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1940 muhtıralı cep takvimi. En dotnı takvim mal<\matı, herkMe. 

lan bn..ıı --ı zamanda muhtıra 
her zaman, her ,.erde llı:ım o U6' er, GJ...... • ve 
defteri Memleketimızde en çok satılan ve aranan cep takvimi 

~uhtıra deft.erldlr. Fiatı CilUi olarak 35 kuruştur. 
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Facia Kurbanlarının ilk List esi 
Tüyler ·Urpertici F el8ketin Dehşetinden 

ıldıranl~r da Büyük Bir Yekôn Tutuyor 
ilk Erzincan Yolcusunun Anlattıkları: ı 

Erzincan Diye Bir Şehir 
Yok Artık, Orası Bir Anda 
Bir Harabeye Dönmüştür 
Soğuğa Rağmen 

Halk Korkudan 
Evine Gidemiyor 

Yaral ı Kafi lesini 
Taşıyan Tren 

Sıvasa Gidemedi 
Sıvas, 30 (Zelzele sahasına hareket eden 

arkadaşımız Naci Sadullah yazıyor): 
Sıvas, 30 (Zelzele mm takasına hareket 

eden arkadaşımız Naci Sadullah ve Emin Ka
rakuş bildiriyor:) - Dördüncü Umumi Mü
fettişi hamil olan yardım katannm dün gece 
saat 22 de Erzincana vasıl olduğunu öğren
dik. Erzincan~lcmc ve yardım işlerine 

Gecenin iki buçuğun<ianberi Sıvas istas
yonundayız. Şimdi saat on bir buçuk. Bura
dan kaçta hareket edebileceğimiz de belli 
değil. 

Sıvas karl:ır .ı. ... .ı. <" '-'- '
ve koyıerınde 70 kadar insanın canı. 

r----11111!1-•••••- başlanmıftır. Dü~ geceden itibaren 

na kıymış olan zelzele Sıvasa insan
ca zayiat verdirm~miş, fakat hali 
devam eden sar3ıntılar ve bilhassa 
Erzincan ve havalisinden mütema
diyen gelen korkunç haberler burıı. 
da umumi bir dehşet yaratmış. 

Gündüzleri tahtessıfır 16 dt?rcce- . 
yi bulan keskin soğuğa ve lapa lapa 
yağan kara rağmen halk evlere l(ir
miye cesaret edemiyor. Geceleri ise, 
sarsıntılar ekseriya geceleri vuku 
bulduğu için, korku büsbütün artı. 
yor. Bu yüzden imkan bulanlar ça
dırlar kurup onlara yerleşmişler. 

Sıvas istasyonu, Erzincana gitmEk 
için tren gözliyen veya Erzincnndan 
haber beldiyen yolcularla dolu. Fa-
1tat maalesef her geç1:m s.'lat, Erzi11. 
candan gelmesini bekledikleri ya
kmlanna verilme!c üzere altlannda
ki döşekleri bile istasyona taşımış o
lan bu fakir ve zavallı insanların, 

mazlum ve yorgun yüzlerini biraz 
daha solduruyor. Endişe ile ve acı 
bir merakla biçare bir ümitle çürü
müş bakışlannı biraz daha söndürü-

F A C i A 
Kurbanlarının 

İlk Listesi 
Erzinun felaketine knrhan 

gidenlerin sayısı maalesef ilk 
tahminlerin çok fevkindedir. 

Ölenlerle yaralanırnların haki. 
ki miktarını henüz teırbit etmek 
mümkün olmadığı gibi öldiiğii 
ve yaralandığı anlaşılanların da 
tamamile hüviyetlerini meyda
na çıkarmak kahil olamamıştır. 
Felaket mıntakasına gönderdL 
iimiz arkadaşımız Naci Sadul. 
lah Erzincanda can verenlerden 
ve yaralananlardan bir kısmı
nın· li~tesini elde etmeye mu
vaffak olmuştur. Bu birinci lis
teyi aşağıya aynen yazıyoruz: 

Ol enler 
Sıvas, 30 (Hususi muhabiri. 

mizden) - Erzincanda devlet 
dcmiryollan inşaat teşkilatın
dan ölenler: 
Şube mühendisi Mecit aile. 

<Sona Sa: s. Sil: f;) 

derhal trende bulunan bütün yiye. 
cek ve malzemenin te\•ziine başlan. 
mıştır. Erzunımdan gönderilen sıhhi 
imdat ekipleri de Erzincana gelmiş, 
ve derhal işe başlamı~tır. 

Erzincandan hareket ettirilen 
iki yaralı treninde 215 yaralının bu. 
lunmakta olduğu bildirilmşitir. 

ilk yaralı kalüeai .,. 
Bu sabah aldığımız bir habere gö. 

1 re, Erzincandan birinci tertip yaralı 
kafilesi, biri general olmak üzere 89 
yaralı ile Divriğe gelmiştir. S1vas 
yolunun henüz acılamamıs olması 
dolayısile bu kafile vahametlcri de. 
recesine göre Malatya, Elazığ ve Di. 
yarbakrr hastanelerine yatınlmak fi. 
zere yollanna devam ettirilmiş ve 
ara istasyonlannda ıcap eden iaşe ve 
sıhhi tertibat alınmıştır. 

Yol açıldığı takdircle, ikind kafile 
Sıvasa nakledil~ek, bu mümkün ol. 
mazsa, yine Cenup istikametine aön.. 
derilecektir. 

Erzurumdan gönderilen ve Tunce. 
li istasyonunda kalan iki imdadı sıh. 
ht ekibini ve ekiplere gönderilen yor. 

( Sona Sa. 1 Sü. l ) •••••••••••••l•• yiyecek maddelerini bu istasyondan 
w:::============================ alıp Erzincana götürmek ve bundan 

FELAKETZEDELER İÇİN 
TAN'IN KONSERLERİ 

Memleketin büyük lela/ıeti ka rfı•ımla TAN lıendi•ine düfen 
f)caİ/eyi yapmağa ~lflyor. Bir taraftan açtığı iane li.taile lelô
ketzetleler ifin maddi yardım temin etmek, bir taraltan fellri
mizde 81 mektep va .. ta.ile halkın verebileceği efyayl bplamak 
üzere yaptığı te,ebbü.tere ilaveten, bu dela da üç lıoıuer tertip 
efmİftİr. _ 

Bu kon.erde aanatkar Sa/iye ve arkaJQflan, Yuaul Ziyanın 
gazetemizde çıkan pirini beatel eyip okuyacak, ve lacia ile ala
kadar yepyeni ,arkılar aöyliyeceklerdir. 

Birinci lconaer: Çarfamba akfamı Beyoğlunda ipekte, 
ikinci kon•er: Pe11embe akfQmı K.adılıöyık SüreyyaJa. 
Vçüncü lıoıua: l•tanbulda Ç emberlt"f Sinemanntla. 
/mai g~en sinemalann •alli,,teri, ;ı,,..malarını bu ife memnu

niyetle tahm ettiklerini bildi'J!iflV4N'ı~ bu te,ebbürine İf
tirak emelile de konser progr•ına rmıtena 9'ilmler ilave eyle
miflerdir. Programlar_ ayn 'r!J' · eılilecelıfirl 

sonra da Erzincan galisi emrine ça. 
lışmak üzere erzakla gönderilen 18 
kamyon, Aşkale kazası ilerisinde 
karlara saplanarak 'ltalmı~lar ve bu 
sabah karlan açmak suretile volln. 
ne deYam etmişlerdir. 

Vekillerin mulaarririmize 
beyanatı 

Vekilleri hAmil olan tren, Köse. 
gül ve Eskiköyde 15 saat tevakkuf. 
tan sonra Erzincan istikametinde ha. 
reket etmiştir. Erzincanla telgraf 
muhaberesi yapılmaktadır. Şiddetli 

fırtına demiryolu ve telgraf hatlan. 
nı veniden bozmuştur. 

Telgraf ve demirynUan hatlannın 
tamiri için yeniden 300 isci gönderil. 
miştir. E91dköyde Dahiliye Vekili, 
gazetecleri kabul etti ve Erzincanla 
muhabere temin ed11mediği icin Div. 
rlğe kadar gidileceğini ve vaziyet-in 

<Sonu: Ra: 8: Sft: !l 

Kitap Kuponu 
TAN Jdtapllll'ı ~ her ıt1a ~ 

ilk ......... aepettfflmls a,. 
- hada dbilld SQfadadır. 

KARA D .~NIZ 
•::. 

"1Cuu. .. 

Felaket mrnfcıkaaınJaki ölü ve yaralı miktarını gö•teren harita 

YARDIM f AALIYETI HIZLANDIRILDI 
Feliket Mıntakasına 
Yiyecek, Giyecek ve 

Para Gönderiliyor 
I stanbullular 
ilk Yardımını 

Dün Yaptı 
Komite Bugün de T oplanıyo.:-
En büyük felaketimiz karşısında bütün 

millet tek bir kalb ve tek bir vücut halinde 
hareket ederek birbirlerile adeta hamiyet ya
rışı yapmak suretile yardım seferberliğine 
şimdiye kadar misli görülmemiş şekilde ve 

Memurlar da 
Yüzde 2 - 10 
Veriyorlar 

Mühim T eberrülerd~ Bulunuluyor 
Ankara, 30 (TAN) - Bugün gelen tel

~raflar, vilayetlerimizdeki komitelerin fela
'etzedelere yardım için bugüne kadar temin 
~ttikleri para miktarını şu suretle göster
mektedir: 

candan iştirak etmektedir. Edirne 3500, Eskişehir 5200, Ayancık 
Hatta bir çok kimseler ilk ağızda 

gücünün yettiği kadar para ve eşya 
vererek yaptığı yardımı, felnketın a
zametini öğrendikçe az bulmakta ve 
giyecek, yiyecex masrafından bile 
kesmek şartile ikinci, üçüncü defa 
teberruda bulunmağa hazırlanmak
tadırlar. Yalnız TAN'ın açtığı yar
dıın listesi dün 7497 lirayı bulmuş
tur. İki gündenberi olduğu gibi, dün 
de bütün gün idarehanemizle İş Ban.. 

•••••••••••••• 1203, Afyon 720, Simav 500, Sinop 

YARDI M 
Listemiz 

(Dördüncü li.te) 

800, Çanakkale 2000, İnebolu 2111, 
Şarköy 105, M<?rzifon 5000, Ladik 
200. Ardahan 1200, Samsun 10.3001 

Kayseri 14.700, Babaeski 1546, Ma
latya 2320, Malatyanın Darende ka. 
zası 1000, Adıyaman 520, Akhiı:ıar 

1500, İzmit 2000, Sivrihisar 1000, U• 
şakın Karahalil nahiyesi 500, Balıke-

Llra Krı. sir 7000. Taşköprü 550 lira. 

kasının şehrimızdeki şubeleri TAN Dünka 'Yekun 
namına açılan felaketzedeler hesabı- Hüsna Tabiat malbauı sahip

leri tarahndan 
na verilen paralan tahsil etmekle Hüsnü Tabiat matbaası sahip-
meşgul olmuşlardır. lerinden Asım Akdwnan tara-

Aynca Kızıby mı?rkez veya şu~e
lerile yüksek komiteye veya bu ko
miteye bağlı viliıyet, kaza ve nahiye
lerde kurulan komitelere miira('aat 
ederek para ve eşya verMek sureti
le çok geniş ölçüde teberruda bulu. 
nanlar sayılamıyacu derecede çok
tur. 

tından 

Hüma Tabiat matbaası memur 
ve işçileri tarafından 
Muhtar Çilli Mühenda 
Haldun CiW 
Tüp fabrikası ustabaşısı M. Ali 
Gülenler 
Tüp fabrikası ustabaşı muavini 
Sakıp Barto 

4880 19 

30 

10 
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10 

5 

2 50 

latanballmann illı yartlınn 
Zebele fellketzedelerine tehrfmlz 

(Soma Sa. 3, Stl. 3 te) 

Tüp fabrikuı amelesi • Anest1 
Hao Vasll otlu 1 

(Sonu SL 8. Sü. 4) 

Bu paralar, Kızılay umumi merke. 

zine gönderilmi~"tir. 

Felaket mahalline 11öndP,ilen 

ayniyat felılindeki yardımlar 
Sıvas, 30 (Hususi surette gönder

diğimiz arkadaşımız bildiriyor:) -
Bir çok viliyetlerımizden buraya ge• 
len haberler ayniyat şeklindexi yar. 
dımın miktarlarını bildirmektedir. 

Tokattan bildirildigine göre, dün 
saat 20,30 da Kayseriden hareket e
den trenle memur refakatinde ve Er
zincan valiliği emrine. mübayaa su. 
retile, pastırma. §eker, pinnç, bul -

(Sonu Sa. 3, Stl. -4 te) 



Gizli Morfin 
İmalCithanesi 
Yakalalidı' 

Bir müddettcnberi gizli gizli faa. 
Uyette bulunup eroin ve morfin imal 
eden bir fabrika, dün gümrük mu. 
hafaza teşkilatı memurlan tarafın. 
dan meydana çıkarılmıştır. 

Çok geniş bir teşkilata. malik olup 
Leon adında birisine ait olan fahri. 
kanın imalatmdan, ayni zamanda va. 
hancı memleketlere de sc.tış yapıl. 
dığı tesbit edilmiştir. 

Memurlar ilk defa, elindeki yarım 
kilo morfini memlckettÇn dışarı çı. 
karmaık istiyen Abidin is!l1inde bj.ri. 
sını yakalamışlardrr. Abidin biraz 
!Ukıştırılınca, morfinleri Panrraltıda 
Leonun fabrikasından ıt1dığır7ı söy. 
lemiştir. Bunun üzerine fabrikanın 
yerini tesbit eden memurlar. ani bir 
baskın yapmışlar ve fabri1:ayı tam 
raal~yet halinde yakalrunıya muvaf. 
Cak olmuşlardır. Fabrikanın memur. 
lar tarafından sanldığını anlıyan I.r 
on, alat ve edevatla birtakım iJ;.;:la
rı imha etmek istemiş ise d..,, huna 
muvaffak olamamıştır. !"Hfayet bu
lunan eroin, morfin ve alat, edevat 
ile beraber suclular asliye beşinci 
ceza mahkemesine verilmişlerdir. 

Mangalda Yandı 
Kasımpaşada Makarac.t sokağında 

oturan Mehmedin kız1 2 yaşında Bir
sel, evde oynarken. mangala ciüşmüş. 
.tür. Muhtelif y;ilerinden ağırca ya. 
nan k~z, Şişl,i Çocuk hastanesine kal. 
'Ürılmışt}3:': 

_;ty ---~----
~__rl"ütün ~iyasasın:n 

Vaziyeti 
Ankara, 30 (A. A.) - Ticaret ve

kaletinin salahiyettar bir memuru tü 
tün piyasasının durumu hakkında A
nadolu ajansına aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

.Ege bölgesi tütün piyasası açılma. 
dan evvel radyoda beyanatta bulu. 
nan ticaret vekili tütünlerin işe ya
rayacak kısmının satışının temin e
dildiğini ve binaenaleyh alakadarla
nn telaş etmelerine hiç bir sebep 
kalmadığını söylemişti. Bunun üzeri. 
ne tütün piyasası iyi şartlar 
içinde açılmış, külliyetli miktarlarda 
ve değer fiyatlarla tütün satışları ya
pılmıştır. Bununla beraoer, son za
manlarda satışiann yavaşladığını gö. 
ren vekalet yerli ürünler şirketiyle 
bir anl{lşma yaparak piyasadan beş 
milyon kilo tütün almava karar ver. 
mi~tir. MünhasU"an mahsulün değer 
kıymetini bulması için yapılacak o
lan bu mübayaatta ihrakiyeler dahil 
değildir. Bu münasebetle şu nokta
nın göz önünde tutulması muvafık 
olur: Alakadarların mahsulün değe. 
rinden fazla fiyat elde edebileceği ü. 
midiyle taleplerini ürata vardırma
malan lazımdır. Bu nevi haksız ta
lepler bugünkü tedbirlerimizin tat
bikini zorlastıracağı gibi ôliyen ala
cağımız tedbirlerden de bizi tereddü
te düşürebilir. Vekaletin deruhte et
ti~i rol, tütünlerin Jayık oldukları 
fiyattan a~ağı düşmemclerin~ çalış. 
maldır. Tabiidir ki, bir malı kalitesi 
icabı değdiği fiyattan fazlaya sattır. 

mak düşünülemez. Herkes zararını 
telafi etmek maksadile, malının de
ğeri dahi olmasa fazla fiyat istihsal 
etmek için mütemadiven hükumete 
müracaat ederse, ~ok müskül vaziye. 
te düşüleceği takdir olunmalıdır. Bu 
vesile ile, halkın, bu nevi imkansız 
yollara tevessül etmeden, bliktımetle 
samimi bir teşriki mesai misalini ver 
melen zamanının geldiğine kaniiz. 

Yukanda bahsi geçen tedbirleri
miz Ege mıntakasına miinb:u:ır ~eğil. 
dir. 

İcap ettikçe ayni esaslar dahilinde 
:liJter mahallerde de tatb~ oluna. 
::aktır. 

-:.-..:..-_.o - ·-- -

İmamın Kıydığı Nikah 
Muteber Sayıldı -

Yozgatın Sorgon kazasında Hay. 
~bC't isminde bir kadınla Sorik adın
da bir erkek, çok eski bir zamanda 
ihtida etmişler ve imama miiracaat 
ederek, nikiıhlarının kıyrlmasını is. 
tem işlerdir. 

İslam olduktan ve nikuhları kıyıL 
dıktan sonra bir müddet beraber ya. 
şamışlar, İstanbula gelmişler, fakat 
tekrar ermeni dinine dönmüsler. ve 
mahkemeye müracaat ederek: nikah. 
lannın tescilini talep etmişlerdir. 

Mahkeme, bu nikahın muteber o
lup olmıyacağı hakkında işi ehlivu. 
kufa havale etmiş ve ermeni patrik. 
hanesinden sormuştur. Patrikhane, 
gönderdi_ği cevapta, bu nikahın asla 
!kabul edilmemesini, zira ermeni ce. 
maatinin ancak Gregoriyen dini hü
kümlerince papaslar tarafından kı. 
yılaca~ını ve bu nikAhm mefsuh ad. 
dedilmesini bildirmiştir. 

Mahkeme bu rapora ra~en, bu 
iki ermeninin evlendikleri vakit is. 
Um olduklarını gözöniinde tutmuş 
ve Hayrebetle Sorikin nikiı.hlarını 
tescil etmiştir. 

Zelzele felaketzedeleri ıçın ilk yardım olarak Karadeniz 
sahillerine gönderilen erzak Dumlupınar vapuruna yüklenirken 

Bir konser verecek olan Romanyalı 
Mel. Marçolaskiyano 

Macar Takımı 
Dün 5 -3 Yenildi 

Çok Güzel Bir Oyun· Muhtelit Takımımız Dün 

Çıkararak Macar T akımanı Mağlup Etti 
Geçen senenin Merkezi Avrupa şampiyonu Frenç Varoş, 

profesyonel Macar takımı, ilk maçını dün Taksim stadında şid
detli bir yağmur altında İstanbul Muhtelitine karşı yaptı. 

Muhtelitimiz, bilhassa ikinci devrede çok güzel bir oyun 
çıkararak, haklı ve kıymetli bir gali. hakkında evvelıi Tath, şunları söyle. , 
biyet kazandı. diler: ı 

Devamlı yağan yağmura rağmen, "- 3 - 2 vaziyete kari~r biz. on-
sahada beş. altı bini aşan bir seyirci dan sonra siz oynadınız. İkinci ~ev. 1 kütlesi vardı. Takımlar. salıada şu rede sol muavin oynayan küçi.ik. di
kadrolarla yer aldılar: yebilirim ki, oyunu düzeltti. Muha. 

cim hattının sol tarafmı ç::>k güzel 
Misafirler: Polinkas - Sovka, Pol. işletti. Haklı bir galibiyet kazandı. 

gar - Hamar, Saruşiİ, Lazor - Şu. nız. Taık1mıruzda başta Esat olmak 
hoy, Yakap, D. Sarasi, Kiseli, Gert- üzere Fikret. Budori, Şeref. birinci 
voyi. · sınıf oyuncular, Salahattin fena de-

İstanbul Muhteliti: Cihat - Faruk. ğil. İkinci devrede müda~annız iyi 
Adnan - Musa, Enver, Feyzi - Sala. oynadı. Kaleciniz iyi kurtarışlar 
hattin. Budori, Melih, eref, FJkret. t 

1 yap ı.,. 
stanbul Muhtelitinde geçen hafta Tan kupası maçları 

kendi takımı.pda.-ı Galatasar;:ıya karşı 
oy_namıyan Fikret te yer almıştı. TAN kupası mekteplıler futbol 

şampiyonasına dün Şeref stadında 
ilk gol devam edilmis. Kadrköyündeki maç. 

Adnan Akının düdiiğile oyuna İs- lar da tehir edilmiştir. 
tanbul muhteliti başladı. Sahanın Şerçf stadında yapılan maclarda, 
çamur deryası halinde olmasına rağ. İstanbul lisPsi Tııksim ortnYı 3 - 1, 
men, oyun seri oluyordu. Dakikalar Hayriye • İstiklali 5 - O mağlup 
ilerledikçe. misafirlerin :ı~ır basma. etmic:tir. 
ğa başladıkları görüldü. Bilhassa hü. Spor eğitmen kursunda 
cum ha:tlan meşhur Şamşmanın gü. dünkü merasim 
zel idaresile yapılan hücumlar, kale. 
miz için her an tehlike oluyordu. İstanbul, 30 CA.A.) - Bugi'ın saat 
Muhtelitimiz Macar hücumlarına 10.30 da kalabalık bir davetli huzu. 
karşı koymak icin bütün enerjisini runda Kuleli sporevindc Bawekalet 
sarfediyordu. Fakat çok gecmeden, Beden Terbiyesi ve Spor Eğitmeni 
misafirler de durdular. Ve çekingen kursu talebelerine diploma tevzii 
bir oyun oynamağa başladılar. merasimi yapılmıstır. 

Bir Macar hücumu, hatalı bir se. Jimnastik salonunda isHkl:ıl mar-
kilde durduruldu. Küçük ~arnşi, bu şını hep bir ağızdan söyliven, genç 
frikik atışını çok sıkı bir şiitle gole sporculanmız ayakta dinlenmiş ve 
çevirdi. Bu gol, takımımızı daha zi. bundan sonra muvaffakıyetlı beden 
yade harekete getirdi. Sol tarafımlZ hareketleri yapmışlardır. Diploma 
birbirini takip eden hücıımlarla, Ma. tevziinden sonra da davetliler büfe. 
car müdafaasını müşkül vaziyetlere de izaz edilmişlerdir. 
sokuyordu. 

Nihayet 37 inci dakikada, sold.:ın 
bir hücumda Fikret, güzel bir sıyrı. 
hşla Macar kalesine kadar girdi ve 
sıkı bir şütle beraberliği temin etti. 
Bu bera~rlik golü ile tekrar canla. 
nan misafirler, kalemizi sardılar. Fa. 
kat netice vermedi. 

41 inci dakikada Şeref, takımımı. 
za ikinci golü kzandırdı. Yine hücu
ma geçen Macarlar, sağaçıkları va. 
sıtasile beraberlik golünii kaydetti. 
ler. Bunu soliçin yaptığı üçüncü Ma. 
car jlolü takip etti. Takımımız. bu 
suretle beş dakika icinde mağl(ibi. 
yetten J?alibiyete, galibiyetten tek. 
rar mağllıbiyete düşmüştü. Ve devre 
3 - 2 mis:ıfirler lehine neticelendi. 

ikinci devre 

30 Sene Hapis Yatacak 
Bursa, TAN) - Güreli Müslim 

köyü muallimi .Hüseyin! iıldürdii~i.i 
için 24 sene hapse mahkflm o1muş. 
ken. hastalığına mebni tebdilihava 
raporu aldığı cihetle knyiine gönde. 
rilen Mehmet, bu defa da bir miras 
meselesinden ai2"abeyisi İbrahimi öL 
dürmüştür. Ağırceza mahkemesi 
Mehmetli, eski cezasile beraber 30 
sene hapse ve 800 lira .nara cezasına 
mahkılm etmiştir. 
~ 

Direğe Çarpn 
$oför Süleymanın idaresindeki 

1726 numaralı otomobil Kısıklıdan 
geçerken, yolun sağındaki elektrik 
direğine çarpmıştır. Otomobilin ön 
kısmı tamamen hurdahas olmustur. 

1 Y llbaşı Gecesi 
Eğlence Yok 

Şehrimizdeki bar, g-azino, lo
kanta, birahane vesair yerler 
diin vilayetteki komiteye miira
caat derek hiiyiik matem mü. 
nasehetile yılhası geresi eğlen. 
celcr tertip etmiycceklerini söy· 
lern;şlerdir. 

'Ünvon Franscz ve Vuı?oslav 
kuliihii gazetemize gönderdikle
ri mektımlarla Tiirk miH.-tinin 
ducar olduğu çok acı felaket 
dolayısile yılbast · gecesi kulün
te :\'anılması mukarrN· n1an eif. 
lencelerd,,.,.. vaz gcçild iğini bil
d irmislerdi.r. 

Şf'hrimizdl"'ki A iman ko1onisi 
ve Tötonva kuliihii n:ınnna bir 
hc:vet valivi zivaret ~derck tees 
ciirlerini he~·a~ f'tmisler ''e mil
li ha:namlan olan :nlhas•r>da 
eğl<>nceye miiteaallik hiç bir 
toplantı yanmn:va<'Hklarmı ve u
mumi mateme istirak edecekle
rini .. ;;y] .. 111lıılerf1ir. 

Ankı.rada o1t1ui!u gibi İstan
hulda da "" Tokntlıvan. ne park 
of Pi. ne Tak-ılın "nzinnsunrla se
nehası re,•eillon'ıı yanılmaya
caktır. R•ınlnr içlıı ,.P.rilıni" o. 

l 
lan paralar lialk frır;ıfmdan '"Kı-
-r.ıJa,·a tehenii edilınistir. 
~ . 

Bir Şoför Nişanhsının 

Yüzünü Parçalcdı 
Evvelki gece sııat 18.~0 da Sisli

deki bisküvit fa hrlkası civarında 
dE'vriye ı;ı:ezen polisler, wmktan bir 
inilti i~itmisln. sesin gelc'liği tanıfa 
doj!ru kostukları zanıan. yüzii u~tu
ra ile parca parC'a olmn'? olan ı:rPnc 
bir kızın c:ım,, .. lar i"ind<> yattıi>mr 
görmüşlerdir. İsmi Herakliya olan 
varalı, c::ı<Yrıl;:ın s1hhi imdat otomo. 
bili ile Sişli Çocuk hastanesine kal. 
dırılmışt1r. 

l8 ya~ında olan Harikliva. Kur. 
tul usta RPh o:ı anartımnnırıcfa oturan 
Diyamanrfoıin kı7ıdır. Rundan altı 
av evvel Ekrem isminde hir soförle 
nic:anl;ın;ın E!Pnc krz, evvPJki aksam 
ra lıstığı hi,.kiivit fabrikasmc'l<ııı cıkıp 
evine ~derkPn. T1 i<:a lıc;ı Fkrenıin 
kenrfüıini hn.k1edil!inl _e"n"mfü::tür. Ek
rem kızr alıo. evine P'i'itiirmPk istet
mis. o da razı olm:ıvınca. ka~·ıtava 
haslamı-ılardır. fc;tf' bu Artılık F.'krC:m 
kızın basını koltuil"11 altına sıkı~hr
mıs VP ustura ile yüzilnii n::ırca nar. 
ca ettikten c:nnra kPrıo. o-:-:arlıın kav
bolmustur. Ekrem her tarafta aran. 
maktadır. 

Arabacılar Kahyasını Vurdular 
Arabacılar kahyası :'.l.T--hmet Ali, 

dün Küçükpazarda Arap Tahir tara. 

~~~~~~~rnmdan ağır sur~tte yara. 

Mehmet Alinin yaralaM ıığır oldu
ğu için, yasamıyacağı sanılmakta. 
dır. Arap Tahir tevkif edilmiştir. Takımımız, ikinci devrede sol mu

avine Esadı alarak, sahaya çıktı. Bu 
tebeddül derhal tesirini gösterdi. Se. 
ref, Fikret, Esat, sol cenahta ı?Üzel 
bir oyun Çlkarmıya başladı. Muha. 
cim hattı . Macar nısıf sahasına ver. 
leşti. l 4 üncü dakikada, bir hÜcu. 
murnuzda, Budori kaleve bir siit at. 
t1 ve karızasalık arasında şarjla top. 
Macar kalesine girdi. Bu suretle 4 
üncü ırolümüzfi de ka7.andık. 

S U .·A L CEVAP 

32 inci dakikada Fikret, soldan 
Macar kalesine aktı ve topu ortala- ·ı 
eh. Salfilıattin yetişerek, beşinci $!0-

lü de kaydetti ve m.ac ta 5 - 3Muh.
1 telitimizin galibiyetile neticelendi. ! 

Macarlar, bu.ııün ikinci mac;lannı 
yine Taksim stadında t:stanbul B . 
MuhtelitinP karen yRnacaktır. 

Ne diyorlar? ı 

M.açtan sonra misafir takımın ka
file reisi doktor Tath ile futbol yıl. 
dızı doktor Şanşi'yi gördük. Maçlar 

S. - Lbların men,elerl Mengreller 
olduQuna gllre, Lhlık namı nereden 
gelmektedlr? 

C. - LO.z.ların meneel Mengreller de

ğildir. L~zlar Mengrcllerin en yakın 
akrabaları ve milslOman olmuş bir ko
ludur. Karileriml.%den bir tarih müte
hassısı Ltızların ve Mengrellerin de Or
ta Asyadan hicret etmiş halis bir Türk 
kolu olduğunu izah etmiş bulunmak
tadır. Lftz kelimesinin nereden geldi
ği bahsine gelince; bu tAblrln nereden 
geldiği bilinememektedir. Hıristlyan

lıktan evvelki Yunanlılar ve Bizanslı-

lar Uz isminden hiç bahsetmemekte

dlrler. Yalnız Milattan üç Mır sonrn 

yazılan eserlerde Lazlk lsmlle bir ~e
hirden ve Karadenlzln Şimali Şark!sin
de LAzların oturduklarınıfan bahsedil
mektedir. Bu ifadelere göre, Lazik şeh
rinin şimdi Lıldik dediğimiz, Amasya 
vilAyetine bağlı kasaba olması muhte
meldir. Üniversitece, hazırlanmakta o
lan Türk - t~lAm Ansiklopedisinde. 
LAzlardan, Lhlann menşelerinden, is
JAmlyetl kllbul ı;ek!Uerlnden mufıı~~a

lan bahsedileçektir. Bu hurusta tetki
kııt yapı1mıı'kt.ıdır. 

31 - 12 - 939 

Zelzele felaketzedeleri için eşya teberrü edenler 
Kızılay Merkezine teberrülerini kaydettirir/erken 

Perakendeciler 
Kontrol Ediliyor 
Perakende Sahşlarda İhtikar Y apanlarm Derhal 

Cezalandırılması l~in Yeni Tedbirler Alınıyor 
Ticaret Vekaleti Başkontrolörlüğü bütün te!)kilatı ile pera

kende satışlar üzerindeki fiyat yükselişlerini tesbit etmeğc baş
lamıştır. Fiyatlarda ihtikar yapanların derhal cezalandırılması 
içın yeni tedbirler alınacaktır. -~- -· ~ -·-·-··- -- · ·· 

Karadenizde 

Fırtına Kesitdr 

{ Kağıt Kırpıntısı İhracı Yasak 
İcra Vekilleri kararile k:lğıt kırın. 

tılarının ihracı yasak edilmistir. Bun 

Karadenizde iki ,ıı;ündenberi de. 
vam eden şiddetli fırtına, sükunet 
bulmuştur. Günlerdcnberı bekliyen 
büyük, kücük bütün merakip, dün 
sabahtan itibaren Karadenize açıl. 
mıya başlamışlardır. 

Ege ve Marmarada da fırtınanın 
a ..... h.h~ı hcıb<>.r. verjlmckted:r. Bunun. 
la beraber. rotarıar ae aın etmeKte-
dir. Evvelki gün Bart'ndan bekle
nen Ülgen vapuru. hala muvasalat 
etmemistir. Ayvahktan ııclmesi bek. 
lenen Saadet vapuru da fırtına yü. 
ziinden hareket edememiştir. 

Güneysu vapuru. Kararienizden 
bir gün rötarla dün gece gelebilmiş. 
tir. 

Fırtına şiddPtleniyor 

İnebolu, 30 A. A.) - Dnizde de
vam eden fırtınadan İstanbuldan ı;ıe. 
len Aksu ile Sinoptan gelen Güneysu 
vapurları iskelemizde yanaşmak im. 
kam bulamadıklarmdan yolcu ve pos
taları hamilen yollarına devam et
mek mecburiyetinde kalmışlardır. Fır 
\ına ve rüzı;!ar şiddetle hüküm sür. 
mektedir. Ufak tondaki bilumum mo 
tör ve kayıklar karaya çekilerek mu
hafaza altına alınmışlardır: 

MAHKEMELERDE : 

Adli Tebli9at Yarın 

Posta ile Yapllacak 
Adli tPbliııat işi v:ırmdan itibaren 

nosta idaresi vı:ısıtasile vam lacaktır. 
Üsküdar da dahil olmak üzere, İs
tanbul vilaveti mı:ıhkPrrı~lcrincle bu
lun;ın milbaşirlPrden 75 l vazifele
rinde ibka • edilmislerdir. Bımlara 
adliyede mahkeme mübaşlrliği vazi
fesi verilmiştir. 

78 tebligat memuru. adliye kad
rosu haricinde kalmış ve keyfiyet 

dan başka yaban domuzu etlerile su. 
cukları, zeytinyağı ile Pirineva~ı ih. 
racatı serbest bırakılmıştır. Yeni ka. 
rarname alakadarlara teblığ edilmiş. 
tir. 

Yeni ·şirketler Kuruluyor 
Ticaret Odasında limitet şirketle

ri toplantıları devam etmektedir. 
Dün çaycılar. c;uvalcılar, kahveciler 
toplanarak şirketlerinin mukm·el<>le. 
rını noter 1Hu.u1 '-'"""" ... , ... ~ "'•u ~~r-
dir. Demircilerden civata, sac, kalay 
ve çivi tüccarhırile hud:ıcılar ayrı 
ayrr şirketler kurac::ıklerdır. 

Yı.vnurta ihracat birliği Szası dlin 
tonlanarak. veni nizamn:ımrnin Ve
kaletce tasdiki ic;in lazım ,ıtelen te
şebbüste bu1unmuslar ve idare he
yeti azalannı scçmic:lerdir. 

- İhracat İşleri 
Son iki gün icinne yurdHmuzdan 

muhte1if memleketlere iki vüz em 
bin liralık ihracat VMJ1lmrsh;. Holan 
da ve Amerikava giilvA(tt. Fransaya 
tiftik. kitre, ketPn tf)hıımu, İtalyaya 
keci derisi. balık: İsviçr0Ye barsak, 
keten tohumu kiisbesi. Romanyava 
su1'!am. Macaristana ver fıst1 P.ı . Slo
vakyava ic fındık. barsak. Yunanic;. 
tana balık, Rııl~;ıristana balık. Mı. 
~ıra tütün. lakerdı:ı ve pa>3tırma, Fi-
1 istine sigara gönderilmiştir. 

İn,l!iltere ve Amf'rikadan av dnisi 
istenilm~ktedir. Tavşan derileri 
24 - 26 kurusa. ~ansarlar 50 - 55. 
zerdovalar 60 .:_ 62 liraya vilkselmiş 
ve bu fiyatlardan ihraç edilmi_ştir. 

l\lektepler TatiJ Edildi 
Resmi ve hususi biitün ortamek

tcplcrle liseler, yılbaşı mi.inasebetile 
buı!Ünden itibaren 9 ı:riin müddetle 
tatil yapmışlardır. İlkmektcpler, 
yalnız 3 gün tatil yapacaklardır. Bu 
mektepler perşembe l!Ünii, ortamek
tepler, liseler. muallim mektepleri 
ve sanat mektenleri ise. gPJecck pa
zartesinden itibaren yı>ni sömestr 
tedrisatına başlıyaeaklard.ır. 

kendilerine tebliğ olunmuştur. Çatalağzı Elektrik Santralı 
Bu memurlardan bir kıc;mı posta. 

haneye devredilmistir. Miibasir kad- Catalağzı (TAN) - B~iyiik elek. 
roları. arık bulunan kazalara da a. trlk santralımn inşasına nisanın bi. 
c;ıkta kalan memurların lıstesi gön~ rinde başlanacağı sövlen:lmcktedir. 
derilmis ve bunlordan istifade ede- Bu maksatla istimlak edilen sah:mın 
bilecekleri bildirilmiştir. üç kilometrelik kısmı. dikenli te11er-

Müddeiumumi. hicbir mübasirin le c;evrilmistir. Yeni yapılnn iiç bi
memurivetsiz bırakılmıyacağını ve dn~ılnmınkyu~nınad?eş bina d!ılıa inşa e .. 

i b.i h f , . d b 1 ... e zere ır. azam r a ta ıcın e un ara nerç-
de ve ne isle muvazzaf bulunoukla-ı c::::============== 
rının tebliğ edileceğini sö:vJemiı:ıtir. 1 r·- TA-K v ıM--ı 

Bir Şoför Tevkif Edildi 
Nuri isminde bir şoför, İstanbul 

belediye tramvay dura~ı civarmda, 
önüne çıkan Fatmayı tekt>rlek1er a. 
rasmda çiğnemiş, ve Fatma ölmüş. ! 

1 tür. I 1 
Yapılan tetkikat sonunda Nurinin 

idare etti~! taksi arabasının kulla- 1 

nılmıyacak kRdar bozuk C\lrlnğu. el 
ve ayak frenlerhıin hıtm;,ıdıih anla. 
sılmıstrr. Nuri 4 üncü sorgu hakimli
ği tarafından tevkif edilmiştir. 

31 İlkkanun 1939 
PAZAR 

12 nci ay Gün: 31 Kasım: 541 
Arabi: 1358 Rumf· 1355 
Zilkade: 19 Birincikanun· 18 
Güneş: 7.20 - Öğle: 12.16 
İkindi: 14.36 - Akşam: 16.48 
YAt.<ıı: 18.28 fmsftk· 5 38 

amm .. ~ 
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Felaketimizin 
Akisleri 

E rzincan ve civarı~ın ~ğT.~~~ğı 
büyük zelzele fcliketı butun 

diinyada samimi bir teessür uyandır
dı ve Türk dostu olan milletler bu sa. 
mimi teessiirlerini maddi ve manevi 
her şekli ile tebarüz ettirmek için 
çalıştılnr. 

Bütün dost milletlerin teessiirleri 
sırasında ifade ettikleri bu his bize 
yalnız teselli vermekle kalmıyor, i. 
nancımızı ve güvenimizi de sağlanı
lıyor. Çünkü hepsi de Türkün glicü 
\ ' C himmeti, bu hiiyiik fcJaketin de 
hakkından gelecek derecede biiylik
tiir, diyor \'e hepsi de Türk ~illoti~in 
felaketle mücadele için bırdenhıre 
seferber olmasını en derin takdir ve 
saygı ile karşılıyorlar. . . 

Dünva milletlerinin bu ıtımat ve 
takdiri. Yeni Tiirkiyenin milletler a. 
rası havnttaki mevkiinin kıymetini 
tebariiz ·ettirmek bakımından da yiik. 
sek bir değeri haizdir. 

* Harbin dördüncü ayı : 

Y eni büyük harp dördüncü ayı
nı tamamlayarak yeni yıla 

ka,•uşuyor. 
Bu dört aylık mücadele, bir ~·ıldı

ı:ım harbi ile başladı ve bu harp neti. 
cesinde Polonya hiikumeti vatanın. 
dan ayrılarak müttefiklerin yurdun
da yerleşmek ıstırarında kaldı. Fakat 
yıldırım harbi müttefiklere karşı kar 
etmedi. Polonyada yıldırım harbini 
yapan Alman kuvvetleri 'Majino hat. 
tının önünde duı:akla•;ılar ve bir şey 
yapmaktan aciz kaldılar. Denizde, 
İngilizler hakimdir. 

Gerçi Almanlar, İngiliz ticaret ge
milerinden miktarı yarım milyon to
nu geçen- ~ gemi batırdıklarını söylli. 
yorlar. Bu rakamın doğruluğu kabul 
olunduğu takdirde de onun İngiltere 
bakımından miihim bir kayıp teşkil 
etmediği görülür. 

Alınanların İngiliz ticaret filosunu 
bu nisbet dairesinde imha edecekleri 
farzcdilse, harbin on on beş sene uza. 
ması icap eder. Halbuki tahtelbahir 
ve mayin harbi bütün şiddetini ka~·
bctmiş bulunuyor. Yeni tedbirler ise 
bunların tesirini büsbütün azalta
caktır. 

Almanlar, bir İngiliz tayyare zırh. 
hsı ile bir İngiliz kruvazörlinli de ba. 
tırnıış bulunuyorlar. Fakat deniz har
J.,ı'reayılnıaya layık biricik muharebe. 

1> • M A° ••• •• J ..... VJ unun ıntına-
rilc neticelenmiştir. 

Ha\•a harbine gelince, müttfiklerin 
J•a\'aya hnkim olmak yolunda kat"i 
adımlar atbkları göze çarpmaktadır. 
Belki de bu hakimiyetin tekmil har. 
hın kat'i bir safhaya girmesine se. 
hep olacak ve onun sayesinde harbin 
ömrü de kısalacaktır. 

Hülisa müttefikler harbin ilk diirt 
ayım tamamlayarak yeni seneye ka
vuşurken &'Clecek yılı daha büyük bir 
emniyetle karşılamaktadırlar. 

1940 yılmın harp bakımından kat'i 
bir yıl olması kuvvetle :muhtemeldir. 

Finler Sovyet 
Topraklarına 
/ Girmişler 

Londra, 30 (Hususi) - En son ha. 
berlere göre Sovyet kaynaklan bu. 
gün Finlerin Sovyet topraklarına gir 
miş olduğunu ve bunlardan bazı ka
filelerin tevkif edildiklerini bildir
mektedirler. 

Finler, Kareli'y-(? knrsı vııku
bulan Sovyet taanuzunu - püskürt
tüklerini ve diğer cephelerde de mu
vaffak olduklarını haber verivorlar. 
Murmansk - Lcningrad hattın~n bil. 
fiil kesilmiş olduğu da Fin memba
lan tarafından tekit ediliyor. Bu tak
dirde Sovyetlerin şimale sevkiyat 
yapmaları güçleşecektir. Sovyetlerin 
Kafkasya ve Sibiryadan (150,000) 
asker getirttikleri de s:.>ylenmekte
dir. 

Bitaraf müşahitle:- Finlanda hnr. 
binin başlamasından itibaren Rusla_ 
rın 100,000 zayiat verdiklerini ve 
bunlardan bir kısmının donarak öl
düğünü bundan başka Sovyetlerin 
300 tank ve 250 tayyare kaybetmiş 
olduklarını tahmin ediyorlar. Bir 
Fin kumandanı, iki taraf zayiatı ara. 
sındaki nisbetin bire kırk derecesin. 
de olduğunu söylüyor. 

29 Kanunevvelde mühim hiç bir 
hadise olmamıştır. 

Bir çok noktalarda Sovyet tayya. 
releri muvaffakiyetle bombardıman 
yapmışlardır. 

Amerikanın şimdiye kadar Finlan
daya verdiği tayyarelerin 45 oldu
ğu bildiriliyor. 

Paris belediyesi FJnliınclayn ya
nnı milyon frank tebenü etmi~tir. 

Akdenizdeki 
İngiliz 

·Kontrolü 
-0-

D. N. B. Aiansı. 

Türkiyeye Tariz Ediyor 
Roma 30 (A. A.) - D. N. B. aja.r.sı 

bildiriyor: 
Cenova vapur kumpanyasının Ka

pomele vapuru Cenovaya gitmek ~ 
zere 13 teşrinisanide İstanbuldan ha. 
reket C'tmişti. Hamulcsi buğday, ke. 
reste ve balya halinde muhtelif emti
ad~n t!ıiirekkep bulunuyordu. 14 teş
rinisanide Çanakkaleden çıkacağı sı. 
rada vapur, bir İngiliz kruvazörü ta. 
rafından muayeneye tabi tutuldu. Bu 
sırada gemi Türk sulannda Kapuda
ğının takriben bir mil açığında bu
lunuyordu. 

Bir İngiliz kumandanı cebir isti
mali tehdidi ile gemiyi araştırdıktan 
sonra, zaptetmiş ve Lavalet'e götüre
rek orada 9 gün müddetle mevkuf 
bulundurmuştur. Gemi 13 kanunev
velde avdet ederken, keza Türk su
larında İngiliz harp gemileri tara. 
fından ikinci defa olarak muayene 
edilmiştir. 

İstanbuldan alınan dığer bir habe. 
re göre, Macaristan'a gönderilmek ü
zere kuru incir ve üzüm yüklu olarak 
İzmirden gelen Fisza isimli Macar 
vapuru keza, bir İngiliz harp gemisi 
tarafından araştırılarak Maltaya sev
kedilmiştir. 

Demek· oluyor ki, bu İngiliz harp 
gemileri Türk sularında açık deniz. 
de bulunur gibi hareket etmektedir. 
ler. Ankaradaki ihracat tlcareti mah. 
fillerinin hükumet nezdinde İngiliz· 
lerin müdahalelerine karşı teşebbüs
te bulundukları, fakat Türk hüklırne 
tinin Türk karasulannın himayesini 
temine matuf tedbirleri almağa miL 
temayll hulunmadu'h hnhgr vcrilmwl< 
euır: 

Anadolu ajansının notu: 
Sa1ahi~ttar makamattan aldığlmıı 

mallımata göre, Türk sularında gemi 
muayeneleri yapıldığına dair hiç bir 
şikayet vaki olmamıştır. 

iki lngiliz gemi•i batırıldı 
Londra, 30 (Hususi) - Kraliçe F..

lizabet s•,;ufına mensup olup bir Al. 
man tahtelbahiri tarafından bir torpil 
yiyen İngiliz dretnotu gideceği limana 
kendi vesaiti ile muvasalat etmiştr. 

Henüz teeyyüt etmeyen bir habere 
göre 8500 tonluk olup Rio dö Janey. 
rodan hareket eden Bohia BlJncha at
lı Alman vapuru bir İngiliz harp ge
misi tarafından yakalanmıştır. 

238 tonluk ve Reserch ~ ismindeki 
İngiliz mayin tarak gemisi şimal de
nizinde bir mayne çarparak batmış, 
fakat mürettbatı kurtarılmıştır. 

Birkaç gündenbcri geciken 375 ton 
luk "Moortoft,, i'imindeki Jngiliz va
purunun İngilterenin şark sahili açı. 
ğında battığı, denizin sahile attığı va
purun enkazından anfas1lmıstır. Va
pur mürettebatından İ3 ki~i kövıp. 
tır. 

İtalyada İki Tren Çarpıştı 
Napoli, 30 (A.A.) - Tarre Annun. 

ziata garında, ekseris: asker olmak 
üzere yolcu dolu bir tren, Sicilyadan 
gelen bir sürat katarı ile çarpıımtf· 
tır. 

Her iki tren hemen tamamile ha
rap olmuştur. Şimdiye kadar tesbit 
edilen ölü miktarı 20. varalılar 100 
kadardır. 

SON DAklKA: 

Torbalcda Sel lir 
Feltiket Halini Alıyor 

İzmir, 30 (TAN) - Torbalıda Fet. 
rek, Taşlı, Tepeköy, Çaybaıı, Şehit
ler ve Bulgurca köyleri su altında. 
dır. Evler yıkıldı. Halk dajlan. kaç
tı. Gediz ta§tı. Manisa ovası köyle. 
rini seller bastı. 
İmdat kuvvetleri gönd~ri1di. 
Ulucakta seller tren hattını bozdu. 

Afyon ve Bandınn:ı trenleri sekiz sa-
at yolda kaldılar. ,. ....-ı;_ .. .,_ 
llllRllTltJL ... --~ 

J 

İstanbulw:~ ~İlk Yardımı: 
Du .. n Bir \ • ':.t~an .., .. Eşya Gitti 

(EaŞ'l 1 !nclde) 
den ilk yardım, dün kalkan vapur, 
ve trenle yapılmıştır. 

Ordu ve Giresunn eşya ve sıhhi 
heyetler götürecek olan Dumlupınar 
vapuru, dün saat 19 da hareket et
miştir. 

Giresuna giden heyet, opPr1ttör 
Rifat Hamdi, Dr. Suplu Özkan ve Sa. 
mi Haskili, iki sıhhnt memuru, Ü~ 

hastabakıcı ve bir hademe, Orduya 
giden heyet de Dr. Hilmi ve Osman, 
iki sıhhat memuı·u, :3 hastabzıkıcı ve 
bir hademeden müteşekkildir. 

Vapurla bir ÇOı{ eşya da gônderil
miştir. Bu mey:rnc! ı un, çay, Ş.:?ker, 

mum, fener, palto, sabun v~ yüz ça
dır vardır. 

Dumlupınar vapuru iJk partiyi gö 
türmüştür. Mütebaki eşya da en kı
sa bir zamanda yola çıkarılacaktır. 
Diğer taraftan mutat olarak 15.45 

seferini yapan tren ile de felaket sa
hasına eşya gönd~rilmiştir. 

* Şehrimiz fnnıla ve çorap frıbrikn
ları Kızılaya bin don ve bin fanila, 
bin çift çorap tzsJiın etmi~lcrdir.Bir 

müessese iki yüz kilo sucuk, bir el
bise müessesesi be~ balyn hazır el. 
bise teberru etm\l/tır. Bu eşyalar da. 
Dumlupınar vapuruna yüklenm;ştir 

Komitenin dünkü toplantısı. 
Milli Yardım Komitesi clün de 

Vali Lutfi Kırdarı:ı riynsctinde top· 
)anarak muhtelif eşhas ve müesse~at 
tarafından yapılan ynrdımları tetkik 
ve kabul etmişti:. Bu yardımlar kıs· 
men nakit, kısme:1 de eşya verilmek 
suretile yapılmaktachr. 

Bu lirada Seltınlk bıınkası 2000, Ooyçe 
Bank 2000, Doycc Oryent Bıınk 2000, i
mar bankası 5000, Ho\an•:h, hnnka~ 201)0, 
Standnrd Raz kumpany"lm !iOOO, Rumen 
gaz kumpanyası 2000. Sel g:u kurrı_ınınvtıa-

ZO!JO, Baktt "tteftttUI "ielerl 2Ş00, T rk 
mnden şirketi 100, Paluk l ş1~keti 250, ha
vagaz.1 şirketi 500, kömOr ş1rkctl 1000, 
Dilber Zadeler 1000 ve avnca mühim Mik 
tarda eşya. Clzlfıvet llıstik ı;lrketi 1000, 
Nestle süt ve clkolnta mnes~e.sesi 250, 
Haset m\IE!!!ııesesl 250, Filips - Osram mü
essesesi" 100, Hoı .. u~e nıilesseııeııl !'00. 
Şirketi Hayriye 4200, otomohll ~irkcti 

500, mOhcndls Ali Seyfi 2000, Hasan Tah
sin Vasfi Eger 2000. kac;aplo.r şirketi ida
re ve memurları 12.960, somıri birliği 

1000, Mithnt Nemli ısrıo, !=;abri nnmınd:ı 
bir zat 1500, İskendcr Dırnmnlı 700, Ha
lil Au 1000, ecnebi Scyrüse!aln birliği 
500 lira vermiılerdlr. 

Bunlardan başka eczacılar cemiyeti, 
aspirin, kinin, grlpln. •entirdlyot, oksijen 
gibi ilk müdavntta istimal edilen iliçlar
dan 20 sandık maarif idaresi tarafından 

iane merkezl olarak tes'>lt <'dilen 81 mek
tep iki gün :ı:nrfında 680 parea, milli sa
nayi ve ayakkabıcılar cemiyeti tarafındıın 
k0111yeUi miktarda ayakknbı v~alr eşya, 
yine maarif idaresi tarnftndan teberrü 
merkezi olarak tesblt edilen 81 mektepten 
dördll 652 lira temin etm1•;lerdlr. 

Tramvay ve elektrik idaresi yardım 
hesnbındnki 1000 lira ile rlcpodnkl 1000 
kadnr amele elbisesini teberıil etmiştir. 

* .Uaaılardan yapılacak tev,~ilat 

Aynca komitenı:ı verdiği kı.ırar ü
zerine bu ay maaşı yüz liraya kadaı 
olan memurlardatı yüzde beş, 200 li
raya kadar olan memurlardan y~zde 
7,5, 200 liradan fazla olan memurlar 
dan da yüzde 10 kesilecektir. 

Komite bu6iin de fopl""nıyor 
Millt Yardım Komitesi b".Jgün öğ

leden sonra toplanarak tlcaret!,ane 
ve müesseselerirni7i vardıma davot 
ederPkJir 

* 
' Salı gilnil şehrımizdekl çeltik fab-
rikaları ve ayniyat ile yardım ede
miyen muhtelif fabrikalar toplana
rak para yardımındl bulunacaklar
dır. 

OniverıiteJe ilıi komite 
kuruldu 

Univermtedc, biri ayniyat, diğ<.>ri 
de nakit kabul etmek üzere iki ko
misyon teşekkül etmi~ir. Nakit ko
misyonu dün akşama kadar 2000 li
ra temin etmiştir. Ayrıca gerek pro
fesörler, gerek talebeler ve gerek 
hariçten bir çok kimıeler ayniyat ko 
mitesine müracaat ederek elbise, ça
maşır, örtO, ayakkabı gibi etyalar 
teberru etmişlerdir. 

~ WoRlu br--t'lt 16 ya. 

~dis ı · .,, edilrnlŞı Güzel bir karat 
Kızıl aya yaF'Arıoğ1J. L l d \ . ..... .. 1 )elli Terakki lisesi, Erz.lhcan ve 
Kızılaya bugiin s!l~ _I ·'l'le-.,Peki zelzele afeti yüzünden 

45 bin küsur 11,ra teber.t... ··,..on yavrunun mekteple-* fela sli~ "'2, '.!lni 1 kabulüne karar 
Kızılayın şehrimizde Yenipostaha- rıı. ğine Jc'~ Q ·.~. •larm seçim hal~-

ne civarında Liman hanının birinci vermiştı. Düşünur ... "ıı ır eme Kuru. 
katında bulunan merkez depo direk- kı Ankaraac.l,iri isenit', • f -... Kırklar
törlüğü ile vilayatımlz dahilindf'ki mu Genel Merk.c:tin enk::ıı "lıaııırakıl-

Yazan: 8. FELEK 

E TZincan ,.e havalisi felaketi 
ister istemez zihinleri diğer 

zelzele mıntakalarile de işgale sev .. 

kediyor. 
Mütehassıslar değil, orta mektep 

talebesi de bilir ki bizim memleke~, 
kürenin karnından geçip giden bır 
zelzcl halkası üzerine tcsadiif eden 
yerlerdendir. Onun için İtalya ' Yu· 
nanistan, Japonya gibi bizde de y:r 

• T f kh zelzeleler olur. Be§-· bütün Kızılay ksza ve nahiye mc:-- eli mebusu Doktor B~v.:-unuzuı .., s~ul yer, ırı ı u a fı 
kezlcrinde sabahtan akşama kadar, J mıştır. Bu yetim1er tercr .. yaralı )' riyetin tabii afetlere karşı zaa d var. 
gerek eşya, gemk yiyecek maddclr.ri çağındaki çocuklar arasınd:hrkliy<?c, J s •. Fakat bu~l.nrdan fırtına, yıl. ırım, 
ve gerek para verm~k .. uretilt? Er- ceklerdir. ·'ldıkç.~ ı · u ...,skını gıbı şeylere az çok ç:ırc 
zincan felaketzetlelcrhıı.? teberruda Patrikhane de yardım vapacak ,yacai!'111nn,.ı tur ama zelzeleye n~aale~ef 

· · . lh6n ıarna ıc::tır Zelzele hnddı zatın .. bulunacak vatanda~ların müracaat- Rum patrıkhancsı namına s~nsınot ın 1' • ~ • • • 

ları makbuz mukabilinde kabul edil- azasından bir z-:ıt i12 Patrikhane ka- hulul l "s'ı<ını, yıldırım, fırtma gıbı ın
mektedir. tibi dün vilfıyztteki komiteye müra- de su bısdt· rudan doğruya saldırmaz. 

Kızılay merkez, kaza ve n:ıhiye şu caat ederek bu felôket karşısında tc- sana dol; -ıat. harcından ziyade cazihe 
heleri vaki ol:l:·ak mü:racaatları hal- essür duyduklarını beyar. <'tmi'jler, Ancak yapı ··an binaları !l·ıkar. Iltt 

kı sıkıntıya düşürmeden ic;af etmek ve ne suretle yardım edebilecekleri- kanunu ile dr.r llh da insanlar enk~~ 
1 l . :'\'•kılma esnasıno. -za~ iatı bundan üzere icap eden tedbirkri a mış o up nı sormuşlardır. altında kalır. Can ' e hiiyiik can te .. 

bura'arı bütün gün aiık bulundurul. fstanbuldaki Fransız, Alman kon- lıır. Son zelzelenin d ~kesin u;ı1·kuda 
maktadır. soloslan da vilayette Komite Reisi, lefine sebep olu§u lH .. -ı. ~u .~ece Y!'· 

E,ya yardımları Lutfi Kırdarı zly:ır~t etmişler ve be. ~·ani dam altında huhındnk ın,den~ır. 
Ay hanında ikinci katta eşya te- yanı taziyette bulurımuslardır. rısmdan sonra vukua ;:clmes an 

1 
a~ 

. .~ Biiyiik zelzele mıntakası oı\ a I;~ 
sellüm etmek üzr.re yeni bir daire a- Y enı teberru/er ponya<la hıma karşı ahsap vel· · r 

çılmıştır. Bir çok aileler ve müesse- Yeni ve mühim miktarda teberru- bin~lar yapmakla mukabele edilm~-:ı 
seler teberru etmek istedikleri .eş;ı·a- ıar devam etmektedir. Bu ara.da 1· tir. Bir vakitler binlerce kişinin öl. 
ları denk yaparsit Kızılara g'indcr- pek ve Melek sinemaları ilk yardım mcsine \'e şehirlerin baştan haşa yı. 
mektedirler. olarak 2550 şer, Tita~ Filmcilik şir· kılmasına seben olınus olan Sicilya 

Di,,er cihetten eşya toplayan ı~o. keti 250 lira, İzmirdc Elhamra si~e- zclzc)e.;inden s~nra yaııılmı olan ye-
n ni Mesinayı gördUm. nir Jcatlı beton 

mite de bütün fabrlkn ve imalatha- ması 125 lira, !zmirde Yeni sinema arme binalardan miirekkep jdi. 
neleri dolaşarak verilecek m:ılları 125 lira vermişlerdir. :htanbul da -tarihi meydandadır. 
tesellüm etmektedir. Recep Arslan ve Mahdumları ta- 7.elzele mıntnlrnsı idmledir. Bu, mut. 

Kızılay şehrimtz merkezi felaket rafından dün gazetemiz vasıta~ıle laka İstanhulda da zelzelr. olur dc-
i ı .. ı b' mck de"'ildir. FakAt bu ihtimal mesc. mıntakasına yen c en ve surat e ın 100 liralık eşya yardımı yapılmıstır "' r 

1 
d 

~ la LondraYa nazaran daha faz a ır. 
çadır gönderm~k :.izere tertibat al- Bu müessese !cliıketzeclelere 6 adet Tarihte is"tanbulun bliyük zelzelele-
mıştır. yün kadın entarisi ve G tane yün ka- re sahne olduğu yazılıdır. Buna ka~şı 

Beşiktaş yaruım komitesi faaliye. dın h•rkası, yine 6 adet ceket, 12 ta- beton arınenin henüz düşiincesi bıle 
te geçmiş, ve bayanlnrd,ın müteşek- ne entari, 25 ad~t başlılt. 10 entari, hatırdan ge~mediği o zamanlar bulu. 

nan rare ahsnp bina yapmak idi. 
kl"l gruplar evlerden ecya to•,lama~a 12 adet cal, 6 tane havlu ve don gön- "' ti' ı 1 l • b" 

ıt ı- 7 Filhal en kuYYe ı :ıe ze e enn ı-
başlamış1ardır. dermiştir. le muntazam yapılmış ahşap bir bi. 

Bundan başka kadınlnrdnn 'TlÜte· Türk Ticaret Kaptan ve Makinist- na,•ı yıkmadığı l[Örülmiiştür. Ancak 
şekkil gruplar dün Şişli. Maçka ve )eri Cemiyeti 40 lira vermiştir. İst~nbulda, sokakların darlığı, bina-

k k k lar arasındaki miina!lebetlerin fena Kurtuluş semtleriııdo kadın er e Jfalk-OpcrcU, gelecek cuma a şam1 
tanzim edilmiş olması ve ıtfaiyc nok. 

çocuk için çama~ır, elbise. kundura. vereceği müsamerenin gayri safi ha sanı yüziinden, ufak bir ateş şehrin 
palto gibi zaruri ve ihtiyaç eşyası sıla tının tamamım fclaketzedel.:-re büviik bir kısmını ~ a'ktığı için hüku-
toplamıya başlamışlardır. tahsis etmiştir. me"t artık şehir jçinde ahşap binaya 

• d "'d • miisaade etmez olmuştu. 
Bir turnuva tertıp e h 

1 Dikkat Lakin tuğla binaların zelzeleye ne 
Beden Terbiyesi İstanbul bölgesi, derece mukavemet edeceği düşü. 

hasılatı fellketzedelere terkedilmek Gazetemiz vaııtasile yapılacak nülmeden Yerilmiş olan bu karar Isa-
d b" e•ya yr.rdımları için bizzat mües. betli midir?. Orasını mühendis \"C 

üzere sekiz klüp aruın a ır turnu. 1' mı"marlar mutlaka tetkik etmelidir. 
· b t aesemize kadar aıelmeye lüzum va tertibine karar vermış ve u ur- Gerc;e bu&'Ün şehrin hemen hemen 

nuvaya iştirak edecek Fcnerbahçe, yoktur. Vatandaılar müessesemize bütiin inşaatı beton arme denilen sis. 
Galatasaray, Beşiktaş, Vefa. Beykoz, gelmek zahmetine katlanmaksı7.ın temde demir ,.e çimentodan miirck
Şişli, Pcra, Kurtuluş bu teklüi me;n aemtlerindeki, gazetemizde ili'tn kep bir kafes ile sarılmaktadır. Lakin 

t ., l i i bildi i ettiğimiz mekteplere müraraat e. doğrusu çimeneto miktan hic; bir kon nuniyetıe kabul et ııc er n rm ş· trola tabi olma'·an ve yalnız demir 
· Tu ğl bi 'lıtı"mal o .. nu" - derek müessesemiz namına eşya- ., lerdır. muva a e 1 ve hacim hesaı>ları plan dahilinde i. 

müzdekl hafta ba~layacaktır. lan bırakabilirler. ken bir nazari tetkike arzedi1en bu 

Memurlar da Yüzde 
2 - 1 O Veriyorlar 

(Başı 1 incide) 
gur, fasulya, sucuk, pekmez, çay. 
tuz, yağ, peynir, 7.eytin, tahin helva
sı, ekmek, limon, kuru üziim gibi gı. 
da maddeleri ve sabun, don gömlek 
gibi eşya gönderilmiştir Mahruti C'a
dır ve battaniye de gönderilmiştir. 

Bunlardan ba~ka, her gün 9y!'ll 
saatteki trenle ekmek ve lüzumu ka
dar yiyecek gönderm'2 tertibatı alın. 
mıştır. Erzincan valiliğince cinsleri 
işaret edilecek erzak bu tertipler a
rasına dahil edilecektir. 

Diğer taraf tan Erzurumda hazır
lanan ve kolordu tarafından dn gön. 
derilen ekmekler Tunceli istasyonu· 
na yollanmıştır. 

Dün hareket ettiril.?n trene ihti -
yaten iki kamyon da biudirilmiştir. 
Bu kamyonlar gönderilen ekmekle. 
rı hamilen Erzincana .zidecektir. 

* 
Malatyadan da şu mallımat gel. 

miştir: Zelzele mınta'~asına, lüzum. 

lu pansıman levazımı. diş doktoru, 
inşaat mühendisi, yaş~1k ve yorgan. 

1000 lira nakit ile beraber bir imdat 
heyeti, muhtelü yiyecek maddeleri. 

ni pişirme clhazlan, iki ahçı, pata. 
tes, fasulye, soğan, udeyağ, sabun, 
soda, kesme ~er, çaıy, tahinhelva. 
SI, peynir, 8UCuk, bulgur, ekmek, 
peksimet, soba ve boru. tuz, çivi, ec. 

zayı tıbbiye levazımı. •i.ıara .zönde. 
rilmiştir. 

Aynca dünkü trenle kısmen teber. 
rü ve kısmen mübayaa suretile top. 
lanan ekmek, bulgur, buğday, pirinç, 
fasulye, pekmez, yait, muhtelif cins 
konserve, sabun Er7.Incan valiliği 

emrine sevkolunmu~tur. Komiteler 
faaliyetine devam ~t.r,ektedir. 

* Dün akşam Sıvas vilayetinden ve 
kazalardan, 'Erzincan11, ekmek, pas. 
tırma, zeytin, peynir, şeker, çay gibi 
gıda maddelerile, sabun, çivi, des. 
tere, keser sevkolunmuştur. Bundan 
ba~a Sıvastan Hafik ve Zara kaza. 
lanna çadır, Suşehri istikametinde, 
karlı yolları açmıı ğıt çalışan ekiplf'
re tahta kürek, eldivPn, kar gözlüğe, 
gazyağı ve gaz lambcısı pastırma. 

helva, zeytin, ekmek gônderllmiştlr. 

Kayserlden de dünlı:ü trenle Er. 
zincana 25 ton muhtC!lif cins erzak 
ile 6 bin ekmek, 200 battaniye ve 2 
bin don, gömlek gön:!erllmiştir. 

Ankara Yüksek Zi~at Enstitüsü 
talebesi de 7300 p:ırça giyecek eşya. 
sı tslim etmişlerdir. 

M emarltmn tehcrriileri 
Ankara, 30 (TAN) - Adliye Ve. 

kflletl merkez teşkilitile Ankarads 
Vekalete bağlı diğer ~şkilat ve mü. 
•seaat mensuplarının teberrüleri 
7300 liraya varmştır. 

Memleketin her tlntfında bütOn 
memurlar, kanunusam maaşlannın 

yüme 2 - 10 Juanıllll t.eberrü olarak 
vermektedirler. 

(beton arme) }erin ne şiddette bir yer 
sar ıntı ına mukavemet edeceği -bil. 
hassa bunların hergün adetleri artar, 
diğer taraftan da yurtta zelzeleler de
vam ederken- cayi sualdir. 

Vaktile San Fransiskoda taş taş 
üzerinde bırakmıyan bir zelzele ~h
ri tamamen harap etmİfiti. Yeniden 
inşa edilen bu şehird<'ki binalar hep 
demir '\'l'Ya beton armedir. Hem de 
bir katlı.· beş ,katlı değil, Amerikan
\'ari yiikseklikte. 

Amerikalıların, bunlnn yaparken 
tekrar bir zelzclu·i düsünmüs olduk
larına şiiphe yok.tur. Bununln bera. 
her beton armc binaların ne gibi ııart 
lar '\'e vasıflar dahilinde zelzele~·e 
mukavemet edeceğini mütehassis a
ğızlardan dinlemek, hepimiz i-:in pek 
faydalı olacaktır. Mukavemet hesabı 
\'e beton arme mütehassıslan bi:ı.i 
tenvir etse1fr pek iyi olur. 

Bu milnasebetle ufak bir hatırayı 
kaydedeceğim: 

1932 yazında fstanbuldan l\lar· 
silyaya giderken yolda bir İsveçli 
maden tüccarile ahbap olmuştum. 
Şimdi lstanbulda olmadıkı i(in artık 
tesadüf edemediğim hu dostum bnna 
bir orman memleketi olan Tiirkiyede 
neden karıir binaya bu kadar rağ. 
bet edildiğini sormuştu. 

Bunun sebebi yanıın korkusu ol
duğunu '\'e bilhassa lstanbulun bu 
yUzden (ok nrar gördUflinil anlat
tım. 

Bana, İınçte de pek çok ah~ap hi
na yapıldıiını ,.e kerestelerin hir 
kimyevi usul ile ~·anamaz bir hale 
getlrilditfnl söyledi. 

Bu muhavereyi kbglr binaların 
zelaeleden yıloldJiı tu günlerde der. 
hatır etmemek mümkiln olmadı. 

Acaba bu İsveçli dostumun söyJe. 
diği yanmaz kereste usulü nedir? Bi. 
zlm mimarlanmız bu sistemi mütale
a etmit midirler! Eter höyle bir sis. 
tem va"'a dolruıu kirsire tercih e
dilmelidir. 

Hem bana sorarsanız bugiinkii ıt. 
faiye vesaiti öniinde eskisi l[İbi atr~ 
tehlikesine maruz olmayan şehrin 

(Devamı 6 ıncıda) 



FE~KET KARŞISINDA 1 

Dost ve Ecnebi 

' :2 '-,A N 31 - ız - 939 === 

Devletlerin 
Mühim Yardımı 

tngiltere Yirmi B e· J eı '" ,ngifiz Liras ı. 
~ Fransa 5 Mifyon Frank Veri or 

Liondra, 30 (Hususi; _ t 'it Y 
eti, Türklyedeki zelzele fel A h a etın zanne..-· 

ketzedelerine (25.00CJ) 1 u· a. a korkunç ol : ~·-· da-

Büyük Felaket 
Karıısında 

Vatandaıların 
'·· Teklifleri 
Büyük felAket münasebetili has. 

su vatandqlanmı7.dan bir er • tek-
1.tller alıyoruz. Bunlan d lı gö-
re~k neJretmiye ka Dün 
gelen mektup! ğıya 
yazıyoruz: 

lj 11 halkı, kmdi ma!t?'ame ka-
• . .. erkek lçtn bir adet yOn fannl 

örtlp yahut ördQrtlp teslim etmeli 
2 - Her ev KızılaY'ln verece~İ kaput 

bezlerinden tıçer don ve gömlek dikerek 
teslim etmeli. 

A it S İ M Sinemasında 
Bütün İstanbulu ?ayran eden büyük film 

1' E Ş A T N U R İ G Ü N T E K İN ' in Ölmez Eseri 

T 

Şimdi~e kadar memleketimizde çevrilen filmlerin en mükemmeli. Rejisör: Faruk Kenç - Musiki : Bestekar 
Artakı - Baırollerde: SUAVİ - NEVZAT - NEBAHAT - MÜRVET- - SENİYE - NEVCİVAN_ 
SITKI - MEHMET. Bir hazin mevzulu aile faciası - Zevk alemleri- Tekke sahneleri. HALİL KAMİL 

film stüdyosu eseri. Searudar: 11 -1 - 2,30 - 4,30 - 6,30 ve 9 da. 

BUGÜN 
hükCı.m ngJ ~re 111 Fel Ak . 

.Fransa da (5.000.000J f n~ ız_ lırast Çok dürüst · ııaber aldık. 
mİ§tir. ran gonder- Türkiye _esur dostumuz 

Kahire, 30 (!.Al _ . ı dost,l· .• :.ız ~illetinin denn 

3 - Her aile, çocuk, 'kadın, ve eT'kek .41••lliı• 
için giyllebilec~ eski clbi.!e, palto n a- ~ 

1 PEK 
Sinemasında 

Yeni sene dolaY1sile iki büyük fiRm birden 

..n~- kuvvetleri k Mısırdakı İn- ... r na tını göndeririz.• 
a .. ~ umandanı Gener~ • F · Vilson Anadoluya 20 bü ük ,,....~ ti "er, ra~sanın Tı.irkiyeye 
Çadır ile İngı'li k ı ~. ,Crdiv' a 7 ~ı olan dostlugunu teyit edecE"k z as er erınm • • , _ h . t .. • 4 - Büttln esnııf, Ü('et' K(lnlilk: kıızanç-
100 t--:ı· lir .. ...,.T buna .a sısa ın suratle kabulünü Meclis- lıırını felAket görf'nlere •ah~i~ "tmAli. 

~ı ız asını goııdennı~.ı . . "' " 
General Vi.bon Türk' • feµyct 1''"'1 ten rıca etmış ve müttefikan alkıŞ- 5 - Biltiln tehirlerin Ticaret Odaları 

delerine dah '. . l) e ..<1t , r-Z· lanmıştır. ve kasabaların belediyeleri, tüccar Ye eıı-
a genıj hır yaııl.iye ,aketze D y nafı toplıyarak, lktldıırl!!n ni!'betlnde iı-

~ üzere Prens Metnm İfü~da bu: o•! una~ mat~uatının ne vermeğe davet etm1>ll ve işi süratle 
te§rlki mesai etmektedf aro1met Ali ile . nararetlı ne,nyah görecek komite teşkil eYlemell. 

Amerilramnr .ır. Atına , 30 (A.A.) -- Bütün gazete- 8 - Bilttln maaş ve Ocret sahipleri tah-

v 
. ,iHakp ler Tü' k' d k ' f ı · k 1 l slsatlannın % 2 !!ini teberr..1 etmeli, 

&§tngton 3n "i J , r ıyc e ı e a et ı zc zele hak ' :l<1 n Jr4 yar ımı k d A . 7 - Yılbaşı gecesi biltıln eğlence yer-

yakkabı, yorgan ve battaniye gibi i\rtil-
lerlnl ff"llketzedeler lçirı verme~ da\'e1 
edilmeli, 1 • 

2 

CEZAIR .. ' \, DALARI 
CHARLES BOYER - HEDDY LAMAR - SIGRID GUKRİE 

• KÜÇÜK PRENSES 
.RICHARD GR EENE - ANİTA LOUISE . SHERLEY T EMPLE 

.seanslar: Küçük Prenses: 10 - !.25 -4.45 ve 8 de. Cezair : 11.40 - 3.05 - 6.25 ve 9 da. 

Dikkat : Bu sabah saat 10 da Kücük Prenses filmi ile başlar. 

Xızılhaçı Tür~~rk, (A.A.) - Amerika b ın Jea . nadolu A3ansının verdiği ha- terinde milşterilerln m.1!"rrf fütı>lı-r!J'l(! 
ketzedelerir l'f edekı ı l f - er n uzun uzadıya kaydctmeK~e- % 10 zammetmell, ayn<'n 'i=. 11) da patron- o·· L u·· M ı · 

--,.-ıe ı ,.ıy ze ze e ela- d' 1 B gıönderm'. ş· 
1

• tel afi b' ır er. u habulcr, Atina radyosu !arın 'ka:ı:tınçlarından verl1meli 
;;u:, ıs .e gr a on ın dolar f . ' T bb" · · 'Ik 1 d ~şt aşı· tara ından da ncşredılmekte,lir. F'e- 8 - Bir ay m{iddı-tı,. Ti1:-kiyede !latıl<I- ı ıyemızın ı mezun ann an en 

mer· / ;~ (A A ) . . laketin şümulü, Yunan n illetini eak ispirtolu içkiler, tü t!'fn Te si~ııra kap- yaşlı doktorumuz Emekli miralay 

B U G 

SAKARYA 
Ü N 
Sineınasında 

.. .-.!~ara,d letl : i. - Bırleşı.~ ~- mebhut bırakmı:ztır. B:ı gazel~ler. lan ilzerl,ne fiyatların ev. ıo u nisbetlnde Doktor İhya vefat etmiştir. Cenaze-
--"llJt& ev erın n Ankara Buyu~ 

1 
k t fk" · . blr

9 
ianeTpulubylapıştırmd ııh, si pazartesi günü saat 11 de Kadıköy 

glçiliği, Ba ek"l D kto R f'k S mem e e e arı umumıyesıne ter':' - am r ay f'V:un etmek t\7ere, . . . 
d .. fV ~ İ 0 r e 1 ay- cüman olarak, çok acı bir felakete bayramlarda olduğu gibi, pos~hıın!!forde J Cevızlık Tevfık bey sokağındaki ha-

ama muracaat . stanbuldaki Ame- uğrıyan dost ve müttefik millet hak- me~tuplar 07'.erlne kırkar ve t<'lgrafhlr ü- j nesinden kaldırılarak AnadoJu hisa-
rikan hastahanesı Başhekimi Dok- kındak· d · t' . .. t . :ıerıne yüzer paralık Kızılny şefkat pulu rında defnedilecektir. 

Sinemanın sehn3r yıldızı, Polonyan(n dehakAr artisti 
IVAN PETROVITCH ile beraber ı;evlrdlklerl 

P O L A N E G R İ ' nin 

KARAR GECESi 
tor Shepheard (Şe art) ı'le ı'k·ı Tu··rk ı erı.n sempa ıyı s. os erır mn t 1 

d 
,_t p kaleler neşrıne devam edıyorlar yapış ırmn ı, 

Oa. orunun ve muavin müstahdemi- .. . · ıo - Bir ay mOddetle btııan ııinemıı ve 
. 

1
_,.,_ .. __ d ,_

1 
Gazeıeler, Turkıyey·.! saadetinde tiyatro biletlerine beşer kuru• zammet-

nm euLKe~ e mıntaAıt arda çalı!'ı- f ı· · · " 

TEŞEKKÜR 
Eşim :htanbul komutanı kor gene- Şaha~e glizellikler filmi ba.şlıyor. POLA NEGRİ'nin en son şaheseri ve 1940 

ral Hal
·s B kt -

1
- - d d senesınln ilk SUper filmldır. İlAveten: FOKS JURNAL son harp ve dünya na-

li A d .~ ve e aketınde ortak olacak bağlarla meli, l ıyı ayın o umun en o-
1 
'3 ı · .,._ .. ___ her erı. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler 4 

layı kederlerimize karışarak taziyede 1 .. ::ı:ı 1-: p ve ama e olduklanı:ft bıl- merbut Yunan milletinin, Türkive- J1 - Bir ay mOddetls l:tltOn nııkil va-
ştır. nin duyduğu matemi bilhassa kuv. sıtalan biletlerine -X. !\ nisbeUnde bir 

~ktor Refik ~aydam, Birleşik A- vetle hissettiğini yazmnktadırlar. zıım yapılmalıdır. 
bulunan sayındostlanm~avecenaze ~~------------------~~-------~ 

Bugün . S U Sinemasında 
merika Devl tl . B .... k El . . . Taksimde Kazancı <'llddesinde 41/4~ 

. 
e erı uyu. . çısmın Elefteron Vima gazetesi diyor ki. Am rik numarada 1639 numaralı otnmobil şofÖl'ü 

töreninde bulunan general, komutan 
subay ve asker arkadaşlarına memur ' 
v.~ kurullann mü~essillerine ve bü- : 
tun bulunanlara aılemiz namına te- ı 

şekkürlerimizin bildirilmesini gazete
nizden rica ederiz. 

ve e an hasAtahancsının bu d:>s cTürkiyenin manız kaldığı fela- Temel Sağlam dıı aldığımız mektupta fil 

tane ~e insani alakas~ndan dolayı te. ketin Yunan milleti üzerinde çok de- teklltte bulunmaktadır: · 
tekkur etmiş ve bugun hareket ede- rin tesirler yapması ve yalnız, m~ "Önümtlzdek! kurbaft •a:rramındn ke· 
cek 300 yataklı çadtrJı hastahaney• temde olan asil müttefik millete kar- silecek kurban paralnnnı, ısuraya bU?'llYB 

"t ak be .. d · sıırletmektense, doltrudan doğruya !:nl~-
mu e ı n gon erılece'lt olan yüzer ., .. ~mpatı· uyanclı ... makla k.~ımayıp, · '$" ~ " can ve cıvarı 7.eb:ele !c1Aket7.edelerlne 
yataklı iki seyyar hastahaneden bi- felaket karşısında tesanüt nümune- yardım olmak üzere v'!'t'llınesini temenni 

Merhum Halis Bıyıktay eşi 

Saime Btyıktay 

rine Doktor Shepheard heyetini me. lerl gösterilmesi de tabiidir.• ederim. 
mur edecetini bildirmiştir. Ayni gazete, Yunan Kızılhaç Ce. İJk defa olarak kesece~lrn kurban para-

BultıGTlartn ytaJ um f mlyetinin, Anadôhı 'Zelzelesi Kurban- ıu olan (lS> l.iT.ı.7ı hu suretle tevdi edi-..._ yorum.,, 
Sofya, 30 (A.A.) - Bulgar hüku- lerına, Yunanistanın yardımını VE" --- ------------

meti, Türk.iyede-ki son zelzelede fe- Türk milletine kardeş Yunanlstanuı İstanbul dördüncü icra memurlu- Şehir Tiyt\troau 
Jlkete uğrayan halka yardım ->lmak tesellisini götürme1< üzere istical et- ğundan: 29-12.939 tarihli Tan gaze- Tepebaşında Dram kısmında 
.a_ · · · t kt .1• Buıün saat 15,30 da. akşam 20,30 da 
~n: en kısa bir z.ımand:ı inşaat le- mesını ıs eme euır. tesinin yedinci sayfasında çıkan satı§ 

A 
e YE LPAZE . 

vazımı ve gıda maddeleri mübayaa c- yan meclisinde Daladier hüklı- ilanının 3 numaralı bendinde hudut Komedi Kı9m1 htiklll cadd~h, ... 
dilerek gönderilm<?Jt üzere iki m;}yon metin zelzele kurbanı Türk ahali le- ve evsafı yazılı 59 metre murabbaı Buaün saat IS,30 da, akşam :Z0,30 da 
levalık bir tahsisat kabul etmiştir. hine tahsisat verilmesi için bir ka- arsanın tamamına 59 lira kıymet tak- • 1 K 1 z L E R • 

F rannz matbaah , halkı nun projesi teminine karar verdiğini dir olunmuştur. Sehven yazılmayan Halk Opereti 

J J 
~.:ı söylemi§ ve dmiştir ki: bu cümlenin iliYesi ıuretile tashihi !:!ki Caflayımda Bu akşam 9 da 

1. ~ATROLAR 

7GF una avet euiyor Chamberlain, bu tesanüt tezahü. iJln olunur . Zozo DalmHI• (BeyoOlu Ç!çeöi) 

Pa~. 30 (A.A.)-Müthi'b~ze~ ~~e ~i meml~eiln iştirak dtiğL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

t~tanbul Belediyesi llônları zıele felAketine uğrayan sadık müt. ni görmek kendi hüklımetince de ar
tefik Türkiyenin lehine gerek Fran- zu edild~ini bana bildirmiştir. Onun 
sız Parlimentosu, gerek Frans.z mat namına ve mütesanit her iki hüku
buatı müttefik bir tezahür göster. 
mektedir. 

Ayan Meclisinin dünkü trıplaQt1-
1mda Ayan Reisi Yeanneney, Fran. 
IUlUl derin taziyetlerini Türkiyeye 
arzetmiı ve buna hükıim~ namına 

Daladler de lftiı'ak eylemiştir. 
Matbuat da, Fransa n lngiltere

nhı T ürldyeye as~erl bir tehlike a
nında yardım için bütün tedbirleri al 
1D!J olduklannı müşahade ettikten 
90llft, Türkiyeye bu müthiş felaket
ten 801U'a yalnız taziye değil, bütün 
Akdeniz llmanlannda hazır bulunan 
sıhhi heyetlerin yardıma geçmesini, 
w acılan hafifletmek ve insan ha
yatlaruu kurtarma~ için derhal dost 
CUmhmiyet topraklannıı gitmeleri, 
lüzumunu kaydeylemektedir. 

Gazeteler, Fransız halkı arasında 

ıenit bir iane açılmasmı ve bu su
retle yalnız insani duyguların değil 
müttefiklerin Türklyeye olan hara
retli hlslerinin de isbat edilmesini 
t.erviç ediyorlar. Bu suretle fcli.ıkcte 
ulfayan Türkiyeye yardımda bulu
nulmUf olacakttr. 

.Fransız matbuatı, bunun bütün 
Fransız efkln umumiyesince hara
retle kabul ve hükO.metçe teşvik edi
lecelfnden fliphe eylememektedir: 

Parla, 30 (A.A.) - Bu sabah Me
'busan Meclisinde Reis Herriot, Ana. 
dolu balkının manı:z kaldığ! felaket
ten dolayı, Meclisin duyduğu teessü
rü, Tnrldye Mlllet Meclisine ifade 
!den ve Meclisin dost milletin mate
ınine kardeşçe bir tesanütle iştirak 
!ttijini bildiren mesajı okunmuştur. 
Mebuslar, ayağa kalkarak bu mesajı 
sürekli surette alkışlamıılardır. Da
ladier, Herrlot'nun sözlerine hükü-
111etin de iftirak ettiilni beyanla de-

met namşna söyliyebilirim ki, gerek 
Fransız 11e gerek İngiliz hükumetleri 
tarafından bu ahali lehinde ayni gay
ret sarfcdilecektir. Arzusunun is'af 
edildiğini Chamberlain'e bildirme. 
me ayan meclisinin salahiyet vermek 
hususunda mutabık bulunacağı şüP,
heszdir. Meclis, başvekilin bu tekli
fine müttefikan alkışlarla mukabele 

etmiştir. 

İstanbul İkinci İcra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer bir a· 
det piyano bir adet sahibinin sesi 
gramofon 30 plak ile bir adet büfe 
ve sair eşya 2-1-940 tarihine müsa
dif Salı gühü saat 15 ten 16 ya ka· 
da Beyoğlunda , Asmalı mesçit ma
hallesi Sofyalı sokağında 26 No.lu 
apartıman önünde açık arttırma su. 
retile satılacaktır. Arttırma bedeli 
muhammen kıymetinin yüzde 75 bul 
madığı takdirde 2 inci arthrma 8-
1-940 tarihine müsadif Cuma günü 
ayni satte icra edileceğinden talip 
olanlann yevmi mezkiırda mahallin. 
de hazır bulunacak memura müraca. 
at eylemeleri ilan olunur. 

Ellerinde ( 938) Dampsını Taşıyan ve ( 940) Senesinde 
Damgaİanacak Ölçüler, Bulunanların Nazan Dikkatine : 

14828 sayılı ölçüler nizamnamesinin (17) ine! maddesine ıöre ellerinde bas
ldll, kantar, terazi, litre. 61çek metre Ye tartı gibi yıllık muayeneye tAbi ölçüler 
bulunan bOtOn l51.çü sahiplerinin. Emlnönil, Fatih, Be,'otlu, Kadıköy ayar me
murluklarından birine müracaaUa 6lçil beyannameleri alıp 'k:ullandıklan veya kul
larunağa hazır bir halde bulundurdukları ölçülerin cins, numara, marka boy ve
ya çekerin! ve miktannı mezk(\r beyannamelere siliksb: ve temiz bir surette mil
rekkeple yazdıktan sonra (l. I. • 94f') ıfin Unden ~ geç (31. T. 940) ıüni\ ak~amı
na kadar tlıbi bulunduklan ayar memurluklanna kaydettirerek müracaat kAğıdı 
almaları lüzumu ve mezkur k~jıdı ;1m17anlar hakkında kanuni takfünt yııpıla-
cağı ehemmiyetle ilAn olunur. (10897) 

* * DarülAcezenin yıllık fhtiYtıcı için tedarikine Hlzum gösterilen 9000 kilo sııbun 
ve 4000 kilo zeytin yağının satm alınması 2490 sayılı kanunun 43 cü maddesine 
göre temdiden eksiltme::re konulmuştur. Tahmin bedeli 5620 lira ve ilk h:minat 
miktarı 421 lira 50 kuruştur. İhale 8/1/940 taTihli pazartesi ıünü saat 14 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muamellt müdUrlüğil kaleminde 
görülebilir. Taliplerin ilk teminat mektup ve makbu:ı:ları ve 939 mali yılı Ticaret 
Odası veslkasile birlı'Kte ihale .,ıünü muayyen saatte Daimi Encümende bulunma-
ları. (10J05) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Talebe için (310) takım elbise yaptınlacaktır. Beherinin muhammen bedeli 

(32) ve ilk teminatı (744) liradır. Eksiltmesi 17/ 1/940 saat (B,30) :ia Mektep-
te ,.apllacatı illn olunur. (10850) 

Halle; Vapurlan T. A. Şirketinden : 
Şirketimiz bilinfisah :hali tasfiyeye girmiş . olduğundan Dainierin 

şirketteki hukukunu nihayet bir sene zarfında bilmüracaa isbat etmele-
ri lüzumu illn olu~ur. MECLİSİ İDARE 

Milli Piyango· idaresinden: 
Milli Piyangonun ( 1940) Yı•aıı keflclesl 31; 12. 939 Pazcn

Tepebaıında ·Asri akıamı saat 20 • 21 arasında lstanbulcla 

Sinemada yapilacaktır. 
Çekilme safahahmn saat 20 elen itiltaren Radyo De neır8-, ___ _ 

clleceğinl saym halomma Wlcllrlrlz. 
. ' 

\ 

MER 
Gençlik yıldızı - Ses Kraliçesi - Müzik . ve neş'e yıldızı 

DEANNA DURBIN ' iN 
en son ve en büyük Şaheseri 

l Kı~lnr Büyüdüler 
Fransızca 'sözİö emsalsiz ve harikulade filmi 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı matineler .. .............................................. , 

Genç. sevimli, neı'eli ve cerbezeli 
CH EVALİ ER M AU RİCE 

Bugün S A R A y Sineması 
müdavimlerinin Yeni Senelerini Tebirk ve saadetlerini temenni Ye 

M A Rİ D E A ve E R t C v. S T R OH E İM 
Diğer 14 büyük yıldız ile beraber çevirdiği 

TUZAK 
filminde şarkı söyliyecek ve seyircileri gatyedecektlr. 

Mevzuunu entrikasile ihtirasa sevkeden ve mizanseninin lüks ft 
ihtişamile hayrette bırakan müstesna bir film. 

Seanslar 11.15 - 2 • 4.15 - 6.30 ve 9 da ___________________________ , 
En Güzel Yılbaşı Hediyesi 

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

Paramunt Şirketinin milyonlarite meydana getirilen.

Günün ... haftanın ... ve senenin en güzel filmi... 

GECE YARISI KONTESİ 
CLAUDE'ITE COLBERT - DON AMECHE • 

JOHN BARRYMOR -
MARY ASTOR ve 

FRANSİS LEDERER'in 
en mükemmel eserleri 

BUGÜN 

L.A LE 
Sinemasında 

:tlaveten : Renkli MİKİ METRO JURNAL 
Bugün saat 11 Ye 1 de tenzHith mtineler. 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
'"l'AN" m yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 
saklaym.ız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alabntrsinl.z. 15 kupon sr:etinne 'bir seri kitap: 

İstanb~da 250, Posta be 300 Kurup Verilir. 



=====L31 u· ~$ftiR~~! ~~-===~==:::..-.;::==================-=-,.., ~ 3*'? w- - .. ....,y; ~ - -i~:;e 77 -
1 
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-T1Aun~f · I Ha_f_'t_a_n.....--n n~~M~u~s~a ...... lhl~a~lb-e-s----..i l Tabiatın 
intikamı 

s 

ABONE BEDELi TDrklye ~ • Ecnebi """""--.... ------~ .............. .:...-. __ ._. ________ ,,_, __________________________ ,,_, _____________________________________ ~ 

,;s;-;r. 
Ya.zan: Celal ' olNCER 

-ı 
1400 Kr. 1 Sene 
750 .. 6 Ay \1500 .. 
400 .. 3 Ay ' 800 ,. 

150 .. 11 Ay aoo " 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,!5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesl IAzımdır. 

GÜNÜN,; 'MESELELERİ 

Bu Yılbaşı 
A 

Matem 
Günümüzdür 
Bir evden ölü çıkarsa, o evde 

eğlence yapılmaz. 

Memleketin bir köşesinde on bin. 
lerce vatandaşımız ölürken, biz de 
burada yılbaşını eğlence içinde ge. 
çiremeyiz. 

Bu sene yılbaşı milli matem günü. 
müzdür. 

Hatta bizce yılbaşı milli yardım 
ııfinümüz olmalıdrr. Bütün vatandaş. 
lar, para ve eşya olarak felaketzede 
kardeşlerimize ne verebileceklerse, 
o gün vermelidirler. Yeni seneye gi. 
rerken, bn milli borcumuzu yapmış 
olmak zevk ve heyecanı, bir eğlen. 
ceden d'ftyacağımız zevkten çok daha 
üstün ve yüksektir. 

Yrlbaşı için eğlence masrafı ola. 
rak aymiığınız parayı Kızılaya veri. 
niz, her vereceğiniz para, bir ,,atan. 
daşın hayatını kurtaracaktır. . . . 

* C..ençliijn Temiz Hassasiyeti 

Türk gençliği bu büyük matemi. 
mizde ne ulvi bir imtihan geçirdi. 
Üniversite gençlerinin ve yüksek 
mektepler talebesinin iki. iiç gündür 
memleketi ~aran biiyiik felaket kar. 
ş1srnda gfü;terdikleri hassasiyet, he
pımı7.ın kalplerine derin teseJliler 
serpmiştir. 

Ankarada harbiyeli bir ~enç ban. 
kada bulunan ve hiitiin mevcudu on. 
dan ibaret olan 1500 lirasını Kızıla. 
ya devrediyor. 

Bir diğer genç, bankadaki parası. 
nın üçte ikisini felaketzedelere kh
si~ ediyor. 

Biitün üniversite 
yardım komitesinin 
işte ('alışmak üzere 
mıya koşuyorlar. 

gençleri milli 
gösterecefki her 
gönülJii yazıl. 

Bu manzara, gençliğin milli fela
ket karşısında duyduğu temiz heye. 
canın yüksek bir ifadesi olmak iti. 
bariyle takdire şayandır 

Milletim izi şuurun, aklıselimin, 

fikir selametinin en yiik.sek 
varlıklarile idare edenlerin siyasi 
olgunluklıtn sayesinde 1939 büyiik 
harbine katılmıyan Türkiycden ta
biat intikam abyor:Yurdumuzda şim. 

Futur Getll "ık ~:;~~~:::~::!~;;::::~;;:: 
rına başka mana verebilir miyiz? 

:!:~"7 / j d ;- • ha!::• gi=:~'.Y;.~.;:~·:.~:=~ m';;'. 
Yük"sek Anadoluda karlı bir ,,.----------------- nin oıralıyı ölünün kucnğ!ndan letleri de sürüklemiş ve harp ateşi. 

k • . 11 ~ R ka ı k d' · k ı d tl. nin, dün,,.anın dört bucağını sarma. anun gecesı... R 1 ·k yanoz , zın a tna , ırı ·a an er ı- ., 
Dışarda belki fırtına, tipi, ayaz, azan: e l tki dinlemek ~e fi~ lazım gelir. I<,n- sını önlememiş olacaktı. Denilebilir 

k 
~ uh kk k k. ıf d yaylını !ela so d · l · ki. onun bu en in!;ani karan. ve ha. 

ıragı vem a · a ıs ır an çok ___;ı.dis ~· nra feryadın k;ı...?n enın erı 
aşağı keskin bir soğuk var; iç ka- ld .ak bir rikk t gıne" k.ula.k venrıek .. Ne ~e.sinde~ Tcket tarzı, içecek kan istiyen vahşi 
tıltan ve derman kesen bir soğuk.. ler gibi kızıllaşmış yavrularını kar- vir edemiyece~i bir ... -; gecesi ba' - Duştinünüz k. . ··lmedı- tabiatı şahlandırdı ve... Netice ma. 
Fakat, baharı bekliyen küskün ka- 1ı sokaklara salıverecek... Hayat, ket Jçaim olrrıu~tur. 'tirme~e,. ır dan biri iseniz ·~a ~ız kurt,~lnl lum. • 
vaklı bağlari.n çevrelediği kasaba- vakasız, hadisesiz, huzur içinde her Bı'r fela·ket kı' ~ lllsa- lan eviniz' ' :;-ınıza çokınüş u fnsanm, bu netıceye bakarak, 

UJ.- olihronıUJ:., d ın enkazı üze , d , rr b' t b. t k d d' 
larda yerlere halılar serilmiş, du. günkü gibi geçecek... 1 t h "b' , b' 11 an kangi rın e. altın- ?aTp ır a ıa anunu ur,, ıyen-e a rı mı ır ya . Yavrunuzu • 
Varlara kl·ıı·mı"r gerı'l · · " " . ., zın öıu·· d n, sevaiJinı·- plıaı- ve:receğJ geJi .. ·oT. 

:. mıs mın- yaz gunune •sabct ew!ı.ı vekili Misaili- • onmuş, yaralı o· 8 •·. h · . "'. 
derlerine koç po:otları atıl;p• ~edir- ı şte kasaba, öyle bir sabahı E'n. f " t d' ·k::ıc - veya diri yet· ba~·ır, yırnuncı asır medeni. ını gos erme ıı.. agııu bekJ · ı ve d i . .. 
lerine tütik örtiile~· çevrilmiş kuy- dişesiz bekliyerek uykuda· . ıy~ceksiniz nu mc en ~·etın fütune cık. 
tu odalar ılıktır, Vakıt gLç oldui7u dır; emin ve taliinden memnun Ve o sabah, kasabalar, tatlı uy- ,,.,..,i 753 733-., yaş3dıkça kor~ vat·~ a~e'liş olan Türk mill~ti, 

Q kularından yavaş yavaş, sakin ve olarak Çn. _ 3·5 t~m sı tahıatı ı ·· b 
için ocaklar ycırı sönmüş. mangal- tatlı bir kış uy~•Jmnda". Yarın her huzur içinde uyar.arnadılar Hani- O toprak yığını s~ı.t ' ıy:~.:ı~ı- Yecektir: Yıkı~u mu~e. 0'f': ~~~:' 
lar küllenmiş, güğümlerd·~ kaynn. günkü gibi bir kış manzarasına, ka- ya. daha dün, şu yollarda sapasağ- kunç manzarasını unu, u~!.ln ni, daha gii7.eJf'. yer erınv a ! lı:Tkısı. 
yan suların buğuları durulmus bi- yıtsız gözlerini ac,acak. İşte. sabah · · 'Tl'l t v • •l ~Tapacagtz, ı:e a e. • lam gezen insanlar. kadınlar ve nız hır ınsan pıhtı;ı, yahut e ngra1·anlanrn kl 
le olsa ev, yine tatlı, mahfuz bir ezanı sesi.. Sokaklardn ilk ayak " " ·· k t · · l ?..36.80 desJ · · 

12
n çocu arını, kar. çocuklar? Alış verisle kaynaşan omrunu sa a geçırmıye rna ı"'u.. . erıni kendi Ö2: k d ,_ v 

hararetin kuc::ı ,ğmda, sakin ve e- sesleri, hükumet meydanında açı. b' ı b 1k' d .. 1 · k k a v ar eş uagrımıza çarşılar ve pazarlar? Hvniya sıra ır yara ı, e ı P. goz erı or ·u- l'agız, onla?'lb • . 
min, uykudadır. lan dükkan kepenklf'rinin sesi, u- d b'" ·· " tk 1 b" b :'\'enı vetısecek sıra kahveler, işini yoluna koymuş. an uyumuş, nu u tutu muş ır a~ '-·"ı her t .. 1" f 1'. ~ 

Yayla kasabalarınd b' k zaktan, yakınd :m ö~sürüic se<;leri.. d" · b' d l' · d d k uru e aketlerde~ a ır -ış ge- )arın eline yakış1n nargileler, kar yarı ırı. ır yarı e ı rn e e ece - yavruları.. · ... · h 1 v • 

Cesı. sıcak bir Od'•da b 1 k Hayat böyle ger,er: Aza kani. hey"- t' a·· ı" " t k " - k . k 1 
1 

u acaırr~. " u unma . sı- . " manzarasına -efan · t' k ır, uyu e rar gomme , yaroHya oruma çare erıa. :f • 
cak bir yatakta uyum k b"t cana yabancı, düıJ.edüz, sakin ve - ışare 1 

çe en b k k d' · · ı k B' k 1 v olan bu ış.. a , ı mez, dumanlı bacalar, dtşcırdaki soğ:ığa a ru, , ırıyı sar1p sarma ama ır ısmı gc ecege aı. . . 1• 

tükenmez açık ' mcsafelere kar ya. huzurlu! meydan okuyan alevli ocaklar, sa- 18.zınllır; kuytu ve sıcak bir yer, lerin bugiin yapılması miimk~n °-
ğar, yığılırken kendini ve çocuğu- Büyükler böyle yaşıyacaklar, ço- atleri kaygusuz ternncl::-rle çalan çorba, elbise ve yorgan, yüz çeşit lanlarınm hepsi ş'\ anda yapılrruş ve 

nu, sert, hoyrat, amansız genişJi- cuklar böyle büyüyecekler, çoğu yi- kuleler, ezan Jesleri gelen minare- eşya, bina ve bakıcı lazımdır. Bun- yPnılmakta bulunmuştur. 
ğin ortasında bir llık yuvaya sı- ne o kasaba içind~ yaşlanacak, Ö- ler, bütün o h•ızurlu, rahat, e:nni- ların hiç biri yoktur ve hala, zalim HayJT, ~ana ''e senin tecavüzi zu1. 
ğınmış, korkusuz yatar görmek, lecekler ve camide namazları kılı- yette kasabalar? Medeniyet yoluna tabiat, tipi, soğuk ve fırtmasile ba- münü "Bir tabiat kanunu .. sayanla. 
o emniyeti duymak? Bu ne saa- ve sesine yeni kavu!'imuş, istikbale şınızın üstünde, fcl:ikett? kanma- ra ho~,ın eğmiyeceğiz vah•ji tabiat! 
dettı·r hayat d' .. " .1 narak civardaki mezarlığa öyle rrö- 1 " d , ı S'?V ıren omur çı e. o; ümitle bakan savlmli beldeler? mış. zu mune ~vam etmektedir. 
sine katlandıran, kalbe ümit ve mülecekler... ·- ---- . 
bedene çalışma kudretı veren ne Kasabalar uy-.ıyor ve saatler i-
mesut bir aile manzarasıclrr. 

Baba, öyle bir gecede düşünür: 
«Sağlam bir dam altındayız; kalın, 
kuru yorganlara bürünmüşiiz; oca
ğımız sönmemiştir. Tok yavrula
rım keyüle uyuyor ve aşağıda, a
hırımda, hayvanlarım soğuktan 

pervasız, zevk le geviş getiriyor. ıı 
Ve başını,.,Yastığmdan .rnldırır. a. 
levlenen odunlarm hem ısıtan, hem 
göz süsliyen hoş ~esli ışığında ai
lesini ve malını barındırmak zev
kini bir daha seyreder. 

Sevdiğim ve yılfarcn içinde hu-
zur ile yaşadığım Anadolu 

kasabaları! Göz alabildiğine uza
nan engin boşluklara seyrek sey
rek serpilmiş, ;oğu yerde ahşap ve 
kerpiç, fakat d::ıima güler yüzlü, 
vekarlı ve emnıyet verici küçük 
mamureler, sevimli yurtlar! Doyle 
kaç kış gecesi, be;:ı de .ncak ça. 
tınız altında, kalın yün yorganla-

lerliyor, gece yarısını atlıyor. Tık, 

tık~ Tık. tık! Ne sıcak. ne yumu
şak, ne tatlı ve sakin bir ömür ... 
Tık, Tık! Kimse bilemez ki, o sa. 
atJerin akrepleri dön~ döne, niha
yet bir meşum S8niy~ üzerine ~e
lecek, felaketin pusu k,ırup bekle
diği müthiş saniyeye! Nihayet, yi
ne saniyelerle :&ayüaa~...ı.-bir 
zaman, bir lahza sonra bütün o 
huzur, sükun, refa1ı dekoru yer~n 
altına göçecektir; göçmüştür. 

Bu kadar büyü~, ihatalt, .zalim, 
ve facialı bir tahavvülü ancak, hiç 
bir fen ve insan kuvvetinin boy öl. 
çüşemediği tabiat kuvveti yapabi
lir. 

Deminki o huzur, sükı'.'ın, saadet 
manzarasının yerine, bir lahzada, 
şimdi, dil, kalem, ve fırça kudre
tinin en ufak bir köşesini bile tas-

Bir lahzada mahvolan 1,er yu
va ne zorlu~da kurulmuştu, 

ne fedakarlıkla. ne emekle bezen-
mişti, hepsi, nasıl uzun ası rlarrn 
zerre zerre biriktir!p meydana koy
duğu. alınteri dökülüp kan tüke
tildiği bir gayr<:!tin eseri ;di.! Burıu 
iyi yaratılmadığına bü~nnedeceği

miz kürenin bir sal<atlığı. bir anda 
nasıl yıkıp sökmüş. toprağa göm
müş, yok edivermiştı! 

Fakat asıl feci .:>lan cihet bu :rrıad 
di zarar değildir. İnsan. bozulan a
ğını yeniden yüz kere .kurmak kud
retine, inadına, kabiliyetine malik 
olan örümcekten daha kudretli ve 
iradelidir. Fach, felaket yerindeki 
insanın çektiği çilede, onun ru
hundaki çöküntüdedir. Zelzele şu 

cihetten bilhassa miithiştir. C'leniıı 
ölüsünü, yine yere gömmek için 
toprağın altından çıkarmak ıcap e-

O zelzele gcc~sinden bir gün 
evvel, bu faciayı görmeden, 

evinde ve çoluğunun çocuğunun 

yanında ölüp e~i dostu tarafından 
mezarına rahatça götürülen adam, 
meğerse, ne talili imiş .. 

Nerede, dün gere yataklarına ya
tırıp sıcak bir yuvada barındıra

bildiği ne sevindiğin, emniyetle ku· 
caklapığın yavru lprıp, talisiz ana! 
Nerede, sıcak yatcığından kalkıp ü
şümesinler diye sizi .sarıp sarmalı
yan anneniz, hiçare öksüzler! Ne
rede vatanı koruyacak delikanlılar, 
nesil yetiştireceK taze gelinler. ye
ni doğanlar ve yeni doğuranlar? 

Nerede sevenler, gurbetten yolcu 
bekliyenler, yıırtlarına kavuştuk

larını sananlar, bütün b!mlar, tatlı 
helecanları, emelleri. hasretleri i
le, bütün hayat susamışlığı ile ko· 
ca ülke, otuz bin insan? 

İzmir Mıntakasında 
~· 

Sel Tahribatı 
İzmir, 30 (A.A.) - Devam eden 

şiddetli yağmurlar Ege bölgesindeki 
bazı nehir ve çay larm taşmasına se
bep olmuştur. Bergama ovastnı sa. 
lar istila etmiş ve İzmir ile muvasa
layı kesmiştir. Menemen - Bergama 
şosesindeki ~nduz köprüsü sular 
altında kalmıştır. Burada sular 50 
saı'ltimetre ~kselmiştir. Yeni Foca 
civarında da sular yolları kapatmı§ 
ve bir evin yıkılmasına ve bazı ev
lerin alt katlarını sel basmasına se-
bep olmuştur. Seferihisarda Azmak 
mevkiinde bir keçi sürüsüne yıldı
rım düşmüş, 12 keçiyi öldürmüş ve 
sürü sahibini de yaralamıştır.. , 

Türk 
--0-

• Alman Ticaret 

Muahedesi 

* Çocuk)an Kurtaralım 

Zelzele sahasından anasını, ı>aba. 

sını kaybetmiş, kimsesiz yavrular i. 
çin bütün millet şefkat ve himaye 
kucağını açmalıdır. Bunlan yalnız 
ölümden kurtarmak kafi değildir. Bu 
çocuklan yaşatmak ve yetiştirmek 
geride kalan bizlere diişer. Bu milli 
vazifeyi ifa için Çocuk Esirgenıe K n. 

rumu faaliyete geçmiştir. Fak:ıt o. 
nun yapabileceği yardunın da h}tdu. 

' rıma sarılmış, saat kulel<?rinizin, 
üstüne yığılan karları serpere:~ tit
rek, titrek uzun uzun çaldığını 

dinlemiştim. 

,, LOKMAN HEK•MIN ö&UTLERf 

BAYANLARA ADAÇAYI 

Ve bu otuz bin dağınık ceset üs
tünde, kar fırtınasına bürünmüş, 

yaralı ve sakat, dermansız ve don
muş yirmi bin felaketzede, o he
nüz ölmiyenler? 

İşte, uğursuz 1939 yılının ana 
yurduna son günlerınde bıraktığı 

meşum rakam ..• . 

Amsterdam, 30 (A.A.) - H3.vas 
ajansı bildiriyor: 

Almanya yeni bir ticaret muahe. 
desinin akdini Türkiyeye teklif. et
mişti. 

Kölnische Zeitung, Türkiye::'lin bu 
teklüe ancak Pariste bulunan Türk 
heyetinin avdetinden sonra cevap 
vermek istediğini büyük bir infial 
ile yazmaktadır. 

du vardır. · 

Evinde bir fazla niifus l'lkım teş. 
kil etmiyecek olan binlerce aile \•ar. 
dır. Bunlar, birer çocuğa olsun şefkat 
kucaklarını açabilirler. Bu yavrn
lardan evlatlık almak isti:venler. 
şimdiden Çocuktan Esirgeme Kuru
muna müracaat edip, di1ck1erini bil
dirmelidirler. ÇQCuklan Esirgeme 
Kurumu, felaket sa!ıasından toı>lı. 
yacağı bu kimsesiz yavruları bu ev
lere dağıtmalı, ve hiç olmazsa onla
rın hayat ve istikbaperini kurtarma. 
lıdır. 

Herkes Verehildi«lni ---- -------
Vermelidir 

Milli facianın tdırabını h:ui'flet
mek için. her vatandas kendine dij. 
şen vazifeyi yapmıya çalı~ıyor. 

Zengin para veriyor, kadın hırka 
örüyor, fakir elinde, a\'ucunda ne 

''arsa onu dökiiyor. 
Bu arada sanatkarlarımız da sa

natleri ile yardıma koşuyorlar. Zel
zele faciasının ilk haberleri gelmeğP. 
basladığı ı?iin, sanatkar Saliyenio te. 
lefonda ağlıyan sesini işitiyoruz: 

- Istırabımın derecesini tahmin 
edemezsiniz, diyor. Bana da bir kon. 

Bilirim ki siz, kışa karşı bizler
den çok daha ihtiyatlı, daha teç
hizatlı, daha .:;ilahlısınızdır, Hazır. 
lığınızı güz mevsiminde yapmış, 

ambarlarınıza un, bulgur, erişte, 

ve tarhana torbala't'ım yı~:m•ş, y::ığ 
ve erzak tenekelerinizi sıralarn;ş, 

avlunuza odunlarınızı istif etmiş, 

odalarınızı kilimlt"?r ve halılarla 

kaplamış, kışa eınniyetlc.ı girmişsi

nizdir. Geçim teminat altındadır, 

karnımz tok, c;ırtını~ pektir, gön
lünüz ferahtır. 

Onun içindir ki. böyle bir kış ge- · 
cesi, bol harçlı ve lezzetli bir A
nadolu yemeğinden sonra O<'ak ba
şına geçip kahvesini içen ve si~ara
sını tüttüren bır kasabalı, işini yo
luna koymuş olanların duyduğu bir 
yürek rahatlığı ile kaygusuz uyku· 
ya hazırlanabilir, Daha demin bfr 
ana, yavrularını yataklanna ya
tırmış, üstlerini sımsıkı örtmüş, 

«Uyuyunuz bakallm, demiştı. yarın 
sabah mektebe geç kalırsınız! ıı Er. 
tesi sabah anaları ateşi parlatacak, 
çocuklarının boyunlarına atkılarını 

saracak ve ayazdan yanakları lale-

ser vermek imkanını temin edemez 

misiniz? 
Safiyenin bu ikazı üzerine TAN, 

üç konser tertip etmiş bulunuyor. 
Ayni zamanda Münir Nurettinin de 
konservatuarla birlikte felfiketzede
lere bir konser ' vermeğe hazırlandı
ğını öğreniyoruz. 

Büyük facia ka?şısında hu yfiksek 
hassasiyet. insana ümit ve teselli ve.. 
riyor. 

B izim Diyarbakırlı büyük 
Hekim Aetius'un, hundan 

bin beşyüz yıl önce, anlattığına gö 
re o zamanlarda Anadoluda yaşa
yan dişi aslanlar gebe kalınca yav
rularını selametle sonuna kadar i
riştirmek için ada çayı yerlermiş. 

Bir de eski Mısırda bir taun salgını 
çıktığı vakit bundan korunmak için 
ada çayı kullanan kadınların çok 
çocuk sahihi olduklarına dikkat 
edilmiş ... 

Büyük bir hekimin -tabii ken
disi de inanarak- anlattığı bu ri
vayet üzerine ada çayı iki şöhret 
almıştı: Biri kadınlara çok çocuk 
temin etmek, hem de çocuk annesi· 
nin karnındayken onu selametle 
sonuna iriştirmek. Öteki şöhreti 
de salgın hastalıklara karşı -şim. 
diki tabirimizle antiseptik- ilaç 
olmak. 

Bir ilaç o kadar büyük yerden 
şöhret alınca her türlü derde deva 
olması tabiidir. Onun için ada ca
yma o iki şöhreti az görülerek da
ha bir çok işlerde faydalı olduğu 
tanınmıştı: Bir kere kadınların 
gençlikte ve sonbahar mevsimle. 
rinde çektikleri Hncılan dindir. 
mek, muayyen günlerini tanzim et 
mek için mühim bir ilaç olmuştur. 
Kadın hastalıklarile İneşgul ol

mayan hekimler de ada ça;vtnı hem 
kuvvet ilacı, hem de ııinir ilacı di. 
ye tanırlar ve sar'alı hastalara, fel
ce tutulanlara, ateşli hastalıklar· 
dan yorgun diişenlere ada çayının 
suyunu içirirlerdi. Bir taraftan da 
yaraları kapatmak için -şimdiki 
antiseptik ilaçlar gibi- kullanılır
dı. Bizim Diyarbakırlı he-kimden 
daha az meşhur olmayan Avrupalı 
iki biiyiik hekim -Biri Van Swi
ten öteki Boerhave- ada çaymda 
teri keııımek hassasını da bulduk
lanndan bu otvn f(ihreti alınış yL 

rürnüştü. Terleyen hastaların teri 
ni kesmek faydalı olup olmayaca
ğı bile diişünülmeden onlara şarap 
içinde ada çayı hülasası ic;irilirdi. 

Cilt hekimleri ada çayına karşı 
gösterilen rağbette geri kalmak is. 
temediklerinden onlar da daz başlı 
erkeklerin ve saçlarını uzatmak is
teyen kadınların arzularını yerine 
getirmek üzere ada ça~,nı alkol 
ile karıştırarak başlarına friksiyon 
yaotınrlardı. 

Fakat, en büyiik şöhretleri U· 

nutturan zaman. ada çayını da, he. 
men hemen biisbiitiin, kocakarı i
laçlan arasına karıştırmıştı. 

Şimdi ada çayı ~'eniden şöhret 
almaya haşlıyor. hem de en yeni 
hekimlikte. Hormonlarla tedavi 
usulüne alışmış hekimler, hormon 
laboratuvarlarının en kıvmctli va. 
sıtaları olan farelerin dişilerine a
da çayı hiilasası şırınga etmişler 
ve bizim Diyarıhakırlı hekimin ef
sane diye anlattığı tesirin doğru 
olduğunu görmüşler: Ada ça~ fal. 
likülin adındaki kadmhk hormo·•· 
nunun yaptığı tesirin aynini yapı~ 
yormuş. Hem de bu tesir mikros
kop altında tetkik edilmiş, fallikü
lin ne yapıyorsa ada çayı da öyle .. 
Bu hekimler ada çayının hormonla 
nisbetini bile tayin etmişler: bir 
kilo ada cayı on alb bin ölçü hor
mona bedel geliyormuş .. 

Dmek ki An:ıdoluda dişi arslan. 
Jarın gebe kaldıkları ,·akit ada çayı 
yemeleri haklı. Eski Mısırdaki ba
vakityanların da ada cayı kullan
dıktan sonra çok çocuk annesi ol. 
dukları doğru olsa gerek. 

Ada çayının kokusu bazılannın 
hoşuna gittiği için onu b'llzaman. 
da da tecrübe etmek milm9kündür: 
Yanm litre suya beş gram ada ça
yı yetişir. Bayaği çay yerine içil
diği vakit mideye de iyi geldiğini 
rivayet ederler. 

La.kin düşünmeliyiz ki. arz. bu 
felaketi, yalmz bizim başı

mıza getirmemiştir. Japonya, A
merika, Portel<iz, İtalya, Yunanis
tan gibi tabiatin zulmüne sık sık 
uğramış, fütur getirmemiş, eski
sinden mükemmelini yapmış, daha 
bir çok milletler var. Biz onlardan 
düşkün değiliz. 

Yeni Türkiye, bu yeni f ..la.ket ö

nünde yeni kabHiyetini, yeni ener

jisini gösterecektir. 

Dünyada harplerin, hastalıkla-

rın, kasırgaların, zelzelelerin, lav 

akınları ve ateş dalgalarmın yıka

mıyacağı tek kudret varsa o da in

san irade,sidir. Milli seciye ile bir

leşen bu iradenin kudretini, evve

la kalanlara yardımda, sonra yıkı

lanı yapmakta göstereceğiz. Nasıl 

siyasi bin türlü felaketlere, istila

lara ve ihtiraslara göğüs verip mu-

zaffer çıktıksa tabiatin bu hücn-

muna da muvaffakıyetle karşı ko

yup pahalıya mal olsa bıle, yine az 
zamanda meşum izini yurdumuz
dan sileceğiz. 

Yıkılan, hiç şüphesiz daha sağ
lam olarak yine kurulacaktır; kay
bettiğimiz nesil, elbette daha kuv
vetli olarak yine fışkıracak1 üre
yecektir. Mesele, dost ve düşman, 
bütün dünya önünd2! bu faciayı, 

yüksek seciyeli milletlere mahsus 
vekar ve gayretle karşılamak ve 
yardım teşkilatını en yeni, en ace-

--<>--

Sovyet • Alman 

Ticaret Muahedesi 
Tokyo, 3 O(A.A.) - İyi bir mem

badan haber alındığm.ı göre, dün, 
Moskova Büyük ~lçisi Togo, her iki 
memleket arasındaki ihracat !Dalla. 
rına ait listeyi mübadel<? etmek ü
zere Hariciye Ticaret Komiserile 
görüşmüş ve bu suretle ticaret mua· 
hedesinin akdine doğru ilk adım atı_! 
mıştır. 

Mussolini Mareşal 

Graziani ile Görüştü 
Roma, 30 (Hususi) - Sinyor Mus

solini bugün, Mare~al Graziani ile i
ki saat kadar görüşmüştür. Bu mü
lakata büyük bir ehemmiyet veril
mektedir. 

' 
le, en tesirli ve en f«agatli ŞE>kilde 
işletmektir. 

Böyle misli az görünii.r bir faci
aya şahit olan bahtsız nesle, bizle
re düşen tek teselli, şerefli teselli 
~u olabilir: 

Kan ağladık: fakat fütur getir
medik, harabeleri mamur~ yaptık 
dünyaya, hayran kaldığı yeni bil 
yaş-:ı..m'J~ ve başarmak muciz~ 
gösterdik. 



ilk Erzincan Yolcusunun Anlattıkları 

Erzincan Diye Bir Şehir Yok Artık 
Yardım Listemiz 

(B:ışı, 1 incide) 
TQp fabrikıısı amelcsinden 10 
Temel Snğlam 1639 numa,.alı 

otomobil şoförü (Keseceği kur
bnn bedeli olnrnk) 

Orası Bir Anda Haral;Jeye Döndü 
İstanbul lastik fabrikası me-
murlan 
Ziya Çalışkan Kapalıcarşıdn 

somyacı 

David FTesko ve mahdumu 
Temiz berber salonu (Bir gün
lUk hasıltıtı) Soğuğa Rağmen Halk Y Jir afilesiıii taşıyan 

Evine Gidemiyor dl ınu:crc temin c&11o, ·ı>Ivasa Gidemedi 
ı . edile- için bi 

r (Başı 11ncide) mak frfn adeta saklanma.1-..e rağ - radnn ıdare ,_ .• ronrüp L 1 • "d ) ır ,.. ıhh. Ve·,.• !Bacı ıncı c · (Gecikmiştir.) Bu gece saat ikide bir 
Bizim burada beklcmeğe mahkum duymaktadır. Fakat -esferi ve yü- S ıye r ev Kızıl ..... 

b 
bi d 5 - . ı d' üçer dorıımceyc kadar O- dakika kadar süren müthiş bir yer 

Alber Sapan Hırdavat tUccıırı 
Guvakll ve Gallmidl Şemsiye 
satış evi 
Tilrk ticaret kaptan ve maki
nistleri eemlyetinden 
Slmon Kolman fenerli kundura 
boya imalathanesi (İklncl defa 
olartık) 

Yako Farııel Fenerli boya ima
liıthıını.- inden kalışımızm se e e ıvastan beş, buyük bir gayre_!ıt vatandaş\aT a ı: . . y. • _ • 

altı kilometre ilerde Jrtilaı dört bu. men, onu gö 1 Mütemadiyen soru- "- Erzıncat. ilf' • <!e1Jını .soyledı. sarsıntısı olmuştur. Betonarme bi. 
çuk metreyi bulan kar ve fırtınadır. reklerl ~ ,.:K :ı tüccar sağ m:'? 'Yaralılaı:mız H:.dı de şu ızahatı ver. 

Albcr Tııbııh ve silrckAsı 
nalardan Parti, Halkevi ve sineması, Kerim Aktnr 

Bu yu .. zden şu anda taııP 23 saattir, sarı,_ (Filanc .. du"n mü'~ V._- şi\ik ycrın hafgaı 
ır. li cuğu gor .1 1' . '1 .. - t"' Sıvastan üç istasyon ilerde Eskik.öy v .. ~ lsım ço .. ..k sarı ev du- vasta tevA\:.ıketzec..l va ısı ı e goruş u.i:t. 

istasyonunda lokomlltUinin "ôrt to 1fıyetin yanındaki buy~. . en sağ\" -edilmeli, "'in Kavscrlde bin ki. ' '° A mı bılırsın s • · • B··rn d y •• 1 · kcrleği lokomotif kö?llürlügü-'ol· l'\lyor mu? na tl dm mı'') •, - ut n eırlan lf:rlllı soy edı. Sı. 
• • • Y 1 da. ona ras a 1h1:1chs- !arını ft-lllket f d t 

bir de yolo\1 vagonu ılc f\irf(kteöir. kalanlar aras n .. . " . ı<U umuz esnasın n rene 
dan çıkmış bir tren beV~ e trende Bunlar g\bl bitmez tul!ittefıkan alkış. 6e1en va1i. Sıvastaki fehiketzedeler 

Maalesef vckiJlerimlz : u sin i- lere muhatay · için her türlii tedbh ]erin alındığını 
bulunmaktadırlar. Bc#1·e: ve~oıul- hit kaça~"1 anan maf.~.Jtlme~ sual: bildirdi. İpsile ve Susehrine heyetle-
k' t n olunun ze•eledvn bu 't dr hara• olan zavallı muteah rimb: hareket etmiı;tlr. Sıvas vali:;i 

1 re ~y _ d y&ld:ın Ç'kan mı Atina .~ıt cevaplnrlıl hepsine ü- ile Erzlncandan felaket gören bin t-
ınasıd~zun en _i.yiat yoktur. Ama, ı ıer .,...ığttmıya çalışıyor. tren e ınsanca r bu trE> • ilenin bu viluyetlmlze yerleştirilme. 
bu mfiessif anıa 1'~r1.\ncanın . • Şüpheli bir cevao almağn katlana. sini konuştuk. Bin beo; vüz aile de 

Ziraat Bankası tam:1men çökmüştür. Zeki Tez 
Nişantaşı taksi şo!örlerl tara• 

Parti müfettişi enkaı arasından sağ i'ından 
olarak çıkarılmıştır. Parti ve Ziraat Nisim Ergaz ve Danon birader

Bankası odacıları enkaz altında ka

larak ölmüşlerdir. Alipaşa ve Mey. 

dan camilerinin birer kubbesi yık1l. 

mıştır. Birçok yer!P.r yarılmış ve 

çökmüştür. Erbaa • Niksar kazaları 

ile merkeze bağlı J-,irçok köylerin 

mühim surette hasara uğradığı öğre. 
nilmiştir. Zarar ve ziyan henüz tes-

bit edilememiştir. Kaza ve köylerde 

ler 
Ahmet Çanakçılı yapak isçileri 
namına 

$işli Jale fnbrlknsı isçileri 
Eski Ant~lyn mebusu Ahmet 
Saki Derin 
TUmensağ men<ıuc:ıt 
fnbrikllc;ı ZrYlinburnu 
l:ırı tnrafından 

Tilmensıığ mensucat 

kurra'$ 
memur-

fabrikası 

d beklediği büytik yardımı .<ıferı.!ıı mıyncak derecede bitkin görünenle- Divriğe verleştirilN'el<lir. Su daki
tien ektedir. '1'r2n\n ha1~ dzel'::./cik· re de zoraki bir gayretle teminat ve- kada ilk yaralı kafil0c;ini hamil olan 

krlmm"ması mu~ th ~ı:ı,Jlryoluna SO· riyor: {Gördüm, konuştum, ona hiç tren Dı'vrlkten Ç . ' .. u a ... ;etın <ayaya mute. enkaz altından birçok ölii ve yaralı 
küm ııüra .,,. .. ııdı: bisr ~ofrıık .. h?. - bir şey olmamış) diyor. Ondan böy. veccihen hareket etrnistir. 

mesınden ır .• ogu.t yuzun· le bir cevap alan ihtiyar bir an mü- Bunlar doğruca Sıwıs hn::;tnnelcri. çıkarılmaktadır. 

Zeytinburnu ic;çllcrl tarnfınd:ın 

H Ik m:ıtbıı"'iı mUrettiplC'rl 
Şlı;ll f c;m:ıll Rasim Çorap fabri
kası iş('ilerl 

JoZI'.'! A. Naum 

.:1Sı..,yolun açılmasında çalıştırılan teahhidin iki e1ini bir mektep çocu- ne naklolunuyorlar. tık rakamların 
ameleler de kaçm'.\kta ve kendilerine ğu sevincile öptii ve: (Koşayım, de- mübaliığalı oldu.iru anlaı;ıhyor. Ölü 
üç dört misli gündelik verildiği hal- di, babasına mtijde vereyim, b:.ı ha· miktarı yiiz<l~ elli, yaralı miktarı 
de çalışmağa cesaret edememekte - beri alınca aklı başına gelir belki. yüzde yinnjdir.,, 

dirlcr. Bu itibarla havanın kmlma· Çıldırdı, çünkü:) Yıkılan binalar ve ölenler 
sının beklenilmesi zaruri sayılmak- İhtiyar kadın ve diğerleri çıkıp ta 

tadır. 

Tüyler ürpertici sahneler 
bizi yalnız bıraktıkları zaman müte
ahhidin yüzüne baktım: Çehrefi a
sil ve temiz bir vicdan azablle sarar 
mıştı. ·Gözleri ıslandı ve: 

- Ah, dedi, biçareler hakikati bil 

selerl ı 

Ve ilave etti: 
-Bilseler ki, Erzincan diye bir şe

hir yok artık! 
Sonra bana Erzlncann gldlşinl, Er-

zineanda gördüklerini, duyduklarını 

anlattı: 

- Kemahtan bir derezinle hare • 

Sıvas merkezinde yıkılan binala. 
nn sayısı 62 di... fn-;an ölmemiştir. 
Sıvas kazalanndan bilhassa Koyul. 
hisarda, Su.~hrindc, Zarada, HafLl{. 
te felaket müthiştir 1300 rakımlı 
İpsilo nahiyesinin jandarma karako. 
lundaki beş neferden üçü (jlü, ikisi 
ağır yaralıdır. Bu karakola Sıvastan 
15 jandarma yollanacaktır. 

Zarada hükumet komığı ve hapis
hane yıkılmıstır. Mahpuslar enkaz 
kaldırma işindtı <;alıştınlmaKtadır. 

Burada şimdiye kadar 20!) ölü, 146 
yaralı tcsbit cdilmiş1ir. 

* 

r-;~~HG;.;i~~~·-·ı 
1 Umumi Heyetlerinin ! 
! Dünkü Toplantdarı ! 
i Anknra, 30 (A.A) - Cl\mhuriyet ! 
! Hnlk Partisi Meclis G'l"Upu ile Parti $ 

i
i l\tilstnkil Gnıpu umumi heyetl~ri $ 

dOn (29 - 12 - 030 ı sa ot 14 de Reis t 
Veklll Hil~I Uranın riyasetinde S 

1 
toplandı. i 

Toplantı mevzuu, yıırdumuzun 

bazı mıntalarınd~ !ıa\cikl bir iıfet ha
t linl nlıın :ı:elzcledl'n znrar gören va-

l 
'tatıdaşlarımıuı yrıpıl:ın ve yapılacak 

1
• 

olnn yrdım tcdblrler!.lli hükumetten 
dinlemekti. 

Rlyasetce nıil:ı:ek""' ve ba hnmnz- ! 
dnn evvel bu fel~l>:"te kurban ı:lt- J 

Tunçay J!İşesl sahibi Mustafa 
Bakırcı oğlu 

Asker! prevantoryum subay, er 
ve mllstahdcmleri 
Muharrir Yu!:lıf Ziya Ortnç 
Yüksek ıııtıhcndls Mansur Ozak 
32 iner nlay 2 inci tabur subny 
ve erleri 
Ye ilkoy gramofon fabr;ka~ı 

memur ve ı~çlleri 

Knll'.'v Kohen Galata Okcu Mu
sa cadde 1 
Uludağ ~r:ı:oz evi 
Hristo Yoksul Adalet han No. 
18 
Yordan Çakır Ankara cadde
sinde lşkC'mbcci 

Ankara caddc-!;indc tı;kcmbccl 

dlikk~nı işçileri 

Hasan Lecin Taşkasap Molla 
Gürnnl cnddesl 
'Bir zat tarafından 
Avukat Ahmet Sabri 
Fethi 
Kurulrahvecl Mehmet efendi 
mahduml. n işçileri 

15 

22 

15 
10 

l:l 25 
20 

50 

40 

15 

2 
10 

200 
12 50 

32 

20 

20 
3 

10 

22 

lG 
2 50 

30 
10 

10 

40 
10 
25 

31 10 

51 

5 
2 50 

2 

25 

G 

4 
5 

10 
5 

17 
2 

Tokatlı lo'cantası (Kevork Hı
dır ve ort.) 
Tokatlı lokantası mUst hdcml 
Mehmet Bozkurt 
Galata Şubemize: 

Tahsin GUmrOkçUrığlu 
Ekrem Rü:itil ve ortakları 
Emin Salt 
Beyoğlu Şubemize: 

Doktor Şukrü Mahmut Sekb1n 
Kadıkiiy Ajansımıza: 

Salt Bozoğlu tarnfından: 
Asador 
K. UnC'U oğlu 
Avni Son. 
Beyazıt Ajansımıza: 

Aksnray (45) el ilkokul tnl!'.'be
lcrl tarafındnn ikinci tcvdıat 
olarak: 

(Umumt yekOn yedi bin dl!rt 
yUz doksan yedi lira on l<uru;ı· 

tur) 

Dikkat 

25 
5 
2 50 

15 
30 
50 

500 
50 
10 
5 

12 50 

7497 10 

TAN Pazar tatili olmasına rağmen 
halkın felilketzedelerc yapacağı yar• 
dımı kabul etmek iizcre bugün sa· 
hahtan akşama kadar idarehanesinde 
sırf bu i~le meşgul olmak üzere hu. 
susi memurlar bulunduracnğını sayın 
vatandaşlara bildirir. 

Kurbanlarının 

İlk Listesi 
(Başı l incide) 

Bizim trende, Erzincnndn kızları, 
çocukları bulunan analar, babalar, 
babalarını, analarını arnmıya koşan 
erkekler, çocukiar, kadınlar veya 
kardeşlerinin akıbetinden haber ala
mamış delikanlılar, genç kızlarla do 
ludur. Bütün bu muztarip insanlar, 
biribirlerini teselli etmiy~ u~raş -
maktadırlar. Her kompartimandan 
bir hıçkırık .iuyulmaktadır. Hele 
trenin burada saplanıp kalışı trenf 
fırtınadan fazla sarsan müthiş ıstı
rabı büsbütün arttırmıştır. Kızını ve 
torunlarını bulmak için Erzincana 
giden bir ana trenin burada bekli -
yeceğini öğrenince, gece saat iki b~ı
çukta, en korkunç kıvamını bulnn 
fırtınaya rağmen bir çılgın gibi Er
zincan istikametine doi'.,rt'u koşmıya 
başlamış ve bekçiler, polisler tara· 
fından zorla. geri ırctirilirl~en, saç-

Erzincnnda şehrin fisayiştnc enkaz 
altından cıkanlan hakim muavini 
Hilmi, müddciumum11ikçe memur e
dilmiştir. Şe'hirde muvakkat bir ceza 
evi yapılmıştır. Mahklımların bir 
kısmı ölmüş, bir kısmı da kacmıslar. 
dır. 

1 

mek ırurC'tile lçlmf7.Jen ayrılmış o- ı 
lnn vatnndaşlıınn tnzizl lçln hevct, • 
bir dakika ayakta rtl';Cıtn d:ıvet edil- $ 
mi:s ve mllznkC'reye ~ptid-ır edild'kte t 
evvela Büyük Millet Mecli!;I Helsi $ 
Abdülhalik Renda, te ekkfıl eden ı 
milli yardım komı•C'lcrinln ne şe- t 

Ayşe Akat Suadlye Cami s:>kaqı 
Sadık Yiket-r Kathnne caddesi 4:1 5 
Ş'şli amb. n Trnmvay ider<'ttl 3 50 

si bir çocuğu halnsı; Mühen. 
dis Ferit: mühendis Eşref; mü
hendis Davut ve ailesi ve ço
cukları; ressam Hasan ve çocu. 
ğu; kısım şefi Hayrinin oğlu; 
baş katibi Fehmi ve kızı; Sür. 
veyan Nuri ailesi çocuj?u; Sür
veyan Nuri ve ailesinden sekiz 
kişi; Sürveyan Talip ailesinden 
üç kişi; Sürveyan Mahmut ve 
üç cocu~u; şoför Dursun: Sür
veyan Bil:ılin iki çocugu; Sür. 
vcynn Etemin ailesinden üç ki. 
ı;;i; Znimin ailesi ve dört çocu
ğu: odacı Recebin ailesi ve ço
cuğu; puantör Şerefin kız knr. 
desi, istimlak memuru Arilin 
kavın biraderi ve ailesi ve ço
cuğu; şofor Sıtkının iki ç-OC..ı,..,u , 
tamirattan 22 am le uç c;avus, 
tel çavuşu Mchm"~ oilesi 2 ço. 
cuğu; ambar memuru gecebin 
kaynanası ve çocuğu; Si.ırveyan 
Sıtkının annesi; Ferhadın 2 ço. 
cuğu; Hıfzının nnncsl. 

larını yolarak: 
- Bırakın bemt, kar iyice basma. 
~. ölülerini olsun bulayım! diye 

ç~ınmıştır. --ı 
Yaslı bir baba da: 
- Ne duruyoruz, gidip yollan o.ç

mıya çalışsak ya! diye haykırmış-

tır. 

Trenimizde r;rzıncamı goturmmck 
üzere Kayseridcn bag1anmış iki er. 
zak vagonu vardır. Ankara Nümur.e 
hastahanesi tarafınpan yine Erzinca 
na gönderilen ve ikişer doktorla al· 
tışar sıhhat memarundan müteşek
kil bulunan iki imdadı sıhhi ekibi de 
trenimizdedir. Bunlar b..:raberlerin
de bir buçuk v-ıgo.1 dolusu ilaç, alçı 
ve saire göturmektey<liler. Söyledi!t· 
lerine göre, Es1dköytl<! saplanmış ve 
yoldan çıkmış olım trende de iki sıh 
hi heyet, ilaç ve iki vagon da er
zak mevcuttur. 

Rcuathanemiz bir lıeyct 
ıönderiyor 

Kandilli rasathanesi müdür mun. 
vini Kemalin riyasetinde i.ı~ kişilik 
bir heyet, yarın felaket sahasına ha. 
reket edecek. bı.iyülı: 7.eb:ele münnse. 
betile mahallinde tetkikler yapac:lk
tır. İleride, harap olan yerlerin imarı 
bakımından bu tetkiklere ehemmi. 
yet verilmektedir. 

Tokat zel:z.eleai taf silôtı 
Tokat, 28 (TAN 1'.luhabirinden) ·-

lerdeki felfıketln nisbeti haHi meç -

huldür. 
Erzincana ilk :ıardım treni facia

dan tam 68 saat sonra girebilmiştir 
Şu anP · .ddar orayn gidebilmiş olan 
yegane tren de budur. 

kilde çnlı rnayı plA<ılanıu; olduitun- ı 
d:ın Gnıp heyetini hnbc~d:ır ettiiU 
gibi Brsvekil doktor Saydıım da bu 
feleıketin hnber alınmasını mt\kal~ıp 
hiikOmetc;e derhnl l'tlh:ı.ı: edilmiş o- İ 
lan ve bundnn b5yle ıttlhnzı düşil
nOlen tedbirleri etrlfıle izah etınlı:; 
ve Başvekilin beyanatı Grup umu-

• mi heyetince lttifal(ıa ve teşekkür- t 
t le kabul olunmustur. • 
ı Gnıp: ayni ccl~e hl'r mebusun $ 

felAketzedclcr için as'lıırl hcm·en ı 
yil7.er lira ynrdım tn:ıllhlldUnü de • 
knbul etmiş ve rut.'l&mede b~ka ! 
madde olmadığındnn rlyasctçe cel- •

1 seye nihayet verllmlst!r. 
............................ 

göbek atıp kahkahalar savurarak 
dolasırken gc1riilmüştür. Deliren bir 
muallim de viran olmuş bir mektep 
yatakhanesindeki ölü yavrul.arını 

birer birer ve: 
- Kalkın, yoksa hepinizi smıft:ı 

bırakırım, diye ağlayarak dürterken 
bulunmuştur. 

İstasyon şefi Reşat, bana faciadan 
bahsederken, dedi ki: 

O klyan GOntıltın ve orL:ıklan 

mahrukat tUccarı 
Ka - Bo corap 1'abriknsı işçileri 
(İlk yardım) 
İlyas Bayar Kanaat Kitabevi 
sahibi 
Bedros Pnmukyan Galııtadn 

hırdavat tüccarı 

NnCb; Somerı;on tarafıılClnn 

mf'rhum km İclfil !cin 
NaC!ı: Somcrson ve esi 
Bayan Atiye Dcrls 
AYe<' ŞOkrü Tezer 
M. Rnl! Ogan Ankara 
No. 119 

caddesi 

Dr. Hakkı Ogan Ankara cad
desi No. 119 
Bayan Nuriye Ogıın Ankara 
caddt'ııl No. 110 
Mahmut Birol Marpuççular 
No. 47 
Burhan Pekkip 

" 
" 

,, 
,, 

rclikrısı 

kızı Fııtma 

,. ., ., Neınlk'l 

Öztnş örm<' srınnyll T. A. şlr

ketl l~çllerlnden 
östn:s örme ımnayll T. A. şir

keti memur ve ust.nlnrı tarafın
dan 
İsmail Ankara cnddeslnde kah· 
veci 
Emin Ankara caddesi No. '72 

(Mektepler) 

5 

50 

150 

10 

10 
4 
5 

10 

15 

5 

10 

10 
10 
5 
5 

20 

43 

& 
l 

Yara/ananlar 
Mühendis Nedim; Sürveyan 

Muzaffer; odacı Recep, odacı 
Büsnive; odacı Feyzi; odacı Ali 
odacı Mehmet; kısım şefı Hay. 
ri ve karısı; sulh hakimi Hasan 
Fehmi: aza Tahsin, hakim mu
avini Mürvet. 

Müstantik Adem, enkaz altın
dan ağır yaralı olarak çıkı:ınl
mış, çocukları ölmiıc:tür. 

Kurtulanlar 
Erzincanda validen maada 

kurtulan tek memur defterdar. 
dır. Enkaz altından ~ecelikle 
ve şuurunu kaybetmiş bir halde 
çıkarılmıştır. ..................... 

Zelzele Karşısında 

Ahşap ve KCigir inşaat 
(Başı 3 ncii de) 

biraz da zelzele bakımından bina e• 
dilmesini diişiinmek IUzımdır. Harp, 
döviz bilmem ne sebeplerle demir 
bulunmadığı şu günlerde ahşap inşa. 
ata kuvvet ve müsaade vermek me
selesi pek wi mütalea edilebilir bi.ı: 
mevzudur. 

Fakat maalesef, insafsız tabiat 

ket ettik ve köprüleri muayene ede 
ede Erzincan yolunu tuttuk. Yolun, 

bazı yerleri o kadar bozuktu ki dere
zini ameleler taşıyorlardı. Gece y::ı.
nsından tam bir saat sonra Erzin. 
cana vardığımız zaman, felAketln ü
zerinden tam 32 saat geçmiş bulunu 
yordu. Bir müddet sonra ortalık a
ğarırken gördüğümüz ınanzarn kor
kunçtu. Şehrin büti.in hususi, resmi 
binaları yıkılmıştı. Çarşı ve etrafı 
yanmnkta idi. Yan aydınlıkta kar fn 
tınası, yangın ve her köşeden duyu
lan iniltiler, feryatlar insanın yUre
ğine eşi görulemıyecek bir dehşet 
veriyordu. Tabiatin tasvir ôlunamı
yacak gazabı biçare insanları de
lilere, hem de canları çok yanmış de 
lilere çevirmişti. Sokaklarda beyaz 
geceliklerile çocuklarının karıları:.ın 
adını haykırarak veya mecnunane ü
mitsizlikle kocalarını imdatlarına 
çağırarak nereye gideceklerini kes
tirmeden sağa sola koşuşan kadın. 
lar, erkekler, çocuklar vardı. İstns -
yon mcmunı Reşat, yaralı olduğu 
halde ve sağlam kalan arkadaşlarile 
birlikte istasyonı:ı yakın yerlerdeki 
yaralılan topluyor, istasyondaki 
marşandiz vagonlarına yerleştirmiye 
çalışıyordu. İstasyon memurlarına 
mahsus yatakhane de ağır yaralılar
la doluydu. Fakat şchi!'dc mevcut 
doktorların beş altısı ölmüştU. Sağ 
kalanlar da kaybolmuş, ailelerinın 
ve kendi gözleri önünde enkaz ııl • 
tında kalarak haykıra haykıra can 
vermi§ evlatlarının acısile yarı de· 
lirmiş bir haldeydiler. 

mahvettiği insanlan yardım olun -
masına bile imkan ve fırsat bırak -
mamaktadır. Şu anda Erzuruındnn 
gönderilmiş olan erzak ve sıhhi im
dat treninin de bir kdprü yıkılm&sı 
ylızünden Erzincana varnm:ıması ne 
ticcsi, Erzincanltl.sra. bugüne kadar 
yapılabilmiş olan yardım maalesef 
muazzam fel!ketlerlne nisbeten he
men hemen hiç sanı\mrı.ktadır. Het 
türlü lnsafsızlı!darilc bilhassa za -
valh Erzincana saldıran tabiat, be
yaz karlar altında gözüme, beyaz de-
11 gömleği giymi' azgın ve salgın bir 

Erzincanda işlemekte bulunan ye. 
gane telgraf hat.tı Elazığ yoluyla yol 
nız resmt muhaberatı ıemine çalış
maktadır. Bu yllzden Erzlncanda sağ 
kalanlar, kendilerine varan telgraf
lara cevap veya ailelerin.:? malumat 
verememektedirler. 

- Ben bütün şiddetile tam üç da
kika süren ilk zelzeleyi sarsıntıdı::n 
değil, birdenbire yıkthın koca bır 
şehrin, çökerken çıknrdıw emsalsiz 
gi.imbürtüden anl:.ldım. Diyebilirsi • 
n.iz ki, koca şehri üç dakikada hara. 
beye çeviren zelzeleyı ölenler duya
mamışlardır. Onlar o sırada zaten 
uykuda ldill!r ve bir daha hiç uyan

madılar ... 

BeyolUu 45 inci ilkokul talelıf-1erl 35 30 
Bu suretle her sene demir tedariki 

için dışarıya verdiğimiz milyonla li. 
ra da memlekette kalır. Ormanları· 
mızdan daha fazla istifade ediliı· ve 
nihayet zelzele gibi bir iifetin tama. 
men önüne geçilmiş olur. Kaldı ki 
bir ahşap ev yanııa da sigorta edil· 
mek suretile zararın karşılnnnıası 
imkanı vardır. 

meczup gibi görünüyor. 
Enincandan gelen ilk 

yalcu anlahyor 
Sıvas, 30 (Zelzele mıntakasını ha

reket eden arkadaşımı~ Naci Sadul
lah yazıyor) - FelA.ketten sonra Sı
vasa Ertincandan gelebilmiş olan ye 
gane vatandaş inşaat müteahhidi A
lidir. Bu zat, kendisinden malOıtıat 
istiyen biçarelerin cevaplandmlrna· 
lan güç suallerine muhatap olma • 

Yalnız inşaat doktoru Safi, elin
deki mahdut vesaitle yardıma cuba. 

lryordu. 
Fakat bu patlamış damarlardan 

fışkıran kanlan pamuk ipliği ne dur 
durmağa çabalamak kadar beyhude 
bir gayretti. Hattı yapaJ1 Sirner in
şaat müteahhitliğinin çadırlan fern-
ketzedelere wrildi ve rastgele top. 
lanan yaralılar oraya yerlP.,tirildi. 
Nlsbeten az zarara uğrayan kısım is
tasyon civanndaki münferit blna -
lardır. Bu evler himl11 ta1'%1nda yani 
ahşap bağlantılı yapıldığı için geç 
yıkılmı~lardır. Bu sayedo içindekiler 
de kaçma~a imkan bulmuslardır. 

Tahminlere gare yalnız şehirdeki 
ölü miktarı asgari 10 bindır. Köy. 

Bir Generalin fedakarlığı 
Faciayı istasyon şefi ~eşatla bir

likte Dahlllye Vekaletine ve Başve
kalete ilk blldıren General Muhar
rem MazlOm tşkoranın hayatın1 kur 
tarabilmesi bir mucize sayılmakta. 
dır. Çünkü bu zat karyolası ile bir
likte bulunduğu yiiksek binanın i
kinci katından sokağn yuvarlanm1ş, 
ve karyolasına asılı esvaplarını so
kak ortasında giyme!t soğuk kanlılı
ğını göstererek yalın ayak istasyona 
koımu' ve yaralarına bakmadan tel
graf baıına geçmi§tir. 

Çıldıranlar 
Facianın dehşetinden çıldıranlar 

da büyilk bir yekt"tn t•Jtmaktadır. F.r. 
zincanın maruf tüccarlarından biri
si üzerinde mavi bir gecelik entari· 
sile ve kucağında 6 yaşındaki km
nın ölüsile enkazın dolu sokaklarda 

* Bana bütiln bunları hala olanca 

büyilklüğil ile devam eden bir <\eh. 

ıet içinde anlatan müteahhıt Ali, ıs

lanmı~ g8z1erinl si!ere~ : 
- Zavallı Erzincan, dedi, onu y1· 

kan zelzele biltün milleti sarstı. 'Ja. 
biat, bundan sonra blıden sevgi 't>ek
lemesin ve bundan sonrll biz onun 

bahar çiçeklerini lezz~t duyarak kok 

layamayız. Çünkü artık her bahar 

çiçeğinde Erzinca:ı faciasının kanh, 
ve zehirli kokusunu duyacağız.,, 

Beyoğlu ı 1 inci ilkokul tal•be
lcrl tarafından 
İstanbul 61 inci ilkokul talebe
leri 1.cırafındıın 
Knııımpnşa 9 uncu ilkokul tnlc
bE'lt-rl tnrnfındnn 
Halıcıo~ıu 1 inci okul talebeleri 
tarafından 
Beyoilu 35 inci ilkokul talebe
leri tarafından 
Beyoğlu 47 lnd okul öğretmen 
ve tnlebelerl 
Flruznğa 12 inci ilkokul talebe
leri 

50 

51 14 

83 65 

32 30 

151 25 

41 62 

45 31 

Fatih Kız orta mektebi talebe-
leri tarafından 27 40 

(iş Bankan tarafından) 
İş Bankasının şehrimlzdt?kl merkez \'e 

!1\lbclerlne dlln TAN namına fel,\ket:r.ede
ler tc;ln yatırılan paranın listesi de aşa
tıdadır: 

lıtanbul Şubettine: Müfredat 

Salamon Amarcı 
Porselen maıtazası 
Abdllrrahman 1brahlm Yurtbay 
GUlcemal tuhafiye mağazası 

müstahdemi 

20 
5 

10 
10 

5 

Fakat. hiç bir kargir binayı hiç 
bir şirket zelzeleye kar~t ııigortn et
mez. Hele yıkılan tas enkazı altında 
kalacakların hayatlarını hiç bir çare 
kurtaramaz. 

Biltün bu satırları yazarken içim· 
de bir ukde var: 

Son zelzele dehsetli bir şeydi Bu-
na şüphe yok. Lakin acaba tahribatın 
bu derece geni oluşu bizim binala
rın toprak. kerpiç ve dolma gibi gay
ri mukavim tarzda yapılmış olu un
dan mıdır? Yoksa ııarsınh en kuvvet
li binaları da yıkacak !liddette miv· 
di? Burasını tetkik etmek bize şehir
lerimizin ileride in"n~1 "ır:ı«ıncln nl'k 
faydalı bilgiler temin edebilir. Elbet 
te oralarda yıkılmamı!I tek tiik hlnn· 
lar vardır. Bunlar hangileridir? Ve 
hanıi mimari vasıftadırlnr? Öğl'Cn· 
mek çok faydalı olacaktır. 



SOMER K 

YERLi MALL~R ~ZARLA 
MUESS~ESINDEN 

BEYKOZ FAJİtlKASI 
Mamul&h kunduralarnı)ızın sattı fiatl' aıağıda sayın halkımızın 

... yüksek görüşlerine erzetme'tıtydelı buluyoruz 

1 Çocuk kunduraları' . 30 ila 32 21 s 
33 ill 35 320 

kr. 
kr. 

t 36 il& 38 3 7 O kr. 
t\39 385 kr. 

Vidalalar· lskw Potini 
41l 

• -
510 560 kr. 

( Çi~ kat) 570 

GICiseler: 525 .. •o kr. 

çlN: 190 230 kr. KöYLU t 1 

Merkezi: 15\NBUL Mu sese 
"" Şubeleri: Beyoğlu, Kadıköy, Karaköy, Ankara, lzmir, a, Mersin. 
---==-~~---- -~~--~----__;;:.__ 

tsTA!QllJL DÖBD'ONCC İCRA MEMtJRLUÖUNDAN ı 
Hamburgda tüccardan Adolf Brant'm temliki üzerine Kerim Aktar'a 

borçlu tstanbulda Mercanda 15 numarada iken vefat eden İsmail h~ 
kının Tapa llclllne nazara Yedlkulede Fatih Sultan Mehmet mahallesı
nin Gazlı çepD8 IOkajınd& t11cl 8,l'l,19 21 yeni 6,13,15,1'7 kapu numara. 
h Ayasofya ve Molla zade Mehmet ala vakıfianndan 1ala Hacı Huseyln 
vereselerine ait Dabağ hane ile Faunanın dibağ balllll ve balZen mey. 
dan sokağı arka kapı k81'§1 sokağı solu Orta 10k•ll &i11 aUk dabağhane 
cedit Hacı Hasan sokağı ile muhat veceman 2094 arf1D murabbaı mikta
rında cedit 8 numaralı arsayı mıiştemil yekdiğerine maklup '1, 13, 15, 17 
numaralı ve tamamı 164':2 lira kıymeti muhammenell mezkftr gayri 
menkul evvelce açık arttırmaya arz edilerek 2280 numaralı kanuna tev. 
fikan satıp tehir edilmlf v• birinci HM taklltl ~nden te. 
cilln düşmetlne ve umumi hükflmlere göre icra taklbtnln devamı~ ve 

~üzel hediye 

u. ~ 
~ 

~._1_ llrıtlııll 

111111 
T .. ...... .,. .... ........ . ................ ..... ......... 

6 
'1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 
17 
18 

&.J._ Nikola\dls, B9JoR· 
Nümuı.-ltak ~Han 
Gavroll• b. 

150 

191 

200 

150 

116 
kiVf9dla • ~ouk1tllus 
A. Batmanoğlu soı6.ıı S015.11 
Stamat Belli, Limon Is~~. 
n ·~ 
lıtelyanoz Vutas vekili Yor-
danald 

400 
löO 

V asilyadls ve ferikı vekili 198'1.31 19d'. .. 
Yord•nıld 
DoJç Oryanc Bank vakili Sa- 1038,19 DUO ... 
NOroU Pollhrontdll, tcıtan 
sGmtük 11 
Bava Hqoloğlu nldll 141ulll· 
dla 
ltoço Vullyadll. Hanr iskelesi 
Llpr Trelldil, Be1ıJcpuar S3 

Neapolltald veklli YordanaJd 
Samoelidil, TUtiln tChrrilk 21 
Arglrl Rab vektll Yordan&kı 
Sefer oııu ve Tavukçu oğlu 
vekili Alkodyadis-
Ktry.ako Dı!loııu, Kantarcılar 
caddesi 231 • 233 

900 

783 
uo 
20'117 

aeao 
254,33 
532.50 

173,50 

'109 

'IS3 
aae 

207,57 

254.33 
532.50 

173,50 

. ........ 

170 

131 

lN 

636.80 

1336.80 

6 

6 

• 
6 
6 

e 

8 

6 

6 

8 

6 

6 
6 

11297.51 9980.71 
İstanbul ikinci tnu Memurlu~undan: 
Beyojlunda K.alyoncukulluğunda 41 numaralı bakkaliye majazuır.öa icrayı ticaret etmek ik n lstan

:~ All.tye mahkemni blrtnol ttGaret chdnllnoe tııa.uıa karar vetilJnif olan Dimitri Di1D1triy1dise ait sırı 
teri tm. idaresi tarafından daireye tevdi ecUlmitur Bir ıııreti aynen yukarda yazılı urs deftermcle ıla

caklan lmm~ VifY3 tamamen Nddedilmlt olan alacakhlar icra iflas k ııununun 2351ııd maddesı mucibince= 
ifbu ilAn tarihinden itibaren 5 gün zarfmda 1f1As Drlnnt vermit olan mahkemede itiraze.o dava açabilirler. 

İkinci alacaklılar toplanması 26 1.940 cuma günü saat 10 da dairede aktedileceğinden c ki rl ktsmer. 
veya tamamen kabul ecUlmif olan alacaklıların meT.kur gun ve saatte hazır bulunmalan bıldirillr. 3042) 

KURULUŞ TARiHi: 1919 

Tamamen Yahrılmıı Serrnayesi: T. L 2.200.000 

Merkezi: ANKARA 
Dahilde ve hariçte muhabirleri vardır. Her nevi Banka muameleleri, 

Her ayın birinde faizleri ödenen kuponlu vadeli mevduat. 

zkfır gayn menkuliın a~ık l'.rttırma ile satılmuına karar verllmıştır. 
~zkur fabrika 13, l 5, 17, ve 1 1 taj numarasını havi biri iki katlı diğe
ri bir kattan ibaret olup Hacı Hcsan sokağında 13, 15, 17 taj numaralı 
k.apudan esas binaya girilir. Zemini çimentoşaplı bir saha dahilinde 4 
parçadan 24 adet bölmeli havuzlan ve üstü açık kanal mecralarını ~avı 
olup mezkfir zemin üzerine zeminleri bet.o~ ~am direkli ve ahpp kirlşll I 
bakkal ıavanh binanın birincı ilaı döşeınsi ıstmat ettlrilmif olup buranın 
cephe ve sol tarafındaki sokağa açılan pencereleri demir çerçeveli olup 
tarafeynbıde ahpp marclivuı ve lata parmaklık ve Jdlpepell merdivenle 
birinci kata çıkilir. Merdivenlerin birisinin altında blr hell mncuttur. 
MezkOr binanın arka tarafına muttasıl kısma •Jft a1ft iki kapı De geçi. 
Ur. Zemini çimenete l&Ph ve ahtaP mertuar UMriDe tek tablalı kapu ile 
kapatılmıl 3 tarafı tuğla dıvar bir tarafı esas fabrika binaaına muttaaıl 
içerisinde karaır bır havuzu bulunan ve makine vaz'ına mablUI beton 
temelleri lhdva eden harici pencereleri demir çerçeveli ve üç pençereain
de yalnıZ demir parmaklık bulunan 196 metre murabbaında tetk katb 
deri temWeme mahaltınc!en ibaret olup mezktr mahalden ft tal tarafta
ki orta sokaktan 1/1 taJ 1Hnnaraaını havi ka~ Mhçı kınnma girilir ------İçinde i1ç beton bJavuı ile halen üstleri betıon ile kapatılclığl aöylenen 18 ya kadar ı.w;---:---:----------------------------==---------------
10 adet baVUZ mahalleri mevcuttur. Mezktr behçenbl hwlucha tuJ1a da. sonra en çok art~cü t~ra inemurlu~da üç defa bağrıldıktan ~---------------------• 
varla tahdit edilmlftir. kıpıetin ybde 75e edilir. Ancak artırma bedeli muhammen s 1 RKETI 1 

Esas binanın bırinc:i kıtı: tl'ç tarafı demir çerpveU camlan bulunan lan diler alacaklılııBZ veya satlf istiyenln alacajına rilçham o. 
1 

HAYR YEDE • 
bokkal tav""1ı ve alıpp dOfOD'li ıeıılt bir •tıhtan - alıpp comc- mln edllmlf aı...ı.pta b<del bunlann bu pyri menkul ile te.. • 
kanla böltınmüf bir yazı hane ve kısmen Wftliven altından tahta bölme ranm taahhiidtl bakpcaıuundan fazlaı'a qakmane en çok arttı Yıl~ münuebetile bu akşam için yapılacağı illn olunan Gece 
ile tefrik edilmil bir merdiven altı ve H .. ~ 10kajına bu kattan a- 22 mart 1940 tatUıiJ'lP!re arttırma 15 gün daha temdit edilerek seferlerinin IOll feı&ket 1ebebile icra ecUlmlyeceği l1b ol-.ııar 
~~~~·~~~~,~~-~~~~~~~~~~~~W~U~k~~~· ~~-----·n~------~---~--J 
feynden ahşap merdi'V'enle atı katına çıkıhr. rüçhan 01aİl diler ala arttırma bedeli •tıf isteyenin alacağına .. ------------------ - ..:=:::==:. 

~tı katı. ön ve arka cenheleri pençerell ~ .çerçeveıl bulunan caldan mecmuundan 1 bu ıaJl'I menkul ile temin edilml• ala. 1 
ve 

0 
ıwmı ahpap doıeme tahtası u. uplanmıt eavanm dd atıhlı d.Wr. Böyle bir bed•l .ımat f91't1 11e en çok atttttan• ıhaıe e- nhl rlar Umum Midürliiftun·· 

tara'feyııım. içerden 6 adet aruavut bacalı bir çatıden ibaret ohlp Gattı 8 - Gayri menkıfH ihale yapılmaz. Ve 1atıf talebi duıer ... ":ı lhal 
1 

8 mdf1e kact r O tada ömer A.b t ve Abet da 
alafranga kJrernltle örtüUldür. rllen mWılet içinde~ e 0 wıan kinuıe derba1 veya ve. mdlllb"• barolatı ,.a _,..,in .,.,..., o.ıa_.. Babtun Oılid4lslnM v 

Umuml "Evsafı: B)nanın dahilt klrglr duvarh terpme ma lhJ twan- dm evvel en yGkMt te"e ihale karan feah olunarak: kendisin· dar bamna naJdedUmif olaoakbr Alnadltlan blklldlr 
mış ve kıam cüziı miktar çerçcveler1 tırık eamhdır. Bal4ID deri Jnırut· 111111& rul olursa oaa rotan kfsme arzttmlt oldulu bedelle al. 
mak lçln ~ klri§lerlnd• bl~~ takılmlfbr· İçinde kontoala ya.. ı.........,. ....,.ıai ~uıunmuaa hemen 18 ıtıll müddet Yüksek Milhadia Mektebi SehnaJma x.m.r-~111M-
pılm11 etektflc.-.tı vardır ~ 1100 (bin yftz Ura de .._ fark ve~ ,anıer lctft a ihale edlllt. Dd t!la1e irMmdaki T.W.. iOln <111> Jlelto pptınlwktır BeMriDln mubamm• bedel1 
na Ka,.n~ ·8 oıuaarah dert -..ı lfl ile mtiftalU Rulnl üte tar a~a Jıükın• ~t btlap oıan.cu fala vt clller zar~ ilk teminatı <100) liradır. lkalltmm 17/1/NO saat (Hts) te mektepte neıı*1a-
ve ortaklan ıdtaindır. tun•· ~· 1.32) emuriyetlmiuıe abcıden tahsil • lı Ob ohmur. (1 

Sahdl" T bfl mesaha 1240 metre m'1ftbbaı olup bUndan 811.IO '1 AlJoı artııııba bec\· ---------~-----------..... - - -• 
binası ve 196 metre 2 clert tJmizl•e ın,ahaJ1er1ııd• 20 sesieUk ftkll tavtl' fJıle~e olarak yalnız tapu fera harcım leyannmn 

bahçtdtr. dut. karar pullannı vermele mecbur-. 
1 - tp pyrl nnlun arttırma ...-...1 ı Şubat 1040~ Milteralı:lm versl\tr t•~ Kazan v rglıl MUk il 

den ıtnıaıen DM/240 o. ile lsıanbUI <& lora - - - teVelln ıı.ıı.ıı,ı. .-w ırıt. n dolWif9 -ıa.ı.,. mtı. e 
rasmda her herk n. Umesl için açıktır. tıanda ,.ıı Olanlardan arttıııa• We~n tdtll _,.. ..... alt ol9layıp BI~ Ye be,anDalbelerlnllla tamimi için ,...,.,. ..... 
fazla malilmM ~ ~r, !•bu ~ .. fNIMt...,. n tarlhtat fatanbtıl 4 1lıı 1 icra -1aıl ,...._ ..- ......__ f.p.b .ı.. 
maran ne ~raeı•t ~ !At~ pttlWrlffl d Od111sıcı. lfbt& ll4a ve pttft.. ım.aıı SdW. .U.. • ...., MinR. '1'.WO.: ....._ 

2 - Arttun\a1l yukarda yazılı bfm~ ~ ıs ii!:!:i!~~~=~=:s~tı;•n;;ol~tsn;•=· =·--.. Postahane ~ Kınaııeıyan ham yanında Qültl han f net b 
-betlnde,., V9f8 ın _..t _. ... _.... icD.et:lı. •--~~!"-~mır•-----------
(Madde 124 ~ mraa en ~ 

3 - İJ'Ot4 l •l~let al•tc.d.t•larm •• lttlfd° ~ 4i11P1 ~ #} flkraları, Rumi loaımlan ile, bava 
sahiplerinin pyrt m.~ haklarUU huW1t. fail ft _..,. 1liri ~ fiw ...,_.. erkılllBdlllllllıDfimil gibi m.Ghim ıün-
dahll olan lddWaılftı tt 1tU tlAa itlbarell yirmt IÖll SCltlde "· ek tartflnl IJ\tlva eden: 
l'akı mösbıtelerl l1e birlikte maıurtJilaiıtse bildlrm~lerl teap edW. h
at hald• beıll1atı tal*- aldl l1ıl -* ohl.-te •ı.sl lMde'Wn pqıı,... TAKViMLERi 
ıından hariç kahda 

4 - G Mrllen aflnd• arttll'Dlqa llbü edenler artırma fl.rtnlme-
lini cmumuş ve 1 u Dıalı\ma -- •• \~ tamımen ~ut --
·•, oltl)ar~;..ıace....,. ~teJıılin 
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'/ e Ütün Ağr1larmı Derhal Keser 

Lüzumunda €inde 3 K A Ş E A· L 1 N A B 1 L i R. 
- Rekabet Kabul etmez tlat : Tak-.itle 135 Ura 
- Gayet kolay istasyon Bulma tertif;>all 
- Antlparazit süzgeçli, dahlll hususi anten 

İst. Asliye 3. üncü hukuk akiın· 
liğinden: 

- YOzelliden fazla istasyon isimleri vazıh bO· . 
- yük kadran 

itiraz kabul etmez OstOnlO§O hakkmda kanaat hasal 

etmek için Müessesemizi ıe,rifle bir kere görmeni· 

zl tavsiye ederiz. 

Salihanın kocası Beyoğl Yeni
şehirde Vişne sokağında 3iNo. lu 
hanede mukim iken ahırerikarnet
gahının meçhul olması h~bile ya. 
pılan ilanen tebliğe rağ~n 26-12-
39 tarihinde mahkemede spştı vü. 
cut etmeyen Mustafa .Kellll }Jakkın. 
da gıyap karan ittihaz e. tebliğine 
karar verilerek mahk~e 12-2-940 
Pazartesi günü saat 15 ~ talik kılın • 
mış olmakla yevm ve aat mezkur -
da bizzat veya bilvektet gelmediği 
takdirde mahkemeYC' devam olu. 
nacağı iltm olunur. 

HiBiNi s • ,OZ KTllCW.l'AD . VEAESiVE 
SATI~ ACENTELEAiNDE. 

BEVOt.LU 

İstanbul Telefon Müdürlüğünden : 
Cinı, mıktar ve muhammen bedeli aşağıda yaZ!lı 7 parti malzeme eksiltme suretile mubaya:'l edilecektir. 
Şartname ve nilmuneleri her gün Levazım amirliğimizdl.? görüleı i lir. lsteklilerin yazılı tarih ve •.utte kantı~ veail<• vo tfninatlarile Mü

düriyette müte§E!kkil Satınalma komisyonuna müracaatları. Kapalı zarflann hizalarında gösterilen saatten bir saat evvel koıuı~ vna verilmiş ol· 
muı prttır. 

lıflKTAJU C I N S I 

185 Adet 7, 8 ve 10 metrelik enjekte direk 
9 Kalem Muhtelif ebatta fond boru ve 

teferruatı. 
100000 Metre Harici kapalı bronz tel 

12 Kalem Dahili tesisat teli ve teJeton 
kordonu. 

3 Kalem Muhtelif ebatta kağıt zıvana 
11 Kalem ··Telefon ağızlığı ve sair ~elefon 

malzemesi 
600 Metre Muhtelif kuturda kurşunlu san 

tral kablosu 

V·i :D.oz-A 
.: - . ... - . ., ~ -·. . .. ' .... 

PATI KULLANINIZ 
ller türlü yanıkları, kan çıbanlarını, meme iltihap

lanm ve çatlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, ak
neler, ergenlikler, traş yaralarını çocukların ve büyük
lerin her türlü deri iltihaplarını en erken ve en emin 
tedavi eder. V i R O Z A mikropların yaşamasına 

) 
) 

) 

) 

) 
) 
) 
) 

.JPini olur. 
llliiliiil ..................................... .. 

Muhammen Ilk temi-
bedeli nat ihale tuihl Iha1e şekli föale saati 

Lira Krş. Lirıı Krş 

- Açık eksiİhı~ 3800.00 265.00 3.2.940 10.30 

11267.75 921.00 3.2.940 Kapalı z'f 11.-
10000.00 750.00 5.2.940 Kapalı lfı1 14.30 

6570.00 493.00 5.2.940 Kapalı -rf 1!5.-
1730.00 130.00 5.2.940 Açık e~iltme 15.30 

1189.00 90.00 6.2.940 Açık elsfü1M 11.-

1480.00 11 l.OIJ ô.2.940 Açık •ksiltJll!! 14.-
(10547) 

.--

Baı. Diı, Roma+lzmai Siyatik ve Kulunç 
ağnlannı geçirir, Gripe ,e soğuk algınhğına 

karşı iyi bir ilaçtır. 
NEOKÜRIN Bayanlann ayb_., aaııcılarını keser ve 

adeti kolaylattıiır. 

NEOKORIN kalbi Te böbrekleri yonnaz ve 
mideyi bo:z111a2. 

Günde 2-3 adet alınır. Sıhh•t Vekiletinin ruhsatım haizdir. 

----------------------------------, YILBAŞINDA 
Deri ve Barsak Satııı 

Türk liava Kurumu Ankara Şubesinden : 
Ankara Şehir ve k/Sylerinden şubemizce toplattırılacak kurban derileri ve bar· 

aldan 8 - Klnunnnni - 940 cumartesJ gilnQ saat on dört buçukta An.karada 
Bava Kunımu binasında aeık arttırma ile aablacaktır. 

lm'tnamesi Ankara, lstan'bul ve İzmir Ji ava Kurumu şubelerinde vardır. Tallple-
rtn ihale ıtıntı temlnııtlRTne btrliktf' mOracaatlan. (10671) 

Sahibi Ye Netrlyat Milddrö Halli L6tfö DÖRDt.l'Nctl. Gazetecilik ve 

HACI BEKiR ŞEKERi Yiyiniz. 
Bütün seneniz HACI B~ ŞEKERİ gibi tatlı geçsin. 

Fevkalade şık ambala~) MEYYALi NUGA 
Kilosu (20 Kuruştur. 

M~ ~.1e!~~ ~!~!u~~~~-

Güzellik . ve . sıJlhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

Kullanmaktır. 

DİŞLERİ, dişler çehreyi 

güzelleştirir. 

DİŞLERİ, dişler ınideyi 
sağlamlaştırır. 

2:2 "ld" ' RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mikroplan yüzde yuz 0 Urür. 

Diş etlerini besliyerek hastalanmalarına mani olur. Aju kokusuııu 
keser. Sabah. öğle. ve akşam her yemekten sonra RADYOLİN 

1 O Muhasebeci Alınacak 
Orman Umum Müdürlüğünden: 

Orman umum müdürlü~tıne bağlı devlet ormanlan lıtetme revfrlerlnde çalq
tırılmak üzere imtihanla on niuha:;ıebeci alınacaktır. 

ı - Muhasebecilere 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde ayda lTO llra7a ka-
dar Qcret ver ilecek ve bu kımun mucıbince terfi ettirileceklerdir. 

2 - Taliplerin yüksek lktısat ve ticaret mektebi mezunu olmaları sıırttno. 
a.- Memurin kanununun " üncü maddesindeki terafti haiz olmaları llztmdıl". 
4 - İmtihan 10-1-940 çarşamba günü sa~ 10 da orman umum müdüdütünd,e 

ve İstanbulda orman cevlrv,e nıüdürlüğünde 7apı1acaktır. 
5 ~ Taliplerden Ankaraıfa imtihana gi receklerln 9-1-940 akşantına kadaı- ar

man umum müdürtütüne ve lstanbulda imtihana ıtreceklerln ayni f!ln ıkşamma 
kadar İstanbul orman çevirge müdürlütüne aıatıda gösterilen vdikalarile müra
caatıan. 

a) Nüfus cil~danı, sureti, bilsnühal llm ilhaberl. 
b) Diı>loma veya curetl. 
c} Askerlik vesikası ve7a sureti. 
d) Varsa bonservis veya ıruretleri. (108891 (8558) 

' OSKODAR • KADIKÖY YE HAYALiSi ' 

H~lk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 
1939 senesine ait pasolar t.tcretsiz seyahat varakalan) ıo.t-940 tari
hinden sonra me;'iyetten kaldınlacağı cihetle bu gibi paso hamille

rinin yıl bapndan itibaren mevzubahis tarihe kadar pasoıarmı lütfen 

tebdil ettirıri.eleri rica olunur. 
N~rlyat T . L. Ş Basıldıtı yer: T A N Matbaası ._. .......... ~ ........................ _. .... _. .... _, 

llllmllll1JDIDllHIBlllJlllUllllJlll11111fll11111111JUIJlffllllllllllllBlllllDBIWI 
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== FOS FARS OL, Kanın en ha)'ad lnımıı olan. kırmızı yuvarlacıklan tuellyerek ~taltır. Tatb iştah te
min eder. Vleude devamlı ceaelfk. dinelik verir. Sinirleri canlandırarak asabt buhranlan. uykusuzhıta iL 
detir. Muannit! lnkıbazlarda. barsak tembellitinde, Tifo, Grip, Zatnrrieye, Sıtma nekabatleri.Dde, Bel ıev19k
ji ve ademi lktidvda ye kile almakta şayaııl hayret faldeler temin eder. 

--
~ ---------L KAN, KUVVET. IŞTiHA ŞURUBU 
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O S FARS O L'tln: Diler bftttln lnnvet ,urµblanndan flıtttlnlOtft DEYAMLI Bta SUBBTl'E KAN, KVV
Vll'I', tşTIBA TEMİN ETMESİ•• ilk kullananlarda bile te!lllrlnl derhal röstennesidlr •• 

Sıhhat Vekllethıia namt mtlaadesbıl haizdir. Her enaııede balanm. 

1 ' • ' ~ 1 , 1 1 ı ı ı,, 
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