bu mıntakalarda yaşamış fi-

kir ve ilim adamlarının, bilgileri. 
ni vatanın bu kısmının iman işin
de seferber etmeleri mutlaka la. 
zırndır. 

IU - Bu mmtakalarda yeni bi. 
mılar, yaprlacaktır. Bu binaların 
iklim şartlarına, sosyal muhite, iş 

ihtiyarlarına elverişli olması ta. 
bildir. Fakat bu noktalar çok defa 
bir fikir ve etüt mevzuu olmaktan 
zirade mazının t,.kra~ şeklinde 

tah-Rkkuk ettirilmektedir. Gerçi 
Refik Saydam gibi titiz, iş husu. 
mnda asla müsamaha kabul etmi
}'en bir devlet 'adamının meveu. 
diyeti mazi hatalarının tekerrürü
ne imkan vermezse de meselenin 
memleket münevverlerinin ihtı_ 

saslan dahilinde yapacakları fik. 
ti mesaiye tPmel olması gerçekten 
arzuya layıktır. 

B u üç nokta ile atzettiğimiz 
esaslar "enkazdan mamu

re çıkarma,, davasının millete mal 
olması, ve milletin her tabakasına 
şamil bir fikri, hissi, mali bir C'eh. 
din ifadesi olmasıdır. Çünkü ol
gun bir millet tabiate karşı açtığı 
harpte bütü.I}. kuvvetlerini sefer_ 
her eder. 

r
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PROF. FATİN DİYOR Ki: 1 

"--------------- • =· ---- ™""'" .. _ _; 

Yeni Erzincan Şehri Gene 
Ayni Yerde Kurulmalıdır! 
F elnket sahasında iki gündtir yeniden zelzeleler oİuyor. Bu .haber, 

. ô.fetin ayni mıntakada tekrar büyük tahribat yapacağı hakkında 

bir takım endişelere yol açmıştır. Kandilli Rasathanesi Müdürü B. Fatin, 
müteakıp zelzelelerin birincisi kadar tahripkar olamıyacağını söyliye. 
rek diyor ki: 

"-Devam etmekte olan zelzelelerin pek şiddetli olduğu hakkında ha. 
herler verilmesi lüzumsuz :r~re halkı telaşa düşürüyor. İki gÜndenbcri 
hissedilen zelzeleler hafiftir. Yıkılmıya yüz tutmuş binalar müstesna ol
mak üzere bu hareketler katiy~n zarar vermezler ve hafiflerinin çürük 
binnJara dahi tef)irleri yoktur. JJnfif hareketler altı ay, hatta bir sene de 
devam edebilir. 'Fakat bundan ~onra evvelkiler gibi şiddetli zelzelelere 
kati.yen rastlanmaz. Bu zelzeleniu biitün tesirleri biraz sarsıntı yapmak
tan ibarettir. Felaket uııntakasmda zelzele istikrar bulmuştur. Yeniden 
büyiik zel:ıele beklen~ıniyeceği ic;in Erzincan ve havalisi mamure haline 
getirilebilir. Şehrin yerini değiştirmek hiç doğru değildir. Mesela; tekrar 
zelzele olacağı endişesiyle harabe haline gelen şehirleri terkedip başka 
ınıntakaları mamure haline ~etiren Amerikalılar tekrar zelzele felaketile 
kar§ılaşmışlar ve yeni kult,(luklan mamureler fed şekilde harap olmuş. 
tur. Buna mukabil zelzele geçiren mıntaka asırlarca çok büyük zelzele
lere maruz kalmamıştır. Nitekim Japonyada hangi mıntakada büyük zel. 
zele olup harabelerle karşılaşıhn,ışsa bu mıntakalaı: tekrar imar edilmiş 
ve zelzele felaketinden ancak bu n:retle u zarar görülebilmiştir. 

Zelzele felaketi İ<:İn alınacak tedbirlerhı en mühimmi bina inşaatında 
arazinin vaziyetine dikkat etmek ve ona 2öre bir bina kurmaktır. Memlc. 
ketimiz zelzele mıntakasmda olduğu halde bizde maalesef bu cihete hiç 
dikkat edilmemiştir. Şüphesiz Rasathanenin bu işte büyük rolü olur ve 
arazi vaziyeti hakkında izahat Rasathaneden alınır. Mesela; İtalya. İspan. 
ya, Japonya, Amerika veı;air me-mleketlerin belediye kanunlarında bu 
hususta sarahat vardır. 1\limar binayı, aldıiı malfunata istinaden arazinin 
vaziyetin_c }jre kurar.- . 

İkinci 'lf"okta da şudur: 

Zelzele mmtnkasında hulumnıımn:a rağmen, mevcut binalan sıkı bir 
kontrolden geçirmeli, şiddetli bir fırtınadan yıkılacaklar varsa onları da
ha evvel kendimiz yıkmalıyız. Bu fibi binaların çokluğu ytizünden kii. 
çük bir zelzele bile hüyiik felaketlerle karşılaşmamıza sebep oluyor. 

Hulasa .zelzeleye en cok maruz tehlikeli mıntakalar tesbit edildikten 
:sonra inşaat işleri hakkında belediye kanunlarına yukarıda söylediğim 
şekilde ilave yapılması zaruridir. 

Felaket mıntakasında tetkikat yapmallll% pek rok faydalı olacaktır, ka. 
naatindeyinı. Fakat bu tetkikatı hadiseler kapanmadan evvel yapmalı

yız. İlk fırsatta Sıvasa bir heyet göndermek istiyoruz. Bu heyet zelzele 
nunt.akasında bütün köy, kasaba ve şehirleri ıezerek arazi üzerinde tet. 

. kikat yapacaktır.,, 

Arada Bir: 

FelCiket. 
Karşısındci 

Millet 
Erzincan felaketi bütün Türk 

milletinin kalbini bir tek his 
üzerinde topladı: Derhal yardım ve 
derhal felaketle mücadele! 

FeUkett insan aklının ve insan 
tecrübesinin henüz üstünü olan, he-

nüz sırları keşfolunmıyan, henüz 
kanunları tayin edilmiyen tabii bir 

t 
felaket olduğu için, onu peşinden 

yenmiye imkan yoktu. Fakat bu pe. 

şinden önlenemiyen felaketin tahri. 
batını asgari hadde indirmek. bilhas

sa maddi tahribatından Cazla sebebi. 
yet verebileceği insan zayiatına set 

çekmek için elden geleni hemen yap. 
mak bugün bütün milletin biricik is. 

teğidir. Ve Türk milletinin bu iste
ğini tahakkuk ettirmek için dakika 

geçirmeden faaliyete geçtiğini görü. 
yoruz. 

Bu hal, esasen şüphe götürmez bir 
inkişafa vardığı bütün dünyaca mü. 

sellem olan Türk milli şuurunun, ke
mali namına en mükemmel ifadedir. 

Türk milletinin milli şuuru elbet 
ki çoktan kemale ermiştir. Türk 

milletinin yaptığı kurtuluş savaşı, 
bunu tarihin alııına hakkeden ki. 

tabe idi. Bugün bütün memleketin 
kendini Erzincan hissetmesi de, bu 

ebedi kitabedeki sürekli hayatiyetin 
bir nişanesidir. Evet, bugün bütün 

memleket kendini Erzincanda hisse. 
diyor ve oradaki felaketzedclt-rin is.. 

tırabını yaşıyor. Oradaki felaketze
deleri yardıma muhtaç bir takmt za. 

vallılar değil, doğrudan doğruya 

kendi nefsi hissediyor ve bu yüzden 

bütün varıyla yoğuyla yardnna ko. 
şuyor, bi.ltün varlığı ile yardım et
mek ve kurtarmak istiyor. 

Bir felaket karşısında bir milletin 
alabileceği en mükemmel va7iyet te 
budur. 11 ./1 

Türk milletinin bu yüksek hassa. 
siyeti, hiç şüphe yok ki, en mükem. 

mel ve en kuvvetli organi~asyon 

içinde en geniş faaliyete geçmeyi is. 
ter. Çünkü en samimi hassasiyet, \'e 
en kuvvetli yardım, azami süratle 
yerini bulmadığı ve tesirini göster
mediği takdirde asgari kıymete iner. 

Fakat bunun temini için de elden 
gelen her tedbirin alındığını görerek 
teselli buluyoruz. 

Büyük milli felaketler, milletlerin 
bütün hakiki cevherini ve bütün asil 
lıislerini, asil hisleri derecesinde de 
imdat ku,·vetlerini ,.e imdat kuvvet. 
lerinin faaliyet derecesini tezahür et. 
tirir. 

Bu büyük imtihanda tam muvaf
fakıyet kazanmak için elimizden ge. 
leni yapmak en büyük vazifemizdir. 
Bu vazifeyi yaparak vicdan istira. 
bati duyarsak, felaketi ve felaketin 
müsebbibi olan tabiati yenmiş olu. 
ruz. 

ö. R. 

Samsunda İmar Faaliyetine 

Hız Verildi 
Asri mezbaha inşası için koşu ye. 

rinde, asri mezarlık tesisi için de çift
lik mahallesinin üst tarafındaki fın
dıklık civarında istimlaklere başla
nılmıştır. 

Hali arsalar, küçük bahçeler ha
line konulmuştur. Park ve bahçelere 
nezaret için bir mütehassıs getirtil
mi§tir. 

* İnhisar idaresinin önümüzdeki 
yıl Samsunda, Teke köyünde, Bafra. 
da ve diğer mühim tütün m~rkezle
rinde birer mücadel fideliği tesfa ede.. 
ceği haber alınmıştır. Bu fidelikler, 
tütün hastalıkları ile mücadelede 
çok işe yaramaktadır. 

Muharrir arkadaşımız Sahi. 
ha Zekeriya Sertel bir ltaç gün. 
denberi ağır bir gripten yat. 
makta olduğu için yazılarım ~ 

yazamamaktadır. Okuyucuları. 

mızdan özür dileriz. • ..........•............... ~ 
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r. 1$ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
l tc2:deler: 1 Şubat, 1 l\tayıs, 1 Ağustos , l İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanttr 
kuraya dahil edileceklerdir. 

1 1 
• 1940 iKRAMiYELERi • 

1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 1 

3 " 1000 " - 3000.- ,, 
6 500 ,, = 3000.- ,, ,, 

I[ 
12 

" 250 ,, - 3000 .. - ,, 
40 " 

100 ,, = 4000. - ,, 
75 ,, 50 ,, = 3750.- ,, 

210 ,, 25 " 
c:::: 5250.- ,, 

Türkiy,e İş Bankasına para yatırmakla yalnız para biriktirmiş 

;. cı!maz, ayı:ıi zamanda talünizi de denemiş olursunuz. '------·:·---=----------... , Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Psişlyatri kliniği doçentliği münhalll ir. 

fakültesi dekanlığına müracantları. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere tıp 

(10B28) 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermaı:esi : 100,000,000 Türk 

. Şube ve Ajans adedi: 265 
Lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~~~··~~,~.~~~~;~ 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Ranka!lmda kumbaralı ve lhbırsıs tısarruf besaplınndı ~n 
a2 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •f&iıdald 

plana göre ikramiye dağıtılacakhr. 
f Adet 1 .oou LiraJık ıl,000 Lira 
, • soo • ı.ooo • 
4 • 250 • 1,000 • 

40 • 100 .. ıl,000 • 
100 • - 1 • 5,000 • 
120 - 40 • ıl,800 • 
160 • 20 • 3,ZOO ; 

DIKKAT : Hesaplan ndak i paralar bir sene IC'inde 50 Urıc!an atalı 
dü~iyenlere ikramiye çıkh~ takd irde % 20 fazlutyle verllecektirı 
Kurala r senede 4 defa, 1 Eylul, 1 Birinc!kAnun, 1 ıwart ve 1 Butpn 
ta rihle rinde çekilecektir. 

TAN 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü ilanları 

Semti 

Galata 
H 

KİRALIK EMLAK 
Mahal leel SokaO ı No. ıu 

Sultan Bayazit Mumhane kapısı 5 

" " 5/1 

Clnıl ' 

Dilk~n 

EV 
Kasımpaşa Keçeclpiri Çöplük üstü ı:ı DükkAn 

Kuım~a " ., 14 •• 
Beyoğlu F iruz at a Sıraserviler 11!}/2 Ev 
Kasımpaşa Camilkebir Kayık 'iskelesi 42/43 Dükkan 

V. P. 
V. P. 
V. P. 
V. P. 
V. P. 

Yukarıda yazılı emIAkin 31/5/940 gil nü sonuna !tadar kiraya verilmesi ! gün 
müddetle uzatılmıştır. İsteldllerin 3/1/940 günü saat 14 de müracaatları. (10825) 

GA YRIMENKUL SATIŞ ILANI 
f stanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

F Rtma Zahldenin 24600 hesap No. sile Sandığımızdan aldığı (1600) li aya kar
şı birine! derecede ipotek '!dip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında yapı
lan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı ınaddesi
ne göre satılması icap eden Aksarayda Kemalpaşa Mah. eski Boyacı yeni Yeı;il
tulumba sokağında eski 14. 16 yeni 3.4 en yeni 16 kapı 911 ada 20 parsel No. lu 
kArgir evin tamamı blr buçuk a,t miiddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına ııörf' yapılmnk tadır. Arttırmaya girmek isteyen 562 
llra pey akcııı:ıı verPCektfr. Mi11f hıınkahı rımızdan birinin teminat m•'lftubu " " kA
bul olunur. Birikmiş bütün vere;ilerle Delediye resimleri ve tellAli_,-e riisumu 
borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 30 - 12 - 939 tarihinden itibaren tetkik et
mek isteyenlere sandık hukulc işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu si
cil kaydı ve sair lürumlu iza"ıat ta şartnamede ve takip dosyasında •;ardır. Art
tırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıf!:a çıkarılım ~a:vrımenkul 

hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve iti bar olunur. Birinci arttırmıı 17 - ~ - 940 
tarihine müsadif Cumartesi ı<İJnü Ca~aloğlunda kl ln Sandıjtımızda ııaat 10 dan 12 
ye kadar yapılacııktır. Mııv::ıkkat ihale ya nılııbilmesi için teklif edilecek bedelin 
tercihan alınması icap eden gayrı men kul mükellefiyetile Sandık ıılacaL:ını 

tamamen gecmiş olması «arttır. Aksi takdirde son arttırmanın taahh!idü baki 
kalmak sıırtile 4 - 3 - 940 tıırihine müsadif pazartesi g\lnü ayni mahal-
de ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayrımenkul 
en çok arttıranın Üftündt: bırakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan a
Ulkııd<ırlar ve irtif<ık hııkkı sahinlPrlnin bu hııklannı ve buıruıttlf' f11t?. ve masarifi! 
dair iddialarını i]fin tcırihinden itibaren ylrrnf gün içinde evrakı müı:ıbitelerlle be
raber dairemize bildirmeleri IAzımdır. Bu suretle haklannı bildirmemiş olıınlarla 
hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar ~atıı; henı-lhıhı mıvlıısmasın~~n h,.r;(' k"hr
lar. Daha fazla malOmııt almıık isteyenler in 38 - 134" dosya numaraslle San
dığımız Hukuk İşlerl servisine rnı1""<'"'~t "tm,,J,.ri liirumu ilan olunur. 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alınan gayrtmenku!ü lpo~k ıöstertı'!c:-:t lsfel't!nlere 

muhamminler!mlzin koymuş olduğu kıymetin 01,, 40 nı teca~'1t7 etmPmı>k 01ere 
ihale bedelinin yarısına kııdar bor<: vermek suretile kolaylık J?15stermektııdir. (10814) 

lstanbul Valiliqinden: 
İlkokul yapılmak üzere 1295 tarihli kararnameye tevfikan Vefada Vefa ve 

Türbe sokaklarında istimlAk edilecek arsa ve evlerin &l'lhiplerlnden f!Ski 51, 53. 
yeni 61, 63, 2 kapı numaralı arsanın sahibi Mehmet ile Türbe sakatında 9 parsel, 
4 kapı numaralı karı.rlr evin sahinlı>ri Su at ve İbrahim ve Tilr be sokağında es1<i 
48, 50 yeni 72, 74 knpı numaralı Hrqir evin sah ibi F eride tarafından yapılan iti· 
razlar komisyon tarı:ıfından t~tkik olunmuş ve kanuni müddetten sonra yapılmış 
olan itirazların reddine karttr verilmiştir. 

Bundan dolayı mal sahiplerinin takrir vererek istihkaklarını almaları, aksi 
takdirde 1295 tarihli karamanı enin 98 ta rihll fıkra! mahsusası hükümleri tatbik 
olunacağı 13 üncü maddeye te\•Cikan ilan olunur. (10821) 

Deniz Adamlarının Nazan Dikkatine: 
İstanl>ul Mıntaka Liman Reisliğinden : 

Bllümum kaptan ve makinistlerin ellerinde mevcut liman hüviyet cı.\ıdanlan 
1940 senesi kanunusani ayı ic~lnde yenllerile tebdil edileceğinden alakadarlann 
eski cüzdanları ve ikişer vesika fotoğraflarile mıntaka liman rlyasctine müraca-
atları tebliğ olunur. <10716) 

İstanbul Sıhhi Mü~eler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

İskenderun hastahanesinin 304 kalem ilaç ve sıhhi malzemesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksilt~ 3/1/ 94U çaf"iamba güni.i saat 15 de Cağaloıtlunda' Sıhhat ve İç· 
timat Muavenet müdürlüğünde kurulu komisyonda yB,Dılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat : ~038 lira 70 kurtıştur. 
3 - Muvakkat teminat '227 lira 90 kuruştur. 
4 - İstekliler şartname ve listelerini her gün komisyonda gör ebilirlP.r. 
5 - İstekliler ticaret odası vesikıısi le 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 

ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. (lO!O:i) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 

1 - Mevcut numunesi mtıclbiııce (5) ton fıdi cins Am yant tozu pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

II - Pazarlık 3 - 1 - 940 çarşamba günü saat 10 da Kabataıta lel':ızım ve ınü
bayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

111 - Nilmune her gün sciz(i geçen şubeden alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte fJ' 7,5 g(lventne ııara-

l arile birlikte mezkO.r komisyona gelmeleri. (10H9) 

* * I - Şartnameleri mucibince 26 - 27 /XII/939 tarihinde 1750 kilo metil alkol 
ile - 4 - adet kolonya kabına talip ru hur etmediğinden ek&iltmeleri şeraiti sa
bıka dairesinde - 10 - gün temdit ed.ilmittir. 

II - Eksiltmenin 5/1/ 940 tarihinde saat - 10 - ve - 11 - de K abata$ta 
Levazım ve Mubaş-aat Şubesindeki Alım Komiıyonunda yapılaeatı illn olunur. 

( 1082') 

Türk Hava Kurumu Aydın Şubesinden : 
K urban Bayramında Şubemiz mmtakasından toplanacak Deri ve Barsaklar 

açık arttırmaya konmuştur. 

15 - 1 • 940 Per~be günü saat "18,, de kat'i ihalesi yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi &örmek için Aydın ve f.ı:;ta nbul Şubelerine milracaatlan ve ihale gü
nünde Aydın Şubesinde bulunmaları. (10852) 

İstanbul Defterdarlığından: -.l 

BuhınduOu mahal ve nev'i Müddet loar Senellk muhımmen Muvakkat 

Ahırkapıda Canku rtaran mahal
leıinde ik i kııımdan mürekkep es
ki mektebi Tıbbl.7e binuınıa wıc 
cihetindeki 7 No. lu hane 
Garp cfheUndeld muttasıl dl.le' 
luamı 

Klfıthanede l(lnne\ k&prn1Bn4en 
Çajla)-an köprUlüne kadar ua• 

3 sene 

.. 

lur m iktarı tem inat 
miktarı 

Lira Ki'. U ra Kr. 

150 34 

ııs 26 

:ıran Nhada ot w otlaki,,e ..... 125 2t 
Yukanda vasıftan yuı1ı bina '" ~yır hizalannda gösterilen kin 'bedeli üze

rinden üç a~ müddetle lcara verilmek n zere açık arttırmaya konulup iste!ı:Hsi 
çıkmadığından mUzayedeleri 10 gün uzatılmış ise de ikinci mUUtyede de ayni va
ziyet hasıl olduitundan 25 - 1 - 910 tarihi ne kadar bir ay içinde pnzarlıkla ihale
leri takarrilr etmlsUr. 

Pamrlık, haftanın P azartesi ve Pereembe ıtınıert ıaat 14 d e Mllll Emlftk mil-
dürtüğ{tnde içtima eden komisyonda yapılır. ( 10331) 

1 

Kaşeleri 

DEVA l<a.seferini 

Devlet Demiryolları ve Limanları isletme U. idares~~-~! 
Muhammen bedeli 1950 lira ulan fkl adet elektrik motörlil santr!fuj tulumba 

8.1.1940 Pazartesi gün:ı saat (15) on beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 146 llra 25 kuruşluk muvakltat teminat, k:ınu

nun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (1-ı) 
on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri l~wndır. 

Bu ı.,e ait şartnameler konılsyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (10604) 

* * Muhammen bedeli 11900 Ura olan dört kalem kahve renııi muşamba ve llnoleum 
12-1- 1940 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anknrada idar9 binasında 
satın alınacaktır. 

Bu İlie girmek isteyenlerLıı. 892.50 liralık muvakkat teminat ile knnunun tayin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reısligi11e \•er
meleri Jlızımdır. 

Şart.nameler parasız olarak Ankar.ıda Malzeme dairesinden, 
• sellilm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Haydat"p:lsada Te
( 10713) 

)ı * 
Birinci ve Dokuzuncu tı;ı ... tme memurin ve milstahdeminindcn resmi elbise giy-

mekle mükellef olanlara kumaşı İdarece verilmek, yalnız imaliyesile harcı müte
ahhide aid olmak üzere tahminen 2000 adet kasket yaptırılacaktır. Bu~ n muham
men bedeli 2500 lira, muvakkat teminatı 187,5 liradır. Açık eksilt.ıne usulile ya
pılacak olan işbu münakasa 13-1-MO Cumartesi günü saat 11 de Sirkede.le 9. İş
letme binasında A. E. Komısyonu tarafın dan yapılacaktır. Şaı'tnamelcr pıırasız o-
larak komisyondan verilmektedir. {10769) 

•• 

PROTEJIN 
Gençleri 

FRENGİ ve BELSO,GUKLUGU 

Afetinden Koruyan yegane ih\çtır, 

, ......................... --.......... , 
SUADiYE PLAJI 1 
Yılbaşı gecesinde sabaha kadar zengin yemek, içebildiği kadar 1 

şarap içmek ve bol neşe ile ailevi bir eğlence için üç liradır. Yemek. 
alnııyanlar konsomasyonh gelebilirler. Elbise serbesttir. ......................................... ~ 
İnhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden : 

Şenlik fi~ekl~rinden madud olan çocuklara mahsus tabanca mantarı kağıt kap
sülleri, mehtap fişeği vesaire satanlar ruhsat tezkeresi almıya mecburdurlar. Ruh
sat tezkeresi almadan sa tıs vapanlar hakkında kanuni takibat yapılackt:r. (10751) 

~~~::;ı 
TORK ANON i M ŞiRKETi J;I! 

TESiS TARiHi -1863 1 
Sıatıilerı ve Türkive Cümhuriı1eli ile münakit mu/.:auelename-;I 

'292 Numaralı J0/6/1933 tarihli kanımla tasdik edilmiştir 
( 24/6/ 1933 farıhli 2435 Numara!t Resmi Gazete/ 

Sermayesi: 

i htlyat akçesi : 

~0.000.000 ingiliz Lirası 

1.250.000 1 ngil~z Lirası 

Tilrkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PA RIS. MARSI LVA ve NIS'de 
lONDRA ~ MANÇESTER~e _ 

MISI R. Kl!3RJS, YU NANiSTAN, IRAN, IRAK, FiLiSTiN 
~ MAVERAV I ERDÜN~e 

Merkez ve Şubeleri 

VUGOSLAVVA, RUMANVA. YUNANİSTAN, SURiYE, LÜBNAN 

filvılleri ve bGtün Dünyada Ace nTa ... ve Muhabirleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapar 

Hec;;ıbı cari ve mc>v~uat hesapları kıişadı. 

Tıcad krediler ve vesaıldi krediler kuşadL 
Tiırl<iye ve Ecnebi memleketler üzerine keşide se~edal iskontosu. 
Bor&a emirleri. 
Esham ve tah vila t, altı n ve emtaa üzerıne avans. 
Senedat tahsilah ve saire. 

l n yüksek emniyet şartlarını haiz kiralık 
Kasalar Servisi vardır. · 

Piyasanın en mQsalt tartlarile ( kumbarah veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılar. 

~ 
1 
1 



===-= 8 TAN 

Yavrun~ Saadetinizdir ••• -.. 

<Jnnn g1iroüz ve sıhhatfi yetlŞimi; tabiatın tıpkı bir yavru ğibi si.ie. 
sinde yetiştir~Hği saf ve normal &"lda ile mümkündür. Her anne tabfatın 
insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden istifadeyi geri bırakma
malıdır. 

ÇA A MA 
Müıtahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur. 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 
............... ~ ...................... mm .... ı~ 

:·,.. ·;~.· . . .:., ... ~~: \ . ' , _ ,.. . ,.. . . ... '\ 

Saba 
Akşam 

~--- --

muntazaman fırçalayınız. 

. . ' . '" '~" . ' . ' . . . 

·---· OperatGr ' 

Dr. FAHRi AREL 
Beyoflu İmam 901talmdaki mu~ 
nehanesini, Taksim bahçesi stadyum 

tadyum Palas No. 1 e nak-
:ıtir. Muayene :ııİlati ·3 - 8 

Telefon : 40511 

İstanbul Mahkemei Asliye Birinci 
Ticaret Dairesmden: 

Baker & Ltd. Şirlcetinln İstanbul 
Fincancılar Mahmudiye hanuıda A. 
lim Zade Hallın aleyhine 939/ 233 
No. lı dosyasile açılan alacak davası 
29.11.939 tarihinde kabilı temyiz ol
mak üzere sadir olan gıyabi hükmü 
havi 15.12.939 tarihli ilam, otnrduğu 

yeri belli olmıyan Alim Zade HalL 
me tebliğ olunamadığlndan işbu ila
mın tebliğile aleyhine yüksek vazi
feli mahkemeye müracaat etmek için 
kendisine bir ay mehil verilmiş ve i
lam sureti dahi mahkeme divanha. 
nesine talik edilmiş olduğu Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanununun 
14;!. • 142. ci maddeleri mucibince i
tan olunur. (23001) 

TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, meemua v~ 

her türlü tab11 cilt ve klitE

ı ,ıeri yaptlIJ". 

TAN Matbaası lıtanbul 

Telefon: 24310 

------~ 

KA YİP - Kartal merkez ı~k oku
lundan 930 senesinde aldığım p,ha
detnamemi kaybettim. Yenisini ala
cağımdan eskisinin hükmü voktur. 

198 No. lı Mehmet oğlu Halil Uysal 

~ YIP - 927 Senesi Saray mer
kez ilkokulundan aldığım diploma. 
mı zayi ettim. Yenisini çıkartacağım

dan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. Saray . Ayaspaşa mahtılle. 

sinden Hüseyin oğlu Hamili 
YILDIRIM 

~------------------------, 1 H E D 1 Y E 
i LAN 

Tahsildar Bay İBRAHlM BAKIR. 

H O ŞA GİDER! 

OSMAN ŞAKAR Müessesesinden 

SON MODEL 15 SENE GARANTİLi ALTIN VEYA 
METAL BlR BAYAN VEYA BAY SAATl BEGENINIZ. 

Ve 6 A Y D A Ö D E Y i N i Z. 
Galata : Bankalar Cad. N o. 4 7 Voyvoda han zemin b.t, Tel : 42769 
Beyazıt : Üniversite Cad. No. 28 Elektrik idaresi karşısı. 
Kadıköy : İskele caddesi No. 33 • 2. 

,._ ____ 1940 SENESİNE-----~ 

HACI . BEKİR ŞEKERi 
Yiyerek girerseniz bütün seneyi tatlı geçirirsiniz. 

MEYVAİ.I . NUGA . 
Çok şık ve ambalajlı 

Kilosu 1 20 Knnıshıl". 

u 
Merkezi: Bahçekapı, Şubeleri : Beyoğlu, Karaköy, Kadıköy. 

• 

CININ 28.12.939 tari~inden i~ibaren 

Memuriyetimizden ayrıldığını ve 

müessesemizle alakası kalriıadığını 

ilan ederiz. 

G. ve A. Baker Ltd. 

Or. Hayri Ömer 
7 Dhrevf ve ellt fıHtıthktet'I tn9t~Hıı• 

>ğleden sonra Beyoğlu Ağacanı 

ıı TŞJsmda No. ~33 Telefon =~~ 

Dr. HAFIZ CEMAL 
Pazardan maada saat (H.30 dan 18 e, 

Salı. Cwnartesl 12 1• kadar tıltara,JL Dl · 
"an;rolu No. 104. 

Sahibi ve Ne,riyat MftdOril Balil 

LOtfi DÖRD"0Nc0 
Gazetecilik ve Neşriyat T. L Ş. 

• .Baaıldı!ı:ı ~ı T.uf. matblıNa 

Unutmamalı ıcın mendilime bir dDIDm 

wapmalf)l11n. 

Bol ve idareli bir ısıta kavusmalt ıcın evime 

nlllaweı 7UNGSRAH KRiPTON ampull•· 

rını aımaıııım. 

EM, oe ~ 
f.M. &ol OlJd<"""' 

BDH~L-R f1i~flDEfllf~ 
i ST A.NB U L 

AN KAR A - İ ZM R 

,, 

B A Ş, D I Ş, .N EZ LE 

GRiP, ROMA TIZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK 

günde 3 kase alınabilir. 

Bayıı nlara mahsus göıi;iıse takıl- modelleri gelmıştır. Bl 
mak üzCTe elmaslı plak saatlerin miktan pek az' ol- -~...: 

duğundan reklamına de,·am ederniyeceğiz. Bu saatlerden edinmek için acele fırsattan istifade ed1niz. 

~ 
No. 1003 No. 1004 No. 1005 No. 1006 No. 1007 

69 elmas 100 lira 115 elmas 150 lira 74 elmas 110 lira 71 elmas J (15 lira 88 elmas 125 Ura 

Emsalleri gibi 15 sene garantilidir. Taşradan talep vukuunda tediye şartile gönderilir. 

SİNGER Saatleri YENİ MAGAZASI: İstanbul Eminönü Tramvay caddesi No. B Tel: 21964 

.. Hersene al~ığınız ve beğendiğiniz 
SAATLİ 

Maarif Duvar Takvimi 
Bu yıl dah a m.ükemm e l bir surette çıktı 

•' 

Fakat a ldanmamJ.k ve yerine ~aşka takvim almamak ıçın 

Maarif Takvimi 
Adına bilhas~a dikkat etmelidir. 

i\1AARİF Takvimind<'ki yazılardan bazıları: 
Takvime dair her türlü malumat, vakıtlf'r, mt"vsımler. fırıınalar, hıtva de-

~ısm<"lf'n, gÜnt"şİn burclara tahavvüllni . 
Arabi, nımi aylar, bayramlar. mılli ı:;iinler vı- latil günleri. 
Cünlerin tarihi; Mühim dünya tarihleri, Türk tarihi ve inkılap tarihi. 
ı :aydalı sözlt"r V<' darbımeseller .. . 
366 giizd hikiiyelt"r ve latifel,..r 366 nıiİnilt'. r ve bir çok lüzumlu ve 

faydalı bilgiler. .. 
Bu eş~iz ve l"'msalsiz takvimin merk<'ı i : İstanbul Maarif Kitaphane~idir. 
:\ lcl.ınnıamak İç in hilh<m<ı ; .\1A/li~/F TAl\.ı 'i,\1J adına dikk .t ,-ım..!idır . 

:!11111 TAN Gazetesi aıtu 

i llCin Fivatları 1 

I= . -<>---- 1 
:: 1 , : = • 1 
; 1 ınci sayfa. sonflm1 400 1 

!! 2 ' • • 250 ! 
i 3 • , • 200 : 
= 4 , ' • 100 
§ fç soYfolarda •· 60 
: Son sayfa 40 : -
§Dikkat: -·----= . : 1 - 1 santim: ıtazetenin tnce 
5 yazısile 2 satırdır • 
$ ı - h!nlann , fiyatı· gazetenin 
; tek sütunu üzerine besaı:>-
İ lanmıştır. 

1
1 - Kalın yazılar da gazetede 

E kapladığı yere göre santim-
: le öleü lil!' 
"11111n1111t1ttfttftrttrnn111ıını11 1 


