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ALMANYA ENDISEDE 

f.1oskova ile Romayı Uzlaıtırmak i~ln aza arın a ' u ar · 
i· Gayret Sarfediyor, Kont Csaky'nin Bugün ISQ Mahklimun · 
~ . ır, Tekrar ltalyaya Gideceği Bildiriliyor 

Balkan Antantı Kon•eyi geçen delaki toplantı•ında 

Cezaları 

Affediliyor 
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Erzincanda Yararlıklar• 

G örülen Mahkumların 

İsimleri İstendi 
Sıvas, 9 (TAN Muhabirinden) 

Son günlerde hemen hk durmadnn 
yağan karlar bütün yolları tamamen 
kapamıştır. Bundan dolayı felakete 
uğrayan yerlerimize yardım yapıl.· 

ması yine güçleşmiştir. Hatta son za. Erzincandan ıehrimize getirilen bir yaralı trende 
mantara kadar açık olan Zara yolu 
bile geçilemez hale gelmiştir. l 

Suşehri~de ~.e~bit .edfün en s~n ra.1 c ham be rl a •1 n 
kamlara gore olu mıktan beş hın ki. 
~dir. Koyulhisar kasabası da ayni 

Diyor ki : 

Yaralılarla 

Kurtulanların 

İkinci Listesi 

• İstanbul, Ankara ve 

Konyaya Sevkedilenlerin 

İsimlerini Neşrediyoruz 
Erzincandan şimdiye kadar şehri. 

mize sağlam gelen felaketzedeler. 
den 220 si iskan müdürlüğü tarafın
dan Sultanahmetteki mubacirhane. 
ye yerleştirilmiştir. İskan müdürlü. 
ğü bunlara hergün sıcak çorba ve 

1 

yemek temin etmektedir. 36 kişi de 
buradaki akrabalarının yanlarına 
gitmişlerdir. Muhacirhan..?de bulu. 
nanlar şunlardır: 

Londra, 9 (Hususi) - Berlinden alınan haberlere göre, Her 
Ritler Yılbaşı tatilini tamamlıyarak Berline dönmüş ve en bel
libaşlı müşavirlerile vaziyet hakkında görüşmelerine başlamış
tır. Görüşülen en mühim meselenin İtalya - Sovyet Birliği mü
nasebetleri olduğu bildirilmektedir. Almanya, bu münasebet
lerde görülen gerginliğin bir harbe doğru yol açmasından endişe 

rakamlan göndermiştir. Bu müthi§ 
felakete rağmen hala tren yolu geç. 
miyen kasabalara vilayetçe esaslı 

yardı!lllarda bulunulmaması hüku. 
metimizi yakından alakadar etmis 
ve Dahiliye Vekili Öztrnk. sehrimiz. 
u'CJ\.-. u~urnoen mrasında assa bu 

"Değişmez Hedefimiz 
Ham oğlu Mehmet, kansı Makbule, kı

zı Kudret; Zekeriya oğlu Mehmet. karde
şi Celal, annesi Vesile, kansı Şadiye; Ah
met ol!lu Tahir, knnsı Muncvver, kızı Zeh
rn, teyzesi Nafia; Abdullah oğlu Ahmet, 

V ENEDİK 
konuşmaları 

f 
eunexte ve .-:x>Vyel: -:tnrngı ue naıya-
nın arasını bulmayı ehemmiyctic 
'düşünmektedir. 

İtalya ile Macaristan Hariciye Na. 
zırları arasında vuku bulan son Ve. 
nedik mülakatının Sovyet Birliğine 
karşı bir cephe kurmağa vesile teş.. 

h .. ·-~a-... -.~Y-A-ilırA .a-'•c--=.a,..._~ 
mesele ile meşgul olınu lur. 

Ve Zafere Ulaşmaktır,, 

kansı Nuriye, ofilu Ltitfi, baldı:tı Kadri
ye, bacanağı Sabahattin, kayınvaldesi Az
miye; Muııtnfa Y ~ar. knrısı Fch\me, o -

Ya.zan: Sadri ERTEM kil etmesi ve bu yüzden Sovyotlerin 

Yapılan tetkikler neticesi yardı. 
mın gecikmesinin, muhitin hususi. 
yeti dü~inülmiyerek kamyonların 
geçirilmesine çalışılmak suretilc za. 
man kaybedilmiş olmasından ileri 
geldi~i anlasılmıştır. 

Dahiliye Vekilinin alakadar ve bu 
işlerden anlıyan mahalli erkan ile 
yaptığı temaslardan sonr,ı civar ka. 
sabalara yardımın kJZak ve mckka. 
relerle yapılmasına karar verilmiş 
ve bu karann en seri ve en munta. 
zam şekilde tatbik ı için mühim ted. 
birler alınmıştır. Bu arada bug.:in 
ilk olarak Srvastan beş kızak ve bir 
mekkare kafilesi felaket mıntakala. 
nna ilaç ve yiyecek götiirmek üzere 
yola çıkarılmıştır. 

Londra, 9 (Hususi) - Mister 
Chamberlain bugün beklenen nut
kunu söylemiş, askeri vaziyeti ve di
ğr hadiseleri hulasa etmiştir. Nut. 
kun ifade ettiği en esaslı mesele "Har 
bi muvaffakıyetli bir neticeye vnrdrr 
mak için Fransa ile azami i~birliği 
yapmak ve bütün gayreti sarfet
mek,, tir. Mister Chamberlaın daha 

Ju Mu tafa. Zek riya, kızı İfakat; İbra
him oğlu Mehmet, karısı SilndUz; Ah'Tlet 
oğlu Ali, karı ı Seher; Mehmet oğlu Ha
llt; Şukru oğlu Vehbi, kansı Suna, oğlu 
Snlim, Anf, Çetin, kı:ı:ı Şfikrnn: M ıstafa 
oğlu Mehmet, karısı Ccmlle, o!;lu Kemal, 
kızı Perihan, oğlu Kurtuluş-, kızı Nurlye; 
Süleyman oğlu Müştak, k rı ·ı İh an, o lu 
SC'yfettin, Bah ettin, Cemalettin, kızı Sa
miye. Rnmıve; Ahmet oglu D vut, karısı 

H yriyc, o lu Fuat, Necati; Yusuf oğlu 
Zekeriya. anne i Sadakat, teyzcsf Meysu
ne, kayım· idesi Vesile, babası Yusuf: Ali
m n oğlu Vc>yşel. karısı Dudu; Yusuf oğlu 
Salih, karısı Emine; Fatma kızı Adile, kı· 
zı Şerife; Ali kızı H tice, oğulları Salih. 
Fehmi; Ahmet oğlu Sı.tkı, karısı Fatma. 
kızı Pcrıhıın ,.e Neriman, oğlu Cumur; Tı
mur oğlu Mustafn, kansı Manur. oğlu 
Şukrü \.e Mehmet, kızlan N d re. Muaz• 
:ı:e:ı:; Şı:rlf o lu Dursun, knn ı Emine, bal· 
dı ı Fıkriye, hem lresi Silnbi.ıl, o •lu Şe
rif; Hu nil o lu Hnsan, kan ı Hatice, o lu 
Yılmaz; Süleyman oğlu Mehmet, kansı 

F tma. oğulları Alacttin, Şerif; İsmail 
o lu ıvremduhi, an ı Fatma. l·ardeşl İl· 
yas; Ba ri Seyfettin, baa ı Basri, anası 
ŞükCıfe, kansı Sadiye, kardesı Kaya, kız· 
ları Şukran, Sc"im; K dlr o lu Yasar, kıır
dc 1 Haydar, karı ı Nahit; Mustafa oğlu 
Mehmet Rı:ı:a, oğlu, kansı L(ltfiye, kızı 

Perihan, anası E.c;ma, hem ircsl Bahri
ye, oğlu Erhığnıl, Zıya oglu Rı· 

:ı:a, kansı Sııiıka, Mehmet o~lu 

Tahir. karısı Nıyaz. Nur oğlu Ya
sın, o lu Nurettin ve Ali, kansı Seher ve 
Sünbul; Ali oğlu Hi.ı eyin, kıırdrşl Mah• 

1( on~ Csaky'nin Venedik'de Kont 
t Cıano ile göruşmesi .harp son. 
d llsında teessüs eden İtalya • Macar 
~~lu~nun yeni bir tezahürü gibi 
g 1fıkkı edilirse de bugünlerde vukua 

1~ en bu konuşma sadece iki mem. 
de'"~t arasındaki dostluğu takviyeye 
~~~· daha geniş meselelerin mcv. 
:aıın ahs ~lmasına sebep olmuştur. 

ıtda Şuphe edilemez. 
aly ·ı &o a ı e Macaristan orasında harp 

b:~sında başlıyan iyi dostluk mü. 
blu~ etle~ . Macaristanın Trianon 
<firııtı·edesının revizyonunu gaye e
Yon ıi olması, İtalyanın da revlz
baş~u ar ce~hesinde yer alınası ile 
hu d r. Arazı taleplerinden başlıyan 

OStluk k··1ı·· gfsj • u ur münnsebetlcrı te. 
~~retile takviye edilmi~ ve za. 
ısue t~ ~rtaya attığı meseleler dolayı. 
daha a :a ve Macaristan birbiri:'ıe 

" Ço Yaklaşmışlardır 
•v.ıacarist . 

başlı da anın halledilerek belli 
fdi .,, vası Transilvanya meselesi . .ı.ran.n 
taya Öyl 1 vanya işinin halli için or. 
her ~· e tezler aWmıstı ki insan 
~e~ tarafın sözde tarihi ~1ahiyet 
l'a rn-- taleplerini dinledikten son. 
b· -->\:len· 
ır Vasıt . ın ancak harpten !başka 

ll'liine a ıle halledilemiyeceği bük. 
b"' "ar:ıyord oyıe bt u. Arazi meselesinin 
da İta1y: .~anzara arzettiği zaman. 
itilafıı, b" ıçın, Fransız tertibi küçük 
k ır ruk ·· arşı ıt nu olan Romanyaya 
ıı.. acar se- t. . .. •vıacalistan ... pa ısı gostennek 
telltkki ed'lda değersiz bir dostluk 

t 1 enıczd· 
talya i~f ı. 

l"lliınatar if n Macaristan daha başka 
<)) ade ea· an İt.al ıyordu. Revizvoncu 
teşkilatı~~ revizyon düsmanl;ğı ile 
ta, daha do~rılrnış olan küçük antan. 
:Salkanıar rusu Avrupanın şark, 
sıı ve ı ve orta kısmındaki Fran 

ngiliz - • 
~stan1 bir i . nufıuuna karşı Maca. 
tı au n~tin~t noktası telnkki et. 
\1\Jsttıl"ba :rnucadelesi İtalyayı A. 
atın.....~-,, "e Al 
--.Yllata, anl.,_rnanya ile de geniş 

~alara sevketti. Mih. 
, ( Sona Sa. 1 Sil. 1 ) 
~ ~ ... \ 

....... 

Tuna • Balkan sahasile alakadar ol. 
mağa başlamaları ihtimali Berlini 
son derece rahatsız etmektedir. Bu 
yüzden bugünkü toplantıd:ı bilhassa, 
vaziyetin son inkişaflanna ehemmi. 
yet verildiği anlaşılryor. 

Kont C•aky Pe,teye dönJü 
Berlini bu derece rahatsız eden 

Venedik mülakatına gelince, bu mü. 
lakatın en belli başlı amilleri olan 
Kont Ciano Romaya, Kont Csaky de 
Peşteye muvasalat etmi~ler ve hü. 
kumet şeilerile temasa başlamışlar. 
dır. 

Kont Csaky, Peşte gıızctccilcrine 
şu sözleri söylemiştir: 

"Senelerdenberi çizdiğimiz yolda 
siıklınetle yürümeğe devam ediyo. 

(Sonu; Sa: 6; Sii: 5) 

Bu yeni şekil sayesindt? kar ne k:ı. 
dar yağar ve yollar ne kadar kap:ı. 
nırsa kapansın yardım hic durmadan 
yapılabilecek, yol açmak için boş 
vakit geçirmek ve yolu açarken tek
rar yağan karlarla kapanan yolu te. 

<Sonu Sa: 8, SO: Z) 

( Milli Şefimiz, C~~-;;~ 
Viliyetlerinde Tetkik 
Seyahati Yapacaklar 
Şefin Son Tetkik Seyahati Müıahedelerini 

ihtiva Eden Raporlar Hükumete Verildi 
Ankara, 9 (TAN Muhabirin. 

den) - R eisidimhur inönüniin 
yakında Cenup viliyP.tlcrinde bir 
tetkik seyahati yapacıt~ı haber ve. 
ri lmcktcdir. Milli ŞeCimizin fela. 
kete uğrayan vilayetle.rimizden 
Giresuna da &itmeleri mevzuu. 

hahst ir. Fakat G iresun seyahat. 
lerinin Cenup villlıyetlerindcki tet.: 
kik gezintilerinden evvel vey~ 
sonra yaprlmuı hakkında henüz 
kati bir karar verilmi§ değildir. 

Hükmnete verilen raporlar 
Ankara, 9 <TAN M uhabirin. 

den) - Reisicilmhur un son tetkik 
seyahat indeki milp hedP.lerini ve 
yüksek direk t ifler ini ihtiva eden 
raporlan hükumete t"' ·di olun. 
muştur. Rapor suretleri alakala
rina göre muhtelif Vekaletlere 
tevzi edilmiştir. Vekiletleı: bıı ra. 
por lan derhal tetkik ederek lazım 
gelen tedbirleri almak Ü7.ere fa. 
aliyete geçmiş bulunmaktadırlar. 

sonra askeri harekattan bahsetmiş, 

hava ve karadaki h::.rc-katın henuz 
ihzari mahiyetini aşmadığını, harbin 
denizde azami şiddeti ile devam et
mekle beraber müttefiklr aleyhinde 
bir netice vermediğini. bilakis neti. 
cenin hoşnutsuzluk uyandırmıyacak 

mahiyette olduğunu söylemis, ve • 
sözlerine şu şekilde devam etmiştir: 

"Harbin başlangıcında bizimkine 
nazaran dörtte bir kuvvette olan Al-
man nakliyat filosu bu müddet zar. 
fında zaptedilen, tarafımızdan veya 
kendi tayfası tarafından gark edilen 
gemiler dahil olarak "228.000,. ton 
zayiat vermiştir. Üst tarafı ise ya 
Baltık Denizinden dışan cıkamamak 
ta veyahut ecnebi limanlarında mah 
sur bulunmaktadır. Diger taraftan Claamberlain garp cephe•inde 1 

mut, karısı Fatma, kı:ı:ı Nazmiye, oğullan 
(Sonu; Sa: 7 Sü: 1) 

denizaltı gemilerine veya düşmanı 
tarafından her tarafa serpilen ma. 
yinlere kolay bir hedef teşkil eden 
bizim ticaret filomuzun buna rağ. 

men uğradığı zayiat ehemmiyetsiz 
derecede azdır. Zayiatımızdan gerek 
düşmandan zaptetmek suretiyle elde 
ettiğimiz gemilerin ve gerek yeniden 
inşa etmek veya ecnebi memleket. 
lerden satın alınak surcüle bayrağı-

<Sono Sa: S. Sü: 6t 

Karadenizde Misli 
Görülmedik Bir 
Fırtına Başladı 

tSMET tNöNO 
Yazan: Yusuf Ziya Ortaç 

B u eser, Emil Ludwi~'in eserleri 
jannnda yazılnuş ilk terciimeihaL 
d ir . )!akında "TAN,, stitunlannda 

okuyacaksınız. 

O, VE KIZI . 
Yazan : M. T ala.U. Berkant/ 
Yakında "TAN,, siitnnlannda 

_,..,.... ................... 

Karadenizde misli nadir görülmitş 
bir fırtına devam etmektedir. Evvel. 
ki akşam başlıyan ve daha evvel ra. 
sathane tarafından haber verilıniş 

olan bu fırtına zemheri fırtınası de. 
dikleri meşhur fırtınadır. Karadeniz. 
den dün gelen yolcuların anlattıkla. 
nna göre. son fırtınada Karadeniz. 
deki dalgaların boyu <'n metreyi 
bulmuştur. 

Evvelki akşam saat 18 de başlı. 
yan fırtınanın denizde !azla tahribat 
yapmadığı anlaşılmaktadır. Dün ak. 
şama kadar alakadar makamlara hiç 

bir kaza haberi gelmemiştir. 
Fırtına Bogazıçinde de tesirini 

göstermiştir. Evvelki gece başlıyan 

kar, zaman zaman tipi halmde olmak 
üzere dun öğleden sonra saat 15 e 
kadar devam etmiştir. Civardn hA
la karın yağmakta olduğu anlaşıl. 
maktadır. 

Seferler intizamını kaybeti 
Üstüstc gelen fırtınalarla vapur 

sef er1eri intizamını koybctmi!-;tir. 
Denizyollannın Aksu vanııru iki gıin 
rötarla dun sabah saat 8.20 de rıh-

(Sonu; Sa: 6; Sil: 5) 



Macar Takımı ile 
Galatasaraylllar 

Bugün Tekrar 
Karıılaııyorlar 
Ankaradan avdet eden Macar 

Frenç Varoş takımı bugün Taksin) 
stadında hasılatı zelzele felaketzede. 
lerine terkedilmek üzere bir maç 
yapacaktır. 

Evvelce verilen karara göre, Fe. 
nerbahçe • Galatasaray galibi Ma. 
carlarla bu oyunu oynıyacaktı. Fa. 
kat Galatasaray khibü Macarların 
karşısına Galatasaray • Fenerbahçe 
muhtelitinin çlkmasmın daha muva. 
frk olacağnu düşunerek Fenerbahçe 
klübüne müracaat etmiştir. Ancak 
Flkretin oynıyamaması, Mellhin <4? 
Balııkeslre gitmesi dolayısllc Galata. 
saraylılar Macarların karşısına yine 
yalnız çıkacaklardır. 

San kırmızılılar Enver ve Adnan. 
dan mahrum olar:ık oynıyacaklar ve 
takımlanna Peradan Hıristoyu ala. 
rak ağlebi ihtimal şoyle bir takım 
yapacaklardır: 

Osman • Hıristo, Faruk • Musa, 
Salim, Celil • Salihattin, Eşfak, 
Gündüz, Boduri, Sarafim, (Bülendı. 

Memleketimizde altıncı maçlannı 
yapacak Macarlara karşı lstanbulun 
en kuvvetli on biri olan Galatasara. 
yın iyi bir derece alması uzak bir 
ihtimal değildir. Canlı bır oyun sa. 
n kmnmlılara bir zafer kazandıra. 
bilir. 

Ballwın .are, ma.abalralanna 
laaırlık bafladı 

Şubat ayı içinde İstanbulda yapJ. 
lacak Balkan giıref f&Dlpiyonasına 
iftirak edecek milli gureş takımınlJz 
lıazırlanmağa başlamıştır. 

İstanbul güreş ajanlığı, önümüz
deki cumartesi günu Süleymaniye 
klübü gureş salonunda ayni zaman. 
da seçme mahiyetinde olmak üzere 
müsabakalar tertip etmi~tir. 

Bu müsabakalara Çoban Mehmet, 
Mustafa Çakmak, Adnan, Yusuf 
Arslan, Yaşar Erkan, Kuçük Huse.. 
yı~ davet edilmişlerdir. 

V oleyb~ mii.abaluıları 
~iımuzdeki cu"" "r.tesi günü İs. 

• • '11 aıektepleri a:rasında voleybol 
• ebakasına devam edilecektır. 

.ıksim Stadında: 13.30 da Sanat 
mektebi ile Şişli Terakki, 14.40 da 
Muallım mektebi ile Galatasaray. 

Şeref Stadında: 13 30 da 1 ık ve 
•_.i.klil, 14.40 da Ticaret ve lstanbul 
Liseleri. 

Beyoilu Balkevinde: 13.30 da Da. 
:-ilffa!aka ile Kabataş, 14 de Pertev. 
nJyal ile Hayriye, 14.30 da Vefa He 
Yu~ Ülkü ve 15 de Boğaziçi ile 
Haydarpaşa karşılaşacaklardır. 

POLlSTEı 

Arabanın Albnda Öldil 
Nerede oturduğu henüz malüm ol. 

ımyan 2783 numaralı yük arabası 
liırucılsü Ismail, arabasile Tophant-
den seçerken hayvanlar urkmll§, a
raba devrilmiştir. 

Iamail arabanın altında kalmıı, öl
müştür. 

Yanpnda iki Kişi Yaralandı 
EvveBd gece Akbıyıkta Değirmen 

aokagında Şükrünun evinden çıkan 
ve 3 evin yanmaalle neticelenen yan
guıda, yanım çıka:ı evin üçüncu 
katında oturan camcı Halit ile ildn. 
cd katta mukim Abmedb kansı Di
dar, •teften korkarak kendllenni 
pencereden sokaja atmı§lardır. Bun
lardan Dic:lann saj kolu kırılmıf, 
Halit vücudünun muhtelif yerlerin
den yanmıftır. Yaralılar hastaneye 
kalchnlmıftır. 

imar Tekkesi Bulundu 
Takslmde Valide çeşmesinde otu

nn esrar kaçakçısı Mustafanın e·ıin· 
de bir arama yapılm1ş, ev sahibi 
Mustatfa ile 6 esrar içicisi suç Us. 
tünde yakalanmııtır. 

Metresini Kıskandı 
Fatihte oturan sabıkalılardan Zı

ya ile metreli Zeliha birbirleriyle 
geçinememişler ve ayrılmışlardır. 
Fakat, Ziya metresinin kendinden 
aynlmasına Emine isminde bir kac:ıı. 
nm sebep oldujunu san:Dlf ve Emi. 
nenin evine ıtderek, onu mWıtelü 
yerlerinden tehlikeli surette yarala. 
mıştır. Yaralı Haseki hastanesine 
kaldınlmış, suçlu bıçağı ile beraber 
tutulmuftur. 

·T AKViM 

10 Sonklnun 1940 
ÇARŞAMBA 

1 inci 87 Gün: 31 Kasım: IK 
Arabi: 1358 Rumi: 1855 
Zilkade: 30 BlrincikAnun: 28 
Gcınet: 7.25 - Ölle: 11.21 
lk1ndl: ıue - Aklam: 1ue 
Yata : 18.85 - hmAit: 5.39 

Yardım Miktarı 
700,000 Lira Oldu 

YARDIM 
Listemiz 
(12 nci li.temiz) 

Kooperatifler 
için Yeni Kano 

Mısır Hanedanı Birçok lliç ve Çadır, Fran11zlar 

da Adanaya 6 Vagon Eşya Gönderdiler 

ZvveDd yekdıı 
İzzettin l'ara7 vasıtulle 
Orhan tarafından 

Llrı Kr. 
11N9 ııo 

5 21\ 
1 00 

Ticaret Vekili Bütün Memleketler için Birbirindefl 

lı Bankaaı lltanbul ıubelfne 
TAN namına yatırılan: 

Farksız Takas Primi Verileceğini Söyledi 
Milli Yardım Komitesi dün de eşhasın ve müessesatın yar

dımlarını kaydetmiştir. Son bir günlük yardım miktarı 30 bin 
lirayı tecavüz etmektedir. Komisyon, aynca pazartesi akşamına 

Ata Atabek ve VefJk insel ve 
ortağı memur ve müstahdemini 
tarafından 

Titq Ş. Papbahçe rakı fabrf
kuı lntaata amelel1 taraıındın 
Hamza İltr 

45 00 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu, dış ticaret vaziyetimiz hak• 
kında beyanatta bulunmuştur. Ticaret Vekili, 1940 senesind 
tatbik edilecek yeni iktısadi esaslara dair şu sözleri söylemiştir= 

kadar kazalara toplanan bir ı-
günlük yardım mıktarım da tes- 1 ·z 
bit etmiştir. Bu y~rdıın 36154 lira 44 0nCJU1 da k 
kW'Uftur. Ayni gun zarfında Kızılay 
merkezine yatınlan 170~3 lira ile be. 
raber bu yekun 53207 lira 44 kurup 
baliğ olmaktadır. Bu son teberriiler. 
le beraıber İstanbulun pazartesı ak. 
tamın• kadar felAketzedeler için 
verdiji para miktan 640.272 lira 42 
kuruşa baliğ olmaktadır. Dünkü te
berriiatla beraber taahhüdat yek\ınu 
da zammedilecek olursa yardım lls. 

Hattında 3 
(On 09 bin dokuz yUs 11kıen 
dokuz llrı, otua 09 kuruttur.) 

Dikkat 

es 1Jo 
3 ~8 

18989 33 
Sömikok 

-ı "- Dış ticaret politikamızın 
hatları iki esasa istinat etmekt 
Serbest dövizle tediyat yapını 
memleketlerle klirinR ve serbest 
vizli memleketlerle takas. 1940 
nesinde taıkaa primleri tam 
yeknasak bir hale konulmuş "la Buhranı 

Hissediliyor 
teli 700 bini geçmektedir. 

Bu nakdt yardımdan başka İstan. 
bul balkının fellketzedeler için ver. 
dili eşya da 130 bin parçayı tecavüz 
etmtıtir. Bu ekyanın hemen kısmı a· 
zamı zelzele mıntakalanna sevkedtl. 
mittir. Kalan kuamm da ıunballjı ik. 
mal edilir edilmez sevkedilecektir. 
Toplanan eşyadan bir kısmı da şeb. 
rimize sevkedilen fell:ketzedelere 
verilmit ve bunlar giydirUmiştir. 

ValıüJann yardımı 
Usküdar milll yardım komitesinin 

Kızılay veznesine tevdi ettiği teber. 
rü miktan 8.000 lirayı geçmiştir. Bu 
kaza 11.000 parça da etya vermiş. 
tir. 

Ko,,.,.,lanmızın yardunlan 
Mısır hanedanı saltanatı tarafın. 

dan, feliketzedelere sarfedilmek ü. 
zere şehrimize 36l balyalık çadır, 16 
sandık da eczayı tıbbiye gonderilmiş. 
tir. Gerek bu çadırlar, gerekse ecza. 
yı tıbb\ye Kızılay cemiyetince tesel. 
lü. ıı edilerek muhtelıf zelzele mınta. 
kr-.~ .ırta sevkedilmiştir. 

Avanosta İki Cinayet 
Avanos (TAN) - Evınde çok: ağır 

yaralı olarak bulunan ~'- . ~ri 
hastanesine kaldırılAn Orlakaj mu· 
allimi lbrablm, orada dlmilştur. Bir
kaç ki•i katil olmak zannile tutul. 
muş, fakat bunlar hadiseden haber. 
dar olmadıkların söylemişlerdi.r. * Avanosta kadın oynat:ın deli. 
kanlılar arasında kavga çıkmıı. bir 
genç kama ile oldürülmliftiır. Fail, 
henüz ele geçmem\ştlr. 

İnhisarlann Mübayaatı 
Inhilarların üzüm ve incir muba. 

yaatı devam etmektedir. Son hafta 
zarfındaki mübayaatla fimdiye ka
dar satın alınmıt olan miktar 
3.920. 715 kilo kur~ Uzüm ve 
3.905.130 kilo hurda incire balla ol
muftur. 

Bira Fabrikası Genişletiliyor 
Ankaradaki bira fabrikasının is

tihsal kudretinin arttınlmuı kararı 
üzerine bu kere fabrika~ icap eden 
inpata baflanmıttır. 

Bir Kız Kaçırma Vakuı 
İzmir, 8 (TAN) - Kemalp&'8 ka. 

zuınm Sinekli köyünde muhtar Meh 
mecUn otlu Mustafa 18 yqında Ha. 
tice isminde bir kızı kaçırırken. ayni 
köyden ı• ya'1J'da Kemal tarafından 
çifte tüfellle öldürillm(lftür. 

Kadın Hırsız Tevkif Edildi 
Küçükayasofyada Saadetin tavuk. 

lannı çalarken yakalanan Fatma, 
Sultanahmet birinci sulh ceza mah
kemesi tarafmdan tevkif edilmiştir. 

Kaza Oldu 
Zonguldak (TAN) - Gelik kömür 

ocaklarmdan Çatalaitzı istasyonuna 
kömür götürmekte olan trenin loko. 
motifine, makinist Halllin mümana. 
atine ratmen, Gelik oca~ları basca
vuşu İmam Hasanla yanhane başka. 
tibi Hasan Civinin ailesi ve çocuk. 
lan bindirilmietir. Yolda lokomotifin 
kazanı patlamıe. makinist, atesci ve 
bir kadın yaralanmıe. baAÇavuşla baş 
kltibin birer kızlan ölmüıtür. 

• 
Ankaradan Zonsrultlalta v~Hrl<en 

sabaha kal'fl Karabükle Cildikıs•k 
istasyonu arasında varmadan vola 
düşen 30 metre mikabı cesametinde. 
ki taşa çarpan trenin lokomotifi, 
furgonu ve ücüncü mevki bir yolcu 
vaıonu devrilmistir. Makinist, ateş. 
çi, bağaj kondüktörü ile seftren Ne. 
dim yaralanmıştır. Zonı?Uldaktan 

gönderilen imdad treni. 'cazazede tre. 
nin yolcularını alıp getinnitşir. 

Vagonlarla lokomotifin vola ko. 
nulması için Eskişehirden 25 tonluk 
bir vinç istenilmiştir. 

V'niver8İte0e Steuoguw 
K1inlan Blitbyor 

Cntvtrsite stenografı dersleri ha. 
zırlanmıştır. Bu derslere Iktısat Fa. 
kültesinin doktora sınıfı tahsis edil
miştir. Derslere bugün saat 16 ı.la 

başlanacak, çarşamba ve cuma olmak 
üzere haftada iki de!a gösterilecek
tir. 

Gazetemiz idarehanesinde bugün. 
de felaketzedelere yapdacak yeni te. 
berrüleri kabul etmek için memur. 
lar bulundurulacaktır. Okuyuculan. 
mızın yardımlannı bir an evvel gön. 
dermelerini rica ederiz. 

Fırtınalann devam etmesinden ve 
Zonguldaktan yeni sömikok getiri
lememesinden dolayı phirdeki ıtö
mikok stoku bitmiştir. Bu yüzden 

· · ·-·· · · · · · ··· dün Usküdar, Kadıköy ve Beyojlun. daki belediye komiir depolarında, ta-

İki Tüccarı 
Dolandırmış 

Paris ve Frankfortta muhtelif do· 
landırıcılık suçlarından mahkiım 01-
duktan sonra, Istanbula gelen ve bu
rada da birkaç tüccarı dolandıran 
Italyan tebaasından Trablusgarplı 
Mehmet Alinin muh!\kemesine dün 
sekizinci asliye ceza mahkemesinde 
batlanmııtır. 

Dahiliye Vek&leUnden gönderilen 
raporda, beynelmılel bir dolandırıcı 
olduğu anlaşılan ve Trablusgarpta 
Türk çarşısında <Jt•ıraıı Mehmet Ali 
Istanbulda Hasan Sevket Bırtek ve 
Nurı Edinç isminde iki tüccarı do. 
landırmııtır. . 

Mehmet Ali mahkemede, böyle 
bµ- dolandırıcılıktan haberi ol~ 
linı , .. o l>u. :J il.L.J'""'.a.:a "" .. J rcı r ·-·:-.ı.., 
bir ay mahpus kaldıAJnı SO) lemlştir 
Dört ay evvel lltanbuh alı, verıt 
iddiası ile geldiği anlaşılan Mehmet 
Alinin dolandırdıgı tiıcca.rların cel. 
bi için muhakeme başka gune bıra
kılmıştır. 

Ortağını Öldüren Suçlu 

leplere rağmen, somikok tevzi edilt-. 
memiştir. Halbuki Zonguldakta faz. 
la miktarda sömikok birikmiştir 
Şehrin aömikok ihtiyacının karşılan. 
muı için, Istanbuldan Zongnlda'a 
müteaddit motörL!r sevkedilmıftir. 
Bunlardan bir motör bugun 250 ton 
la limanımıza gelecektir 

Karabük kömürlıuinden elde 2 btn 
ton kadar kömür mevcut olmakla 
beraber talep olmadığından satıla
mamaktadır. 

Kar Ekipleri Yapılıyor 
Belediye temizlik işleri miidiırlü

ğü, yeni sene biltçesh'!i hazırlamJş. 
tır. Yeni bütçede gerek temizlik a
melesi kadrosu, gerekse fenni vecıait 
miktarının bir misli nrttırılmüsı tek. 
lif edilmiftir. Bundan oaşka çöp nak. 
line mahsus kamyonlarm Ja arttı. 
nlması istenilmiştir. Ayrıca şehirde 
Cpl! ,kar yağı:lı~ takdirde sokakları 
temızlemek üzere lıer K.ay naluımlık
ta müteaddit ekipler le!kil edtımit-
r.u. 

1000 Köpek Öldürüldü 

Mahmutpaşada eski ortaklarmdan 
Yervantı olduren, Karabetle, Serkisi 
de yaralıyan Rizeli Hamzanm mu.. 
bakemesine dün ikinci ağır ceza 

Stenoğrafinin e~mmlyeti karıı· mahkemesinde başlanm11tır. 
sında Universiteli ııençlerin bu kurs- Hamza, ortakl:ınmrı kendisine 

Belediye, şehirde ba,ı boı dolaŞRD 
köpek ve kedilerle mücadeleyi şid
detlendirmiştir. Son bir ay zarfında 
Belediye temizlik teskilatı tarafın. 
dan öldürülen k1peklerın mlktarı 
1000 dir. Bunlardan baska 200 de 
kedi imha edilmiştir. Bu hayvanlar. 
ya zehir verilmek suretile, yahut ta 
hayvanları himaye cemiyetinde fen. 
ni surette öldürülmuştür. 

lara devamları temın edilecektir. hıyanet ettiklerini vı:. parasını aldık-
--=--------ı::::=ı-==--- larını söylemiı ve Mahınutpaşada, Hattat Hulusi 

BORSA 
Londra 
Nevyork 
Parla 
Mıl no 

• - 1 • 140 

5 21 
1211.6C 

2 91 
6 70 

Cenevre 29. 10 
Amsterdam 6!>.4590 
Brüksel 21.73 
Atlna 0.965 
Sof7a 1.5925 
Madrid 13.19 
Buda peşte 23.5525 
Bükret 098!\ 
seı,rad 8.11175 
Yokohalna 31 l770 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 

Erıan1 
Sıvu-Erzurum llI 
Sıvas-Erzurwn VJ • 

19.10 
1uo 
lıJ.15 

onlan dükkanda toplu olarak görun-
ce; yanlarına gıderek, konuşmak b
temesi ü z e r i ıı e, ortaklarmın 

Dün Defnedildi 
bucumuna maı'uz kaldıgım, mıida. Son devrin en kıymetli yazı üsta. 
faa için ayaklarına dogru kurşun dl hattat Hulösinin cenazesi dün Çar. 
sıktığını ilave etm ştir. Şahitler lı5- şambadaki evinden kaldınlarak na
di.seyi gormediklerir.l, stlah sesine mazı Fatih camiinde kılınmı!f ve E
yetiştiklerini soylemıılerdir. Muha. dimekap1daki aile makberesine def. 
keme diğer şahitlerin celbi için baş. ıtolunmuştur. 
ka gune bırakılmıştır. Hattat Hulüsi, memleketimizde 

'Üsküdar Milddeiumumiliği nadir yetişmiş bir hatta•tı. Fevk~la-
Adliye Vekaletinden Istanbul de dürüst ve lyt ahlA.k sahibi ıdi. 

Cumhuriyet Miiddelumumlllğı.ne Herkes tarahndan sevillrdi Bilhassa 
ıonderilen bir '!mır üzerine, Uıkü- talik yazıyı !n i~i ~azan ~atta.~ ?.1-
dar müddeiumumilerinden Orhan ve mlıkla da mi.ıftehirdı. Hatta, Buyük 
Mahirin Istanbul müddeiumumi ınu- Millet Meclisinin ilk açılu:ında ve 
avinliklerine, Istanbul müddeiumu. harf lnkıllbından evvel, eski harf. 
mi muavinlerinden Ratip ve Sıtkının terle (Hlktmiyet Milletindir) cümle. 
Usküdar müddeiumumi muavinlik- sini vazmış ve bu lAvha Meclis riya. 
terine becayifleri yapılmıştır. set kürsüsünün üstüne :ısılınıttı. 

Hasta bulunan Uskudar müddei. Merhumun elli senelik bir sanat 
umumisi Nurinin yerlnt! de vekile. havatı vardır Medresetülhattatin ve 
ten vazife gormek üzere Istanbul bilAhara Darüşşafaluırla yüzlerce ta. 
sulh hlkimlerinden Mehmet Aliye lehe yetiştirmiştir. Ölümü memleket 
salahiyet verilmiş ve lazım gelen için cidden bir kayıptır. Allah rab • 
tebligat yapılınıştır. met eylesin. 

............. ·· ·~ · ··········· ...................... ~ ........ ~~~~~~ ...... ~ ....................................................... ~~~ 
TAN KONSERLERİ, . 

ve bütün memleketlere ayni 
tatbik olunacaktır. İthalAt ve n ... -

fiyatları daimi surette devlet m 
kabesine tabi tutulacaktır: B 
pamuk olmak üzere toprak m 
lerimiz imklnın müsaadesi de 
sinde satış kQOperatlflerine bağ 
caktır. Büyük tehirlerde haldld'f 
yat mürakabesinin istihlik koo 
tlflerile yapılacağına kaniiz. T 
lerinden sakınılarak hakild koo 
tifier kurulacaktır. Ticaret kanun 
da çok noksan olan kooperatif 
ketler ahklmını tamamlamak 
müstakil bir kooperatifler kan 
hazırlanacaktır." 
Mulatelrir mdaracunn ~ 
İhtlklr heyeti tarafından bir 

müddetle dükklnınm kapatılma 
karar verilen makara tilccan N 
Pesa'nın evrakı mahkemeye ve 
cektir. Makaracı, piyasamızın en 
yük ithalAtçısıdır. Senede 32S bin 
ralık makara ithal etmektedir. 
yatlara yüzde yirmi zanımedilm 
ni fabrikaya telgrafla bildirm 
müstehlike 65 bin liralL'lt bir zara 
beraber memleketten de 65 bin 1i 
lık döviz çıkmasına sebep oldu4u 
zan dikkati celbetmektedir. A~ 
darlar bu isi bir nevi döviz kaça'l 
lığı mahiyetinde tel.8kkl eylemek 
pir lor. 

I hracatçılann laaliyetleri 
sın°R~T'~~~ala~n""1cl~et"~~meı 
piyasalann\ızda iyi teıirler ya 
tır. Bazı müesseselerin Almanya • 
iş yapmağa ha:ıtrlandıklan bir sı 
da yeni mukavelenin ka'.1ulü ihrac 
çılan faaliyete ,ıetirmi tir. P'ra 
için kilosu beş franktan Marsil 
teslimi mühim miktarda fasulya 
tenilmiştir. Almanya firmalan bt 
raf komşulan vaııtasile bazı mal 
ithaline çalışmaktadırlar. Leton 
dan bu maksatla yapak ve tiftik 
ten ilmektedir. 

Yapak ve tiftik ihracat birli~ 
1i fabrikaların mal mübavaa etme 
ri kin bu müesseselerle temasa 
mfstir. Birlik. yapak ve tiftfıin 
vatlannı tesbit ederek Ticaret 
kaletine bildirmistir. Zahire ibr 
komitesi de tüccarlara müracaatle 
terinde bulunan bu~day. arpa 
f"avdar stoklannı ve hangi Uma 
da bulunduğunu, ihracat yap1lmı• 
fiyatlannı sormuştur. Arpa fiyat 
isteklerin artması üzerine Hav 
paşada dökme olarak kilosu 6.05 
ruc:ı\ fırlamıst1r. 

Japon mallan çıkanlaca• 
Bir takas ihtilifı yüzünden 

rükten çıkanlamıvan 3~00 balya 
pon men&eli namuklu mensucat 
ithal müı,.ıdesl verilmtştlr. F 

bu karar henüz gümrüklere teblll 
dilmemistir. Bu mallarm ithali 
dirinde manifatura pfyasasmın 
betl!'n ferahhyacağı tahmin ed · 
tedir. 

Dan wetlrilen .,ya 
fn~liz bandıralı Jucemore va 

limanımıza ctkanlmak üzere fO 
yavı getirmiştir: 

Pamuk ve yün mensucat. pa 
ipliği. cuval, oto dış listiğ;, d 
eşya, jüt bezi, boya, keten me 
lastik esya. madeni ya~. katr 
pur- malzemesi, makine ve 
muşamba, kirec kayma~. 
ecza, tel~af ka~dı. radyo 1 

Zelzele felikctreaeleri tçin terilp ettlilmiz konserler, feliket g6ren 
vatanclatlanmwn yardımına ko9mak isteyenlerin geniı ~lkyasta. al6. 

Dörclüncü TAN Konserleri , n, elektrik levaz1matı, inşaat 

kasını celhetmidir. Yalnız İstanbul cihetindeki konserlmızde felaket.. Zelzele felaketzedeleri için tertip ettlilmiz konserlerin dardilncUsU 
zede karde letlmidn lhtiyaçlanna sarfolunmak tbere lOZ! lira Z5 ku. 11 kanunusani perşembe alqamı saat zı de Kadıköyde Süreyya sine. 
1'Uf hasılat temlıa edilmiftlr ld em ve ytb kuruşluk bir ttnetle temin masanda verilecektir. Kıymetli saaatkh Saflyenin timdiye kadar ver. 
edllmlt olan bu yekta ıllterilen alAkanın .denc•inl tebarüz ettirir. diii bu kof"'rlerde okudulu orijinal parçalar fevkallde takdir edil. 
Alemdar nahiJHi Kmlay ıubesi reisi ltS"mtlnuebetle psetemlse ıa miftir. Bu yüzden her komer, bir evvelldnden daha kalabalık olmak. 
mektubu ılndermiftir: tadır. !)aha şimdiden, ; .. n ... ıköyde nmnarah koltuklann ve localann 

Sayın TAN ıızetestne, bileti kalmaJIUf denec<.:. '.adar ualmııtar. Bunun için, konserde bu. 
Kıymetli gazetenizin tefebbüaile tertip edilip nahlyemizce idare bmmak istiyenlerin biletlerini a'lmakta istical ıöttermeleri lazımdır. 

olunan &.1-1940 tarihinde Çemberlitaf ıinemaaındaki Safiye müsa. Biletler Kadıköy Balkevinde ve Süreyya sinemasında satılmaktadır. 
meretinde maktu Jtızılay maltbuzlan mukabilinde yapılan hasılat ye- Kıymetli 1anatklı Safl7.,.e h komerde de arkadqlan, Beyoilu 
kUııunun Cl022.25) liraya balil olduğunu 1&ysılanmızla bildiririz. Raik-__. ko--u ve Ladan-' Macar bdm orkestrası refakat edecektir. 

Kuday Cemiyeti Alemdar _... .,_ ~· 
Nahiyesi Belli A::rne• alnema ldarMI tarafından Charlu Boyer'ln Savq isimli filmi 
CeW Atuo~ ,&terlleeektlr. 

o • ·· • ·••·•·· · ··•···•·••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

mPqi Asbestos esya. 
İtalyan bandıra h Kapo Vi 

demir eşya, elektrik malzem 
yevi ecza, cam IAvhsa, pam 
limon. mandalina, Roman 
ralı Besarabia, çadır ve \Jat 
çadır dire~. yün ena. HiM 
zencefil ve darcın ıetirmistlr 

Demir Limited şirketi sanaY! 
liiinde toplanarak ithal edil~ 
mirlerin alakadarlara tevzii ic; 
zı esasl11r teshtt etmiştir. 

Çevrilen oaparlar 
İskf'Tlderiyeden Bul~arya 

le ve İstıtnbuldan tT"anıit o1•11l 
la çıkanlmıs olan bircok mO 
ke e.,aıJ kalay ve bazı mtmı,1A 
deni7.de İngiliz ko,,trol ~enıU 
rafından harp kaçalı olarak OJ 
re edilmiştir. 



yi b ,, d 
•('1" 
... b 

ÇI•• 

BUGÜN 
ltalya ve 
Sovyet Birliği 
Arasarwdu 
Alman Siyaseti 

Yazan: Omer Rızr.J DOCRUL 

S ovyet Birliği ile İtalya miinn. 
sebetlcrinin gün geçtik4:e ger. 

glnJeşnıesi, Almanyayı da çok yakın. 
:an alakadar etmiye başladı. ~lınan 

aberlere göre, mesele, Her Hıtlel'iıı 
~11 • bellibaşlı arkadaşlariy]e yaptığı 
ktışarelerde ehemmiyetli bir m<:n·ki 
. azanrnış ve bu suret1e Almanya. bu 
•htilatı halletmek hususunda önaynk 
0lrnak lüzumunu hissetmiştir. 

llakikatte Almanyanın şimdi~·e 
kac!ar takip ettiği hattı hareket, So,·. 
Yetierle İtalyanları sıkı fıkı dost gös. 
t~rrnektir. Biitiin Alman gazeteleri. 
~~ neşriyatı hep bu merkezdedir. 
"ıger taraftan gizlenemiycn bir <li
g~r .~akikat te, İtalya ile Sovyet 
llırlıginin tabantabana zıt siyaset 
b•ttuklarıdır. Bilhassa İtalyanın Ma· 
ta· S rıstan ile Romanyayı barıstırarnk 

ovyet Birliğine karşı bir cephe vii. 
t~dc getirmiye uğraştığı büsbütün 
goze çarpmıstır. 
• So,•yet Birliğinin Romanyaya ,.e. 
ıa Macaristana karşı herhangi bir 

areketi ihtimali, Berline göre, Sov
Yet Bir1iği ile İtalyayı çarpısnuya 
~\·kcdecği için iki müttefikinin çar. 
l>ışınasına mani olmak isti:ven .Al. 
lnan:ranın faaliyete geçmek Üizumu
bu hissettiği açıkça anlaşılıyor. 
Alınan malumata göre, Berlinin 

tesrnj mahfilleri Sov~·et Birliğinin 
~esarabyayı istirdat etmek is!cdi~ini 
j abu} etmekle beraber, SovYetlerin 
!alya ıforeccsinde Balkanlarla si:ra

sı \'e iktısadi alakaları bulımmad;~ı. 
;,1 da ileri sürmekten geri ka1mıy~r. 

:'kat bu Alman telakkisinin de mii
:ın bir değişiklik ifade ettiği na?:aTJ 
l •kkatten kaçmı;\·or. Çünkü Her Hit. 
er, gecen sonbaharda söylediği nu. 

lUkta Bal.kanlarda Sovyet ve Alına" 
~enfaatlerinden bahsetmiş. fal.at i. 
A~~·aya işaret etmemisti. Şimdi ise 

. rnan:ranın daha fazla ara buhıcn 
~r hattı hareket. takip etmek istedi. 
gı ve onun icin Italyan menfar"1eri
nJ tanıvan bir \'aziyet almıya doıiru 
•dırn attığı göze çarpıyor 

Ahnanvanrn, Sov,·et ~e f•alvan 
ın~~aatlerini ne şekilde tefü ~de. 
:eı: ne geli~ce, anlaşılan A_Ima~ mü. 
~laasına gore, İtalyanın Şımalı ~ar. 
_, ~ vrupada ve Sovyetlerin de Ak. 
~~-::-dn~ iÇin iki taraf doğruc!aı; 
ogruya alakadar eden mıntaka'arı 

:;·ırnıak_ ':e iki taraf arn<ıında anlaş. 
ka~ zemını bulmak miimkün fliir. Fa. 
h d h? anlaşmayı temine calısmanın 
k e cfı de Almanvanın müttef'kJ,.rc 
l.barşı 7afer ihtimallerini tak,,i,·eden 

ar &t' • . ·' 
1 e. ır. Onun ıçın Almanva, bir 
saraftan ita 1yaya. di"'er tnraft an 
ıe0~'Yct Birliğine, miittcfik devletlcr
RÖ e"'anJarı ol<lufhınu, bu hesapları 
fe l'nıek için de Almam·anm muzaf. 

l' oJrn .. aı ı· ]d'"'' •• , )o ... , azım ı?e 1gını ı ı~ns eıli. 

ııe\~k:ed bunun da. iki tar:ıf ı anlasnuya 
... 1 ecek mahl''-'ette olduı;.una · •• Yor. " ı:. ıııa. 

l'e~lınan noktai rıazan hı•ndan il•a. 
t:a)ı: ~e Alman siyaseti bu \•adiıJ" 
lnıo;;.Ja Orsa. bun11n bir manac;ı, Al
bıekt hın Sovyetleri Balkanlarn in. 
lfavre~~ ~11•kovmak hususunda hiitiin 
-..e· h ını fn1va l<'hinde sarfedcct'k 
)'er,j ub~avretle hilhas~a Sovyctlcrin 
:ın"ı.. . 1~ harhe g;rm,.sine karsı !!el. 
liğinj~stı.vec" ktir. Cünkil SovJ·et B'r-
3"arrtımi RI alk~n1arc'a, İtalyanın da 
b«ti1'n ky e hır harbe girm,.si onun 

a.yn k' ' ltıesini 'V a arını bu hm·be hasret. 
dınırfa he Almanyaya hiç bir v:ır. 
lıu İse A~ıhınmaımı«ını icım ~tt'; .. ir, 
lıan ~hl rnk anyaya karşı tatbik olu. 
.t\Jltı .. ny 0 anın tnmamlnnması ve 
h. .. an'Iı .. ' 
··•ektir, AI s~ratle yıkılma-;ı de. 
ltıak i . ~an~amn buna mani ol-
iL cın e1ınrl h 
QQ"Yet B' J' .. eıı "" ırnleni V:>"ılrak ... ır ,,..... 'I f . 
~1ı''a c l "'1 1 c talvnvı uzlactır. 

.,, a ışacax. ·· h '' "'llkat " 1 ~up - götiirnıcz. 
~u~ .. ~'- m11vaffak olacak mı takip 
~ ~!{ ~i;J.,; ,_ t 
i _ ~ nı rr,.•ıt }.,,~,, .. , 
~gilte · 

l\u renın Fransadaki Hava 
lon:"etleri Kumandanlı:!ı lrransa::· 9 (~~susi) - hgilte~cniıı 

ilin ku ki butun hav:ı 1<uvvetlc.>ri
l3arret nıt a~danlığına ll:ıva l\fare~ah 
k ayın o'un t . adar F'r • . muş ur. Şim<.l!ye 
\'etleri b~nsadakı İngiliz hava kuv. 
diğer t taraftan Lord Gort ile ı 
.kunıandaraftan İngilteredeki umumi 
J. anlığ t•b·d ~unıanda . a. ~ ı i. Bundun böyle 

bırlıği teınin edilecektir. 
• --0-

1\t .. IngiJiz • İsveç Ticari 
uzakerel · T 
Londr erı ekrar Başlıyor 

hıatı ile a, 9 (~.A.) - İngiliz ınaka
sefolcri , ~~~hın ortaya koyduğu m~· 
<>raya !ı ~şmek iizere evvelce I.on
Yetining k~ ş olan İsviçre ticaret he
rar b anunusaninln 15 inde tek. 
l:leyc~ri;:a. geleceği söylenmektedir . 
dan İ ' . gıltere hil!tılmeti tarafın-

S\'ıçre h .. k. 
lifıer ~ u umetine .. apılan tC'k. 
Cakt Uzerinde müzakerede! buluna. 

ır, 

Egede Tütün 
MülbayaGtı 

Meselesi 
--0--

Dün Parti 

Ticaret 

Grup unda 

Vekili Bu 

Hu~usta izahat Verdi 
Ankara, 9 {A.A.) ·- C. H. Partt~i 

Büyük Millet Meclisi Grupu hugün 
{9 • 1 - 940) Reis Vekili Hasan Saka
nın riyasetinde toplandı. 

Ruznamede İzmir mebusu Meh
met Aldemirin Ege mıntakası +ütü.n 
mübaayatına dair olan sual tı!kri

rine Ticaret ve İnhisar Vekillerinin 1 

cevaplarile ordu debagnt ışlE:ri hak
kında Antalya mebusu Rasih Kap. 
lan'ın takririni tetki.1{ eden Pı:.rü 
Grupu komlsyonunun raporu vardı. 

Ruznameye geçilnıezden evvel zcl. 
zele mmtakalarındaıı yeni avdet et
miş olan Vekillerimizden ilk de~a 
söz alan Dahiliye V eki ti Faik ~ztrak, 
felaket sahasındaki tetkikatının ne· 
tayici ile gerek hi.iktimc! ve gerek 
teşekkül eden mahalli yardım k0mi. 
teleri tarafından bu hususta ittihaz 
edilmiş olan tedbir!erb yardım h:z
metlerine dair izahat verdiler. Bu 
mevzua dair sorulan suallere de ce
vap verdikten sonra, Sıhhat ve İçt;. 
mai Muavenet Vekilim;z Dr. Hul(ısi 
Alataş ta bu yardım hizmetlerinin 
kendi vekaletine taalluk eden cihet. 
lerile teşkil edilen yardım heyetleri. 
nin mesai tarzlarnı ve alınan sıhhi 
tedb:rleri izah ettiler. 

Bunu müteakıp ruzndmeııin birin
ci maddesin'n müzakeresine baş'ana
rak takrir sahibi Meh:net Alıiemirin 
okunan takriri üzerıne Tic:ıret Veki. 
!imiz Nazmi Topçaoğb memleketin 
en mühim ihracat maddesini teşkil 
eden tütün mahsulü hakkında müs-

... - -· 
mak üzere hükumetçe otedenberi a. 
lınan tedbirleri izah ve takrirde mev 
zuu bahsolan piyasa ve satış mua. 
melatını ve mah:ıllinden a!dığı ma
lumata istinaden Ege mıntakasından 
ne kadar ve ne fiyatlarh tütün mah
sulü satıldığını ve bugün.1<:ü şerait 

içinde müstahsillerin menfaatlerinin 
azami derecede korunmuş orduğunu 
misallerle bildirdi. 

Garp ceplıesindeki lngUi:z askerleri Majinoya gınyorlar 

Holanda Yine Ciddi 
Bir Telılikege 

Maruz Bulunuyormuş 
Londra, 9 (Husus.ii - Holania, 

iki, üç hafta sonra, teşrinisani ayı 

sonundaki kadar ddcli bir Alman 
tehdidi karşısında kalacaktır. 

Daily Telegraph gazçtı:!sinin Ams
terdam muhabiri Reklinghamen'de 
Holanda hududu::ıa yakın noktaya 
takriben 65 bin l>:iloınetre mesafe. 
de yeni bir Alman umumi kar~rgiı. 
hı tesis edildiğini, Oar1:>i Almanya
daki sa!ahiytttar bir kaynnkt:ın al. 
dığı haberlere atfen hildirmekted!r. 
Bu habcTe göre, hudut civarında a
ğır topçu karargahları tesis edilmiş, 
Aix la Chapelle'de hudut boyu:ıa~ 
tayyare meydanları istasyonlan !n
şa edilmiştir. 

Almanların, bir taarruz YA?>r.ala
n halinde, Holamla Nazi p:ırtisine 

çıkması temenniye şayandır. 

Batırılan vapurlar 
Havanın fenalığı dolayısile tayya. 

re faaliyeti hiç olmamıstır. 
Hiberty isminde 6'186 tonluk bir 

İngiliz petrol gemisi geçen haftanın 
sonunda Şimal denizind~ bir mayine 
çarparak batmıştır. Kaplan da da. 
hil olmak üzere, vapurun ı~ıürette. 

batından yirmi kişi b..)ğulmuştur. 
Evvelki gün bir Alman tahtelba

hiri tarafından ihL1rsız batırrlan 

"Fenris,, ismindeki İsvaç vapurunun 
kaptanı Stokholm'a gelirnlştir. 

Geçen hafta sonu beş gemi bat. 
miştır. Bunların 6 sı İngiliz, üçü bi. 
taraf devletlere ai!tir. Topunun to. 
najı 16,443 tür. 

o 
mensup azadan sekız kişin in yarlı- İngiltere Hava Nezareti. AJr.ıan 

i .. · .di <L- '"«Y~ı c:t -in ugUn İngıttr--..r;ı-tn lnJ:I ttÜ UAl'\'°"'a\r 1...... ..ı'u .. 

muhte. puruna taarruz attığini bild.irıyor. olmakla beraber, kuvvetle 
meldir. Dört vapur mühim bir zaraı·a uğra

Bu husustaki ümitlerinin boşıı mış ve ancak bir tek kişi cilmütşür. 
l!!&Z!!!!'!!_._..,.ı '!"'!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!'~!!L!!!!!""!-!'lt!!!!!'_ Beşinci vapur, iki bombardıman 

vatandaşlara yardım ves:ıir hususat- tayyaresinin taarruzuna uğramış ve 
ta gerek hükumet tarafından sarfe- hasara uğramıştır. Bundan başka 32 
dilen gayret ve faaliyetlerden ve gc· yaralı da vardır. 
rek medeni meml~ketlerden gösteri- İngiliz tayyareleri rüyet şartları
len maddi yardım ve alakadan dola- nın fena olması yüzünden Alma11 
yı hükumete ve medeni aleme tc~ek- tayyarelerile temas ed~memiş~ir. 
kür edilmesi hakkındaki takriri r~ Churchill'in deniz, hava "e kara 
ye konularak kabul olundu. kuvvetlerini cemadcn milli müdafaa 

Ayni mevzu hakkında İnhlsarlar 
Vekili Raif Karadeniz de, mübayaa. 
run inhisarlara taalllık eden kısmı 
hakkında izahat vercli~ten sonra tak
rir sahibi Mehmet Aldemir'le Bitlis 
mebusu Süreyya Örge Evrenin. bu 
husustaki beyanatı cUnlendi Bu ıoe. 
yanda Seyhan mebusu Gl. ~aci El. 
d enizin, zelzele felaketine uğrayan 

Ruznamenin ikinci maddesine gc. nezaretinin başına getirileceğine da. 
çilmezden evvel vaktin gcci.ttmesi ir verilen haber yarı resmi İngiliz 
dolayısile Antalya mebusu Rasıh mahfillerinde teyit edilmemektedir. 
Kaplan'ın teklifi üzerine, bu madde. Diğer taraftan resmi mahafil, Ge
nin gelecek içtimaa tiılikıne d::ıir o. neral Gort'un ordu ile birlikte çalış.. 
lan teklif te kabul edilerek saat makta olan hava kuveflerinin ku. 
18.15 te celseye nıhayet verildi. mandaphğmı deruhte edeceği sure-

Sovyet ·Fin 
Cephelerinde 

Sükunet Yar 

ltalya, Berlinden Finlere 

Gönderdiği Malzemenin 

Ne Olduğunu Soruyor 
Londra, 9 (Hususi) - Kırk döT

düncü Sovyet fırkasının izmihlale 
uğraması ile neticeienen Suomosal. 
mi zaferinden sonca Finlandada biı. 

r tün cephelerde sükt'.'ıoet hüküm sür. 
mektedir. 

Suomasalmi zaferi hakkında Hell 
sinkiden şu tafsilat verilmektedir: 

Raotede imha edilen 44 üncü Sov
yet fırkası bir takviye fırkası idi. 
Bu fırkayı teşkil eden 15000 ilfı 

18000 neferden, Finlandalılar, ancak 
iki bin neferini esir almışlardır. Di
ğerlerinden bir kısmı ölmüş, bir kıs
mı ormanlar arasında ve bataklrKla. 
ra doğru, açlığa mahktim ':>ir halde 
kaçmışlardır. Bunlar 6000 kadar 
tahmin ediliyor. Havanın soğuk ol. 
masından dolayı, mür,ferit müfrezP
ler muhakkak bir öiüme mahkCtm. 
durlar. Şimdi, Sovyet müdafaa ter
tibatında, bir gedik açılmı~ bulunu· 
yor. 

Ganaim, ezcümle silah ,,e malze
me bakımından son derec.~ mühim
dir. 47 seyyar mutba ğın iğtinam1, 

Finlanda kuvvetlerini son derece 
memnun etmiştir. 

ltalya, BerlinJen ıoruyor 
İtalyanın da Finlandaya gönderil. 

mek üzere yola çıkardığı ve tayya. 
re yüklettiği trenlerin ne olduğunu 

Berlinden sorduğu bildiriliyor. Anla
şılan İtalyadan ilk gönderilen esli. 
ha, hiçbir müşküle uğramakı;ızın 

geçmiş ise de, geça11lerdc yapılması

na teşebbüs edilmiş nakliyat, Sovyct 
tazytkl?llli tesırı neticeslrıa\3 tevki! 
edilmiştir. 

Finlere yapılan yardımlar 
1sviçredeki Finlanda yard1m keı· 

mitesi 500,000 fs.nçre frangı topla
mıştır. Kanada Kczıl Haçı Finlandn
ya 50,000 dolar teberr~ etmiştir. 

Arjantin elli bin ton buğdı.ıy gön. 
dermektedir. 

Finlandaya gitme'c üzere iki Fran. 
sız hastane otomobili Stokholme gel. 
miştir. 

tindeki haberleri foy!t etmemekte· 
dir. 

İngiltere, Fransay:ı yeniclen b :i
yük askeri kuvvetler göndermek Ü· 

zeredir. Bu kuvvetler, Fransada bu· 
lunan İngiliz kuvvetlerini takviye e

decektir. 

H AD i S E L E.R i N . i Ç Y O Z U 

Vergi Vermek 
Mihneti 

Yazan: 8. FELEK 

T ürkiycdc, \'ergi, bir çok mem
leketlere nishetle hafiftir. 

Vergi nisbetsizliğindcn şikayet e. 
denler olsa bile, hunlar münferit va
kaların içtinabı gayrikabil mazlum. 
larıdırj erge!< vaziyetlerini düzeltir. 
ler. 

Lnkin verginin asıl giiç ''c şikiı. 
yeti mucip tarafı hesabı kitnbı \'e 
lahsil tarnfıdır. 

Bilhassa en geniş halk tabakasını 
alakadar eden bina vergisi o kndar 
.,.irift bir haldedir ki; hunun ıslahına 
t:> 

çalışmamak cidden inı;afsızlık olur. 
Enela şunu itiraf etmeliyiz ki; 

vüz mükelleften doksanı verdiği ver
ginin hesabını bilmez. Çünkiı karıı?ık 
bir tarh sistemine bağlıdır. Relki bir 
çoğunuzun da bilmediğiniz bu \'ergi 
şöyle hesap edilir: 
Binanın gayrisafi senelik iradını 

bulacaksınız. Bu tahrir esnasmda 
teshit edilmiştir; vergi dairesinden 
sorup öğreneceksiniz. Bu gayrisafı 
iradın ylizde yirmisini tamir \'esai. 
re karşılığı olarak ayıracaksınız. Ka. 
lanın yüzde on ikisi vergidir. F.ğer 
bina mesken ise bu verginin altıda 
birini, akar ise üçte birini de buh
ran vergisi olarak znmmedeceksiniz. 
Bu suretle vergi miktarını bulacak. 
sınız. Lakin bina vergisi belediyeye 
devredileli buna bir de çöp ve fener 
parası ilave edilmiştir. Onu nasıl he.. 
sap ederler? Belli değildir. Senelik 
vergisi dört ~·üz lira tutan bir bina. 
dan yirmi lira alırlar, vergisi kırk 
lirayı bulmıyan binadan da beş lira 
isterler. Nisbcti yoktur. Alanların 
da itiraf ettikleri vec:hile hesapsız ve 
ölçiisiiz bir vergidir. 

Böylece bir hayli mesai neticesin
de verginizin miktarını öğrendikten 
sonra onu vermiye gidersiniz. Vergi 
taksitlerinin zamanını tayin etmek 
Şehir 1\leclisine aittir. Mezkur l\Ieclis 
bunu ara sıra değiştirir. Diisünmez 
ki; bilhas~a \'ergide en c:ok dikkat e.. 
dileck nokta, nisbet, miktar ve za. 
manı tediyeyi sık sık dcğiştirmiyerek 
nıükclldi insiyaki olarak para ver
miye alıştırmaktır.,, 

Ne yapalım? Şimdi işimizi güeii. 
müzü bırakıp Şehir Meclisindeki ' 'a. 
tandaşJarn vergi psikolocyası öğrc. 
tecek değiliz ya! 

Tediye için gittiğiniz zaman ta· 
hakkuk hesabını papacak olan me. 
mnrun önünde sıra beklersiniz. nu 
zat ihtiyarsa, kalabalıktan sıkılır. 
Oflar puflar. 

- Yahu! Biraz insaf be! Aceleniz 
nedir? Diye bağırır da. Hakkı da 
var. Eğer genç ise bütün gayretini 
kueağına alıp çalışır ve sizin binanın 
mukayyet olduğu mahallenin defter. 
lerini arar. Bu defterlerin a('ılmış o
larak eb'adı 75 X 100 santim oldu. 
ğuna ve bazı şublerde de bunlardan 
40, 50 tane mevcut bulunduğuna gö. 
re, bu biçare memurların bu geniş 
hesap defterlerini kaldırıp koymak 
için sarfettiği adeli gayreti de talı. 
min edebilirsiniz. Ne ise sıra size gc • 
lir. Kavıdmızı bulurlar \'C size bir 
tahsil ~üzekkeresi keserler. Bu ınii
zekkerede ''crdiğlniz miktara göre 
bina, buhran \'crgilerile çöp ve fener 
paraları ayrı ayrı hesap edilidiği gibi 
eğer kazara binanın altında bir de 
dükkan varsa onun da binadan, buh
randan, çöpten ve fenerden \·ergisi 
ayrılarak, yazılır. 

Tabii bütün bu hesaplar zaman 
tutar. Tahsil miizekkeresini alır. 
Vezneye gidersiniz, veznedar da bir 
kişidir. Sizden ev,·el vezneye gitıniş 
olanların ardındn sıra hekler~iniz. O· 

Stalin'in itimadını kazanmırolan ve Ru11ya Pren
sı lakabı ile anılan JJanov~un gözden düf111eıi 

keyliyetini.n Moakovada teeyyüt ettiğini Stok
holm'ıl'e çıkan Tidninger iııimli l•veç gazetca1 
yazmaktadır. Filhakika Jdanov halk komiserleri 
mecli.ine iftirak etmemiftir. Me:zkiir gazete, Sov· 
yet makamatının FinlanJa.da muzalleriyet kaza
nılacağını 21 Kanunuevvel tarihinden evvel, çok 
güvendikleri ve zaler fenliklerini luu:ırlamak Ü· 

zere l.ı:ımiteler lefkil edildiğini ilave eylemekte
dir. 

teyit edecek fenni sebepler pek çoktur. Çünkü rada da veznedar parayı aldıktan 
bu talıtelbalıirler Okvnnunın ortalarına vardık- sonra tahsil müzekkeresinin aynını 

o 

o 

• 

ı- bir makbuza geçirir. Pullar imza eder 
ları .zaman yeniden mahrukat almak ihtiyacını size \'erir. Dönersiniz geriye. Tekrar 
hUısedeceklerdir. lnailterenin her tarah artık tahakkuk memurunun önijnde sıra 

tutarsınız ve nöbetiniz gelince kağıt. 
mayinlerle tahkim olunmuftur. Ticaret gemileri lan verirsiniz. Tahakkuk memuru 
de zırhlılar relakatinde hareket ediyor. Bu yüz- bu makbuz muhtevasını tahsilata 

ka:rdeder. Yanına makbuz numara. 
den lngiltere etrafında da mühim bir muva/la. sını yazar. Tahsil müzekkeresi üze. 
kıyet kazanmak ihtimali de bertaraf eclilmiftir. rine de bir şeyler işaret eder. Mak· 

ll- buzu imzalar, size verir Siz her iki 
Alman maJlyesı 11arasızlık yüzünden sanayi alemini kiığuh şubenin haşmemurunn gö

türürsünüz. Sıra beklersiniz. Nöbe. 
hfüıbütiln sıkınıya başlamıştır. Bu yüzden sanayi mües- tiniz gelince kağıtlarınızı verirsiniz. 
scselerinin e~ki hesaplan kanştmhyor ve eskiden veril. O da tetkik eder ve tahsil müzekkc· 

lfı. memiş bir vergi bulunup bulunmadığı araştınlıyor. resini alıkoyup, makbuzunuzu mü-
1!)40 ta neler ralataiı Uzerinde uzun uzadıya mUtaM11lnr Bor~lan.nı derhal nakden ödeyttek müesseselere borç hürler ve size verir. Bu iş en tenha 

günlerde 25 ve kalabalık zamanlar. 
yUriitcn Amerika rueteleri atada son derece dikkate tenzilatı yaıuhnaktadır. Frankfurter Zeitung gazetesi da 45 dakikada yapılır. İşini güciinü 
değer bir takım tahminlerde de bulunuyorlar. Herald 100,!)tlO lira borcu olan bir müessesenin borcunu derhal hu·,,.k•11 ver1ri vemıive Jrelmiş olan 
Tribuııe ga:uıtefllnr. göre 1940 senesinde Ahnanyada bir iidemek mukabilinde (80,000) liralık tenzilat ile karşı. miikellefler için hayli mihnetli bir 
t kı f' el k b 1 ak v bbe laşt1ğ'ını knydedi~ or. şeydir. Bunu diizeltmek lazımdır. 
a m tas ıy er vu u u ac ' ve on Ri ntrop ta . Bir kaç defa da :.·azdığım ırihi niçin 

bu tasfiyelerin kurbanı olacaktır. * ben, verdiğim paranın şube dahilin. 
Ayni gazeteye gfü·e 1940 senesi içinde Nazizm çok bü. 9 Doktor Göbel•, Alman propaganJcuının 'kapita• deki bütün kayıt muamelesini kova· 
yük ınuh.ııldetlerlc karşılapcak ve bilhassa kadınlar /Uıt aleyhtarlığı bir hattı hareket takip etmui. için lamıya mecbur edileyim? borcumu 
ile çitçiler bu nıuh&lefete önayak olacaklardır. verir, makbuzu alırım. Ondan sonra. 

talimat vermiftir. Alman propagandaaı bUhaua, sıru şube memurlan istedikleri za. * /ngiliz kapitalizmini iatıhdaf edecektır. man ikmal ederler. Giinde hinJerle 
Amerika gazeteleri müttefiklerin oaziyeti ile tediye ve tahsil :vanan bankalarda 

Berlinden sızan birtakım haberlere oöre, Alman x. b tle me,gul oluyorlar. Nevyork Timu gazete•i 0 e,..er u muameleler. bizim \'ergi su-
muharrirleri bundan böyle Hiderin müfrit •osya- heleri gibi yapılsa maa:r.alluh hcrkt's 

müttefiklerin JenizlerJe hakimiyeti meselcıinı hrtn1rnvn ıwak atnm•n tii\'he .. rler Bu 
krırcalıyarak diyor ki: lizm taraftan olduğunu Ja yazacaklar, hatta flit- şika:.·etlerimi vaptığ'tm alitkndnrlar 
"Al ler ile Stalin taraluulan tutulan siycuetlerin bir- halka yiiklcttikleri bu külf .. tin ~ebe. manyanın İnfQ etmek üzere olduğa 150 ton- 1 hi olarak. eğer biiyle is sahihi kondi 
luk tahtelbahırlerle bir fe)' bQ.farmağa muvaffak birinin tıpkuı olduğunu ve iki.inin de lflçı/enn işini takip etmezse, çok defa taho;ila. 
olup olmamaı •on Jerece fiiphelidir. Bu fiipheyi Telahını iııtihdaf ettiklerini yazacaklardır. tın vergi defterlerine ırecınediğini ,;,__;_ ____________________________________ .....;mazeret makamında !'löylediler. hu 

(Sonu Sn: 7, Sii: 2) 
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- ·· -' Sinemasında 

Dört Can Kurtaran 
Kütahyalı Recep 

E rzincan çarŞisının ortasında. 
ve tamam ... n yıkılmak içir. 

sertçe bir rüzgar bekliyen harap 
bir binanın önündeyiz. Duvarları, 
derin bıçak yaralan gibi çatlayıp 
açılmış, ve tıpkı bir kötürüm gibi 
beli bükülmüş olan bina, kaldırt
ma doğru o kadar eğilmiş ki, kırıl
mış bacasının deliğine, kalınca bir 
oltanın iğnesini takıp çekiverse. 
niz: 
"- Gürrr!,, diye yıkılacağı mu

hakkak: 
Binanın üst katından, bir yaralı 

inleyişi duyuluyor. Belli ki orada, 
yaşamak ümidini kaybetmemek 
gayretiyle çırpınan bir insan var. 
Fakat, hiç birimiz, binaya girmiye 
değil, binanın altına sokulmıya b~ 

le cesaret edemiyoruz. O sırada, a. 
cı bir çaresizliğin hazin sükurtiyle 
binayı seyreden kalabalığın için. 
den, bir adam aynlıyor. Bu, uzun 
boylu, ve bir başaltı pehlivanı ka.. 
dar iri, sağlam yapılı genç delikan
lının esmer yüzü, Fırat kenarında
ki yalçın kayalar kadar sert, fa
kat gözleri, Fırattan alınmış iki 
yudum su kadar temizdir. Üzerin
de, yansı haki, yansı da kahve 
rengi çuhadan biçilmiş eski bir 
mahktim üniforması var. Eski ce
ketinin göğüs cebinden sarkan, 
temiz, yeni ve kırmızı bir ipek 
mendil, mahkfunun hırpani kıya

fetiyle garip, hatta tuhaf bir tezat 
teşkil ediyor. Onun, kendi evine 
giren bir insan sükunetiyle, karşı
mızdaki viran binaya doğru yürü. 
yüşünü, bir insan hayatının kurta
rılacağını duşünmenin verdiği se
vinçle, bir insan daha kaybetmek 
ihtimalini düşünmenin verdiği en
dişeyle, bu harikulade cesarete sa
hit olmanın verdiği takdirle, ~ve 
ayni fedakarlığı yapa.mamanın 

verdiği utançlı imrenişle seyredi
yoruz. İçimizde, tehlikeli bır var
yete seyretmenin o aşağılık teces. 
süsü bile var. Gayriihtiyari, düşü
nüyoruz: İçerden acaba kim çıka
cak? Bir kadın mı, bir erkek mi? 
Bir çocuk mu? Bina dayanacak 
mı? Yoksa, şu zavallı mahkum da, 
imdadına koştuğu biçareyle bir
likte, Erzincan kurbanları arasına 
mı k~cak? 

B ilmiyorum net kadar geçti? 
Onu, viran binanın kapısın. 

dan, lrollan arasında bitap, ve bay
gm bir genç kız vücudü taşıyarak 
çıkarken gördüm. Sonradan öğ
rendik ki, o binada oturan zat 

' zevcesi, ve üç çocuğu, sağ salim 
kurtarılmışlar. Ve ın .. ahkUınun çı
kardığı biçare genç kız, enkaz al. 
tında öldüğü sanılarak bırakılan 

' veya telaş arasında unutulan besle 
meleri imiş. Ancak bunlan öğren. 
dikten sonradır ki, o kızcağızın, 
kendisini o viran binadan kurta
ran insanın boynuna derin ve in
siyaki bir minnetle sarılışındaki 
manayı kavnyabildim. Halaskarı 
onu, sade ölümden değil, ölümden 
beter bir felaketten, herkes tara
fından unutulmaktan da kurtar. 
mıştı. Genç kızı, bir sedyeye bıra
kıp giderken, onunla konuşmak is. 
tedim. Evveıa, bu arzuma muva
fakatten kaçınmak istedi. Fakat 
niyetimin iyiliğine inanınca: 

"- Bari, dedi, tenha bir yere 
gidelim: Burada bir sürü insan 
var ... 

"- Onlardan bize ne?.,; 
O masum bir hayret, ve hicapla: 
"- Nasıl bize ne?,, dedı, ve ü. 

zerindeki mahkum elbisesini gös
tererek sordu: 

" - Baksanıza kılığıma?., .• 
Şehrin arkasına, eski kalt' kanı. 

sının önündeki meydana do<mı 

yürüdük. Ve konuştuk: İsmi Re
cepmiş. Kütahyalı imiş. Vaktiyle 
şoförlük, bisiklet tamirciliği ya. 
parmış. Nüfuzunu kullanarak, ai.. 
lesini ayartmak istiyen bir memuru 
vurmuş. İşin içinde tahrik .ll(Örii.L 

dilğü için, 6 sene vermişler. Üç bu-

J'renle Haydarpaşaya geti.ı ilen yara'ılardo.n biri 

Ya:z:.an: 

Naci Sa 1ullah 
çuk yıldır yatıyormuş. Ailesiyle 
çocuğu, amcalarının yardrmiyle, 
ve merhum kayınpederinden ka. 
lan tekaüt aylığı ile geçiniyorlar
mış. Zelzeleden üç gün evvel. Er
zincana gelmişler. Fa.kat, hapisha. 
nenin ziyaret gününden evvel zel
zele olduğu için, Erzincanda görü. 
şememişler. Bunlan anlatırken, 

erkek sesi çelik gibi kırılan, ve 
gözleri buğulanan Kütahyalı Re
cep: 

.. _ Bayım .. diyor, sen felakete 
bak: Burada hangi evde oturduk
larını bile bilmiyorum ki, gidip, e
şip, kazıp, anyayım. Otel binaları
nın enkazını gece gündüz çabalı.. 
yarak, didik didik ettim: Yok! .. . ,, 

Sonra içini çekerek ilave ediyor: 
"- °Fakat, onları bulayım der

ken, tam dört tane can kurtardrm: 
Allah bu sevaplanma sayıp, taksi- . 
ratımı affeder de, benim canla~ 
mı da bana bağışlar belki! ... ,, Fa
kat, pek ümidim kalmadı; Çiinkü, 
tam dört gün, dört gece oluyor. Bu 
kadar zaman, yemeden, içmeden, 
insan enkaz altında değil, yorgan 
altında yatsa, yine sağ kalmaz ... ,. 

Gözleri iyice yaşarıyor: 
"- Hele yavrucuğum çoktan 

ölmüştürl,. 

Diyor, ve gözlerinin sıcak dam. 
lalarını, göğsünden çektiği kırmızı 

ipekli mendile içirerek, hıçkırıyor, 
ilave ediyor: 

"-Bu da karımın hediyesiydi!,, ·o ' gittikçe azalan bir ümitle, 
yeni harabeler eşelemiye 

giderken, yüreğim garip bir azap. 
la burkuluyor. Ve inanıyorum ki, 
insanlan da, pınarlarından fışkı_ 

ran sulan kadar temiz oLan bu top. 
rakların hapishanelerinde bile, 
Lombrozo'nun tarif ettiği Krimi
nel mahluklar (cani yaradılışlt 

mahlıiklar) Alkapon'lar, Landrü'
ler, Vaydman'lar yoktur. Ve top
rak davalarının, cehaletin fitillcdiği 
kan davalarınıiı kökünü de kuru. 
tabildiğimiz gün, her biri affa. ve 
şefaate layık olan "Kütahyalı Re-

, cep,, gibi cevhrlerde, kendilerine 
çok pahalıya patlamış birer ipti
dai hırs buhranının nedametini, 
bütün ömürlerince çekmekten kur 
tulacaklardır. Eğer yazımı bitir
mek zahmetine katlanırsanız, yiİ

reğimi Kütahyalı Recebe çözülmez 
bir düğümle bağlayışnnı haksız 

bulamazsınız: Kütahyalı Recebin 
feragat ve cesaretine bizzat şahit 
olduğum, ve kendilerine dair 
-tıpkı Recebin fedakarlığına ben
ziyen- bir çok vakıalar dinledi.. 
ğim için Erzincanda dikkatimi en 
fazla ceken insanlar arasına. açık. 
tn kalan mahkumlar da karışmış. 
Iardı: Onları nerede görsem soku
luyor, soruyor. dinliyor, konuşu
yordum. Kütahyalıdan ayrılışım. 

dan bir gün sonra idi: İstasyon ar. 
kasındaki meydanlıkta, uzun boy. 
lu, sanşın, ve soluk, adeta ölgün 

benizli bir genç gördüm: Üzerin
de bir mahkum esvabı vardı So. 
kularak sordum: 
"- Sen neden yatıyordun'? 
O bir iftiraya uğramış gibi red-

detti: 
"- Ben mahküm değ'lim!..,, 
Gözlerim hayretle açıldı: 
"- Ya bu elbise?,, 
O gözbebekleri minnetle parlı

yarak üzerindeki esvabın hatırası
nı anlattı: 

"- Beni. evimin enkazı altın. 
dan bir mahkum kurt~rdı: Yata
ğundan cıkar1ld1ğ1m icin, cırılçıp

laktım Tirtlr t'trivordum Soi'h.ık. 

tan ölece;;.·m muhakkakh. O za
r;ıan . beni kurtaran adam üz"rin. 
deki ceketi çıkarıp zorla sırtıma 
giydirdi. Ve: 

"- Mahkum elbisesidir amma 
aldırma... Dedi... Evvela camnı 
kurtar, sonra bu esvabın sana aıt 
olmadığını ispat edebi\irsin' ·.·· Va
kıa bunun adı soğuktur amma, 
iyi ısınacaksın: Halis çuha
dır, insanı ateş gibi tutar!. . ., 

Gözlerimi, kendisine boJ gelen 
çuha mahkum ceketine bürünen a
damın gözlerinden ayırdım: Fa_ 
kat, bakışlarımı, tabü bir tecessüs
le, Erzincan faciasında bir "Kızrl 

Hilal,. üniforması roJü oynryan -
mahkum ceketinde gezdirirken, 
içi,mde, acısı unutulmaz bir burku. 
luş beFrdi: Çünkü, meçhul fela
ketzedenin sırtındaki mahkum ce.. 
ketinin göğüs cebinde. Kütahvalı 

Recebin kırmızı ipekli mc:ndili . . 
vardı! 

E rzincandan aynlırken dü. • 
şündüğürn insanlar arasın

da Kütahyalı Recep te vatdı: Ve 
onu düşünürken, hatırladmı ki. 
Recep, karlı Erzincan viranesinde 
yarı çıplak bir halde .-Iolaşmakta

dır, ve benim bavulumda, ona ve
rilebilecek bir battaniye, bir yün 
yelek, bir yün gömlek vardır. 

O zaman, istasyonda dolaşan 

mahkumlardan birisine sokularak 
sordum: 

,.., Sen Recebi tanır mısın?.,. 
"- Hangi Recebi? Kütahyalıyı 

mı? 

"-Evet! 
"- Tanırım tabii? 
"- Onu nerede bulabilirim a. 
b 

? • • 
ca a.,, 
Muhatabım, yüzüme, masum bir 

merhametle baktı, ve: 
'- O, dedi, neyin olur senin?.,, 
"- Hiç bir şeyim olmaz!,, 
O, bir insana, çok yakın bir ak

rabasının felaket haberini vermek 
mecburiyetinden kurtulmanın fe.. 
rahlığı ile geniş bir nefes aldı. 

Sonra. ihtimal iyi ve temiz dostu
nu düşünerek içini çekti: 
"- Recep, dedi, dün gece don

muş!,, 

$lmdi. bu satırları yazarkPll ts. 
lanan gözlerimin ön4ne, fedakar 
Kütahyalının donmuş cese<fı geli. 
yor: Biçare ihtimal açık kalmış 

göz.lerile hala, uğrunda katil oldu
ğu karısını, ve ki:Tll bilir hangi taş 
yığınının altında kalan yavrusunu 
arıyordur! 

B~RAKILMIŞ KIZLAR 
Baş rollerde : 

MARCELLE CHANTAL 
ANDRE T...,UGUET 

MARGUERİTTE MORENO 

, ·~---------------~------------·" CASUSLAR KARŞI Kf'RŞ~YA 
İN G İLİZ INTELICENS SERVİSİ 
BEYNELMİLEL CASUSLARA KARŞI 

CEBELOTT ARI < CASUSU 
'----------------~-------------------.. ' ,~--

. 
YILDIZ 

Bugün Matineli~rden itibaren 2 

1 - ANA 

Sinpm·1~mda 
BÜYÜK FİLM birden 

KALBİ 
FRANÇOİSE ROSAY - PİERRE RENOİR. SYLVI\ BATAİLLE. 
dünyanın en oüyü~ muharrirleı i nden GEORGES OHNET'in <SBR
GE P ANİNE) isimli romanından alınmış hissi, içtimai ahlaki bir tilr.:ı 

2 • GASPARONE 
l\IARİKA RÖK 

'- "'l!!!!ll!l;;!!!!!!!!!l=ı:::ıı!l'!l!!!!!!!!lm:!•Çok güzel bir Opere>t ----IDlll--~ , j 
.............................. l.1111 .............. .. 

Parıste aylarca bı.itdn ;nsan ıarı gülme hastalığına tutturan tekmil 
evlerden kederı, şehırlerden dü~ünceyi uzakla~tıraıı Holivudun Uç 

büyük Yıldızı 

KATHERINE HEPBURN • GARY 

GRANT • KAPLAN BEBE 
nin yarattığı biricik Film 

KRALİÇE' 
Yann akşamdan itibaren -

.Salon!arını görülmemiş bir neş'eyle saracak. işitilmemiş bir hay. 
rnn hkla do !duracaktır. 

~ llCive: MIKI PAPAGAN ve Jurnal • 
.JfJllA ...................................... l. " 

SARAY Sinemasmda 
• Dehada ••• Genc;likde ••• Ve sevimlilikde bir birine rekabet eden 

· ' iki yıldız. . 

ROBERT ROSALINE 

MONTGOMERY ve RUSSEL 

YASA ve SEV 
' Fransızca sözlü !ilimlerinde lıoş ve kahltahalı iki saat ~eçirecekler-

dir. Çılgın maceralar ... füikte ve hareket filmi Tahayyül edilebile
cek canlı ve eğlenceli bir mevzu , ..................................... ~ 

1 Ş ~ f!_~ S E R 1 
·~~4 

M i L L 1 
ıe 

.ALEMDAR 

j SEHHAR ve CAZiP 

TENi 'ni NASIL 
MUHAFAZA 

EDIY.OR? 

Sinema lan 

Bugünden itibaren : 
Dünyaya (LEYLAKLAR A. 
ÇARKEN) ve fROSE MARİ) 
gibi emsalsiz şaheserleri veren, 

JEANETTE Mac DONALD 
ve NELSON EDDY 

1 

nin 3 ncü v~ son şaheserini 
takdim edivor. 

SEVIŞTIGIMIZ 1 
GÜNLER 

Kamilen Renkli 
Ayrıca: 

JAKİE COOPER 'in 
WALLACE BERRY ile 

Çevirdikleri ve bütün dünyayı 
hayran etmi'? olatı 

CANBAZHANE 
ÇOCUGU J 

Şubeye Davet 
Yerli Em,lnllnU Aa. Şubesln"den: 

' Yedek hekim asteğmen (36058) ı:lcll nu-
maralı Bahattirı oğlu 1310 1ı 1\.!ustafa Sev
ki GU.lbayın (Kbrıs) ~ubemlıe müracaatı 
illn olunur. • 

10 Senelik 
izdivaçtan 

sonra 

Her kadın - hatta 40 tan yukarı 
olanlar bile - açık, taze ve ku. 
sursuz bir tene, genç kızların 
bile iftihar edebileceği nermin 
ve yumuşak bir cilde malik ola
bilirler. Bunu, Tokalon ile te. 
davi, _ günde 3 dakika - 10 
günde garanti edebilir. 

Her akşam· yatmazdan evve1 
cild unsuru olan pembe l'enk. 
teki 

0

Tokalon kremini kullanı.. 
n~z. Terkibinde Viyana Üniver
sitesinin meşhur bir profe~örü 
tarafından keşü ve "BİOCEL .. 
tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cil-

AIVKA~A RADYO~U 

l'iirkivl' Radvodiffbrvon Po!'tal• 

riirkiye Radyosu A~kara Radyatf 

Dalea Uzunlutu 

1648 m. 182 Kes . 
T .\ p 31.7 m 114115 Kes 

Çarşamba, 10. 1. 1940 
12.30 Program ve memleket saat aysı't 

12.3!> A.jans ve metcornloii hab<>rleri, t!!· 
Türk mfüiğj (PL ), 13.30 - 14.00 Mil 
T<üc:ük nrkestra (Şef: NPcip .~.,'<m): 

1 - Kı>1m;ın: Minyatür "iuiti. 
a) İki küçük tavsan. 
b) Uyu yavrum! 
c) Haydi ata binellml 
d) Ve şimdi. raksedellmt!' 

~ - Franz Abt: Ormıınlarda ve 
3 - Brw•ı:Plm:'!ns: Felemenk dansı. 
4 - Drahm!<: Macar dansı, 'No. 9. 
18,00 Program ve memlek~t saat a.,. 

18,05 Türk müziiti. Çalımlar: Fahire Fi'. 
san, Cevdet Çağla, Refik Fcrsan, lızet~ 
Ökte. 

1 - Olcuyan: Melek Tok(!öz: 
1 - Nefi~e: Hicaz sarkı (Öldür 

-~v'"!TH'7~en e.P.er), 2 - Salahııttin Pırı 

· fıc;ı7 ~ıırkı Yiizüm ~{ilse de kızlar), 3 

1 

rıcıız t lrkü <Su kövliiniin ·~o-;m:ı da ktP 
4 - Dede· Şehnaz şarkı (Gi)nfil duı.ı1 
su gibi çıığhır). 

2 - Okuyan: Sadi Hossea: 
1 - Eviç peşrevi, 2 - Dede: Evt~ ~ 

kı (BUlbill asa ruzu şeb), 3 - SalA.hat 
Pınar: Eviç sarkl (Göz yaşlnn:mz.) 4 
Ucr-.t IUU· .l eı cd)fldl'\. \.l~U Uft.0~.4l1 l'iJIH..Oci) 

ııçmış), 5 :- Eviç Uirkü (Elveda~ d 
ı?Önill). 

3 - Okuyan: Azize Töz.em: 
1 - Refika Hamm: Karcığar <Hep ııe5 

sevda dolu), 2 - Şevkl Bey: Uşşak şat 
(Salıp ı;evdalar ziilfO siyahın), 3 - Mı.1 

lis Sabahattin: Nihavent şarkı (Çok öıl 
dim ı;esini). 4 - Halk tiirkOsf.ı (Ben 
keklik olaydım). 

18,55 Serbest saat. 19,10 Menıleket 9 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 19 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,15 Kon 

1 ma (Dış politika hAcliselerl). 20,30 Te.n1 
1 En haklı insan. Yazan: Kemal Tö 

21.00 Serbest saat, 21,10 Konuşma (1 
talık posta kutusu), 21,30 Müzik: Rlyas 
cilmhur bandosu ($ef: İhsan Küpçer): 

1 - Nazaret A~a: Marş. 
2 - L. Maniere: CeTT\ile (İran şarkı 
3 - A Lıılgini: Şark m111"$t. 
4 - A . Mancini: Köyde (Düo: Flüt 

Obua). 

5 - Fran-z Lehar: Tebessüm diyan o 
retinden fantezi. 

22,15 Memleket saat ayan, ajans ha 
leri, ziraat. eshııpl - tahvfü\t, kambb 
nukut borsası (Fiyat), 22,35 Mü:ı;lk~ 

konserto (Pl.), 23,00 Mtizik: Cazband ( 
23,25 - 23,30 Yarınki program ve kaP' 

VEFAT 
Emekli Kaymakam ve Mühen 

haneı Berrii Hümayun Fizik -
:y:a muall;mi Bay Hafız Mehmet 
ren dün sabah .vefat etmiştir. ce 
zesi bugün saat 12.30 da Edim 
pı camjinden kaldırılarak aile ı11 
beresine defnedilecektir. Merbtl 
kederli refikasına ve çocuklanns 
.sağı. dileriz. 

ÖLÜM 
Suvari Yüzbasthihndan miit 

ve C. H. Partisi İstanbul Vıl. 
Merkezi Daire Müdürü RüŞtü G 
evvelki gün vefat etmiştir. Cefl,. 
bugün saat 11.30 da Aksaray J<t 
Lan,ga Fener tramvay duraQ-1 S 
_bostan soka~inda 18 numaralı e 
den kaldırılacak.. Valide carl'li 
namazı kılındıktan .sonra Mcr. 
fendide-9 aile makberesine nak1 

defnedilecektir. •Allah Rahmet 
tiye. 

dinizj besler ve ı?ençle$t·r 
Buruşuklukları giderir. ı-t 
sabah da yağsız beyaz renkte 
Tokalon kremini kullanınıı. 
yah benleri erLtir ve cildı Y 
muşatıp gençleştirir. 10 ~ 
zarfında müsmir bir-netice e 
edeceksiniz. 
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TAN 
ABONE 

TOrktye 
BEDELf 

Ecnebi --1400 Kr, 
750 • 

400 • 

1 Sene 
5 Ay 

2800 
1500 
800 

Kr. 
• 
• 3 Ay 

1q • " ---=.... 1 Ay SOO 

Milletıerarası poı:ta ittihadına dahil 
0hnıyan memlelreller için abone 
bedeli müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3·5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kurUşluk 

~Hıivesl lbımdtr. 

~~======================= 

...... ~~ ~~ liiiiflılıM-• 

Gemilerimiz 
Niçin Si9ortah 
Değildir? 
Devlet, yeni yepyeni bir vapur 

Yaptınyor, \'e bunu ~·aptırm;;a kadar da tanı üç sene uğraşı. 
11tl ~af' Bu \'apur sularımıza geliyor ve 
~ ~e 1~tnıya başlıyor. Hepimiz, Kara

'! li.:ız Ve Akdeniz aşağı sahllerinin 
llt Clllsız, açık ve zailin çehresini ta. 

ıt' l1ı ve hepimiz bu denizleı·de ve 
r<~ ~ık sahi11erde sulara gömiiliiJl gi. 

sil~ geınilerimizin pek yakın hatıra. 
bıtı a da müteellimiz. Fakat Tırha· 
l'o ın~sup olduğu idare, bu bir mil

ay.tı ~lb. ~Usur liralık yepyeni vapuru ve 
. 1~ )ahıni bu denizlerde gezdirirken 
M l'llak n! uzak hiç bir vakadan ders al. 

ha ıhtiyntını göstermemiştir. Da-
1lu geçen sene Sadıkzade vapuru Ce
lı : S\ılanmızda, kayalara çarımı·ak 
J\.;a er oldu, son bir kaç ay içinde 
du l'lnarada Anafarta kara;\·a otur. 

Jı-tıJ Edremit hattında makinesi bo. 
nınv. d' ~n bir gemi ancak yelkenle kcn

sı. ~ı kurtarabildi. Kızılırmak geçen . 
9

)' n sulara gömiildü. Uğur dün kara
a ~ a ttti. Bütün bunlar denizler iize. 

e f h ~ e çalışan teknelerin binbir mu
zzet d~~l'a ile çevrili olduğunu göster. tl1 halde nedense alakadarlan ikaz 

ertıedi. 

tıi' )' 'l'abiatin kuvvetlerini her sahada 
pııı~k ~llrnenin imkanı yoktur. Fakat bu 

), 3 ftı ll\·~etJerin zararlarını tahfif için 
ktV lı dbı~ler almak zaruridir. Diinyanm 

urnı ıtt~f gı tarafında görülnıiiştür ki, bir 
in~~'?n lira mukabilinde tezgfıhtan 
1 ırılmiş ~·epyeni bir gemi, muha

e ~:.fratı deni7.lerde, bilhassa kıs giillfi. 
1hatll'";ortasız dolaştırılsın. Bir ('Ok kum. 

•... 11~fı·aıar bn sigortan kendileri va. 
,~ .. d ~ ar. l"akat hunun için iptidai bir 

4t"otii~ koyarlar. Denityolları bu. 
n böyle esaslı bir sermaye ayır

ah?1ıstır. Zaten bu idarenin buı:?ün 
0~~) 01~uğu mali rejimin prensipleri 

şa e · e hır senna:ve ihdasına da ne de
~~u t 11(ve kadar U;\'gundur bilemeyiz. 

k öıl 'tıd at, eski gemilerin sigortalanma. 
en h\ı./.n vazgeçtik, hi<~ olmazsa, Cilm. 

diğ(~ ~t rejimi sayesinde :\'aptırahil
et ! :~d7 1z )~eni g~mileri sigorta ettir. 

rt, 19· ııg0 lı: \eya hır sermave avırarak 
Kon id .... rt

1
a etseydik. Eski~ Deni~:rollarr 

ı." e e . . 
Ten· 1Je1>ı 1rı zamanında muhtelif se. ere .. 1 
Tö eltıil tı.zer erinde sigorta bulunan 

a (I lııii\Je~~-hu sigortadan cok fayda gör. 
iyase den c·!r· Tekirdağında karaya gi. 
çer): ttkan ~ıneysu:yun. Sinopta karn:va 

geltıil k~uyun miihim hasarlan, bu 
şarkı9 gorta e~. sıgortah oldukları irin, si

OrtadaŞırketleri tarafından ödendi. 
Flüt l\adeı\ hu nıisalJer ''arken Tırhanın. 

~etll ·~;· . Etrüskiin ve Trak sistemi 
~ ~.aları nul~rin sigortasız dola!'!tırtl. 

an ° t •iıtıerh garıp değil midir? Bilmeyiz 
• eJt fah a'!'kkın ı.igorta ettiri1mcmis 
s hal? }\ l'ı ası var mıdır? 
rn!:>ii° İlı elldi ,· · · 
. ~ ıtıaı e~. nnıze, esvaınıza tathiktc 
zik: fi' evlet· gostermediğimiz sigortavı. 
d ( ter;l'ıle~ ernvaline tatbikte ihmal g~s. 
kapıı ıarar1a; Tı~hanın bedeli gibi büvük 
~miş olu:ruz. 

llir 1\f 
h ehusumuzun Takdire 

o ue" · hen ·ı A. ger Bır Hareketi 
- ~A'll llkara 9 et-~{ Sıı Abd ' (A.A.) - Sıvas mebu. 
. Ce~ "as '"la~rrahrnan Naci Demirn·' Sı. 
· er:. t • • Yeti · · 0

' 
irJl ,~ a Ve -11• dahılındekı liselerle or-
c Jıt :tı) 1 ı l\OkuUa d k. 
rbtıtıl- l a. arını tes . r a ı talebenin çaJ;ş-
nns ti erı hinı ·.vık ve kimsesiz talebe

lı'ı.iikafatı aye maksadile "Demira;. 
ker .. '' namı 11 h ::. rur t · e ve er sene te-
hir e l'tıe.k ·· llli.i](af uzere beş bin liralık 

-utc* rb~ ile he .. at tertip edilmiştir. Bu pa-
tı · I_ ıf • Yıl ok Il 
Vi~~ lt" trenlere h . u arını birincilikle 

. QiJ 1 ır Çocukı edıyeler verilecek ve fa. 
Cefl~ Caktır. Ab~ra elbise vesaire alma-
1'$~ tn ?'el'l'ılek Urrahmao Naci Demira. 

ğıl e"~ li tdiği y .. ı. et çocuklarına karşı gös
a ı , ·· ~ın alaıt 
arrıilt'ı' gı Şiikran a ve maarif sever-
. eri<:~ ~e kryrnetı· ve takdirle karşılanmış, 

1'18J.d e ~nd.isine ~ Ya~dımlanndan dolayı, 
met k1.tr ecUırni ~arif Vekilliğince teşek· !.---" ştır. 

est·rit' 'relgran ~ 
~ YapıJnı a Adli Tebligat 

"J<t 51- Arıkar a Karan Geri Kaldı 
ıı. J\.dU a, 9 (Ta M 
dı 'fıJ"' ;t.e...,ı .. e\>rak ve t n . uhabirinden} -
~" hli1ıne dair keblıgatın posta ile 
o' lb:ı. ~at ieras anunun telgrafla da 

ce el ~il tatbikf a rnüteallik olan hilk 
,....,_ uç Yıl geri bırakıl.. 

ÇAR$AMBA--DIR ÇARŞAMBA 
'-------------------~---------"!""~r---~~----_,,,-~ .... lll'WW.!ll~·i=-:SU.ır:aı ........ ____ ............ ~:!lll!!'iJ!'! ?.ı~;::IUllWll~lf'lll ..... .-/ 

Firuzağa Ne·relerde 
Acaba ·Bilel1_···var mi? 
B ir vergi şubesi... kalabalık. 

Kiracılar, mal sahipleri ve 
memurlar. Defterler, kağıtlar, 

makbuzlar, paralar ve pullar. 
Bir madam anlatıyor: 
- Benim babası var ulmus. Bı

rakmıs bir kan .. Bir oğlan. Bir ... 
- Madam sen onu bırak! Hesap 

numaran kaç! 
-. Ma! Bilmiyorum efendi. .. 
Bir çocuk, vergi vermiye geL 

Jl!İŞ olan annesine: 

- Anne! Hesap numaras1 soru
yorlar. Ben bu sefer sekiz aldım. 
Sorarlarsa unutma! 

Bir diğer mükaleme: 
- Güzel efendim amma. ben 

buluyorum, 81 lira; siz buluyor
sunuz 91 lira. Bu on lira farkı an • 
lamadan ... 

- Bayım! Burada bu karlar es
habı mesalih bekliyor. Vergiyi ve
recek misiniz, vermiyecek misi. 
niz? 

- Vermiyecek olur muyum? 
Tabii vereceğim. Lakin hesabınıza 
itiraz etmek hakkım değil mi? 

- Hakkınızdır amma vakit ne
rede? Vakit? 
Köşeden bir ses! .. 
- Bende. Okuyorum; şimdi ve

ririm. 
Bir diğer memur. 
- Suphanallah! Yahu Firuza. 

ğayı bir türlü bulamıyorum 
- Şimdi şurada idi.. 
Memur, asabiyetle. 
- Yahu! Firuzağayı ı;ıören var 

mı? 

Yazan:. B. Felek 
Halit arasından ince bir harem

ağası sesi: 
- Sultanım! Buradayım. Bir 

emriniz mi var? 
- Sizi değil canım! 

defterini arıyorum. 

* 
Havalar .. Havalar! 

Firuzağa 

. R ah.at laftır vesselam! İstedi. 
ğin gibi enine boyuna görü

şülür mevzudur. Acaba faları işi. 

tir mi? Acaba filancaya yetıştirir. 
lcr mi diye korkmadan: 

- Bugün hava ne kadar fena~. 

Diyebildiğimiz gibi. 
- Bayılırım , gün doğrıısuna! 

Diye izharı muhabbet ve tevtccüh 
dahi edebiliriz. 

Rivayet ederler ki: Sultan Malı. 

mut: 
- Herşeyin doğrusunu sev{?Tİm. 

Gün doğrusundan başka dermis. . 
Benim bugünlerde hayli rekin

diğim rüzgar gün doğrusu değil, 

karayeldir. 
Hatırlarınızda mı? Bir iki sene 

evvel müteveffa lDenizbank) Ka
nunu Mecliste müzakere edilfrken, 
bu tabirin sarf bakımından yanlı:.; 

olduğunu iddia edenlerle doğru
luğunu söyliyenler arasında mü. 

.ıı nakaşalar olmuştu. O zaman bu 
münakaşaya kanşmaktan tehasi 
etmiştik. Şimdi hatırıma geldi. 

· (Dehizbankr · doğru mu, değil mi 
orasını bilmem, lakin buna ben
zer iki tabir var ki Türkçemizde 
yerleşmiştir. Birisi (Karayell dL 
ğeri (Karagümrük) tür. Bunların 

ikisi de izafet terkibidir. Sanmm 
ki; kara sözüni.i renk manasına a. 
lıp bunu sıfat terkibi sanmışlar 

ve bu mülahaza ile umumi kaide 
hılanni=ı. bu klişeler yerleşip kaL 
mış. Halbuki her iki terkibin ba.. 
şındaki kara kelimesi siyah mana. 
sına değil, denizin zıddı toprak 

manasınadır. Karayel İstanbulda 

kara tarafından gelen rüzgara de

nildiği gibi <Karagümrük) te \·ak. 

tiyle deniz gümrüğünün karşılığı 

kara gümrüğünün ismi imiş. Ne 

ise şimdi ne Denizbank var. ne ka
ra gümrüğü. Yalnız, harıl harrl 

karayel esiyor. 

""' 
Kadınlar, Yürekler; 

Ve Kiilahlan .. 

U•• stüste iki gün kadın mP\·zuu
. nu işlemek istemiş; bi
rinde onların katı yürekli olduk
larını. ötekinde sivri külah giydik
lerini yazmıştım. ~oğrusunu ister. 
seniz ikisi de şaka idi. Şaka da ol
sa bu acayip mahluklara ilişmenin 
işte mükafatı! Bakınız "Gözlü İğ. 

YILBA~ Niçin 
Yaparlar? 

1 
--ı 

Arz giineıı etrafında dönerken 
tam bir daire resmetmiş ve nıih,•e. 
rini de doğru bir vaziyette tutmuş 
olsaydı, hadisat büsbütün baska 
suretle cereyan edecekti. Halbuki 
Arzın mihveri mahrek sathına 
(23) derece (27) dakika maildir . • 

ı kincikiınunun birinci gt'ce 
yarısı büyük bir sevinçle 

karşılanıyor. Artık, uzak]aşmıya 
başhyan eski yılın yerini yeııi yıl 
doldunnuştur. Bfüün dünya :reni 
yılı kutlamak için en eğlenceli 
;-.·er]ere ko~ar. Acaba bu mesut giin 
niçin bu kıymeti kazannu~tır. Ri. 
yazi ve fiziki bir sebep mi bizi bu 
gece yarısı ze\·k ve eğlenceye si.i
rükliiyor. 

Yoksa. muazzam tarihi bir ha
dise mi bugüne tesadiif etmistir? .. 
Zannedildiği gibi, İsanın rl~ğu-;u 
huna \'esile olmuş ise mesele esra
rını biraz ka:rbetınistir. Biitiin 
diinyanan bildiği bir hAdisenin :nl. 
dönümü te~it olunuyor demektir. 
Bizi bu diişiinceye ~evkcdecek va
ka da pek :rnkmımızdadır. 

İsa 24 Birincikanunda doi};nnıs. 
tur. Bu su.-ctle bugiiuii takip t•dcn 
ay başı ile ~·eni yıl ba~hyor. Bu te. 
fckkür tarzı bir cok kimselere cok 
makul göriinnıii~· ve yılbaşının hn 
suretle ba~ladığı fikri kabul edil. 
mistir. 

Yazan: 

Emin Ali Çavlı 

di;rnruz; çünkü iki ;ı.·üz elli sene ev. 
''el Ruslar hala dünyanın kurulul'!U 
diye bir tarihi kulJaoıyorlardı. 

Miladi tarihin istimali altıncı 
asırda başladığına. göre, dördtincii 
asırda toplanan izdik Hiristiyım 
Meclisinin bu hususta karar ver
diğini kabul etmek imkanı olam.1z. 

Yılbaşı hakkında, kati ve sarih 
malUmat sahibi olmak kin, hir :'l'I· 
lın nasıl teı)ekkül ettiğini düşiiıı. 
mek lazımdır. 

Bilindiği gibi, ~·ıl bir zaman öl· 
cüsfülür. Zaman yekncı;ak, ıfe"·anı
h \'c ıniicerret bir anlahşbr. Her 
miktar kendi cinsiv]e öki.ildiiC,>ii 
halde. zaman gibi en. kiiJli ~lan hu 
mefhum bir istisna teskil eder. 

Onu doğrudan doğruya idrake 
nkhuuzın bünyesi müsait değildir. 
Zamanı hareket eden bir cisimle 
mukayese edebiliriz. Bu hususta 
bize ay ve ırtineş en bü)·iik rehber
liği yapmıstır. 

Arz giineş etrafında bir daire 
değil bir kat'ı nakıs resmeder. Bu 
kat'ı nakısın iki noktasında yirmi 
bir Mart ye E;vJUlde) dünyanın 
her tarafında gece ve giindiiz mii
savi olur. 

F.ğer bu zamanlnq;vılhao;ı ittihu 
dilse, he)"İ bir hadise ba~langıç 
olarak kabul edilirdi. 

İkincikiiııun böyle ilmi bir nıc. 
ziyetj haiz değildi.r. Ve mebde itti
haz edilın,.c;inde bövle bir veo;He a. 
ranamaz. İranilcrd~ Nevruz hu ,.a. 
zife:ri ifa eder. O giin. J!ece ~iin
diiz. birliği ;-.·ı)ba~ma güzel bir gi. 
ris olur. 

İranilerden evvel de, Nevruzun 
~·ılbası ittihaz edildii!i vakidi. Eski 
Türklerde yeni giin diye bu zaman 
tcsit olunuvordu. 

İsanın doğumuna en yakın ay, 
:nlbaşı olmustur. iddiasını o;ara
hatle cerheden hüküm bu adetin 
ev1•cke de mevcut olduğudur. 

f sadan (153) ~·ıl önce hu teamiil 
teessüs etmişti. Romalılar hu tea. 
miile göre hareket ediyorlardı. 

ne .. imzasiyle bir kadın 
yazıyor? 

"Sayın üst;ıd! 

bann ne 

Daima hususi bir ze\·k ve ~:tmimlyctle 
okuduğum yazılarınız içinde "Taş yiı

rckli kadınlar., ile "Kiılah giyen kadın

hır,, beni icin icin güldürdii. '!\!ari Antu

yanetln, Madam Roland·ın metanetle 

k~alarını giyotine koyduklannı dil:ı'U

nilrken kadınlık hislerim i!tihc+rla ka-

bnrır. Uıltin Dıınto'nun fenalık ı;:eçirc

rek iclam merdi\·enlcriıti .r,ıkmasını dii

sünerck sözlerinize hak vercc·eğiın ge
lir. 

Ben yalnız e~er ediyorum ki; mcde-
. niyet ve ki:iÜür ~cviycsi vilksck, gene, 

centilmen bir erkeğin - n:ısıls::ı köt.li lıir 

şans eseri - kafasını nasıl satırın altına 

koyacagını görmekten mahrumum. Ey 
aslıın sütünü yine bizden ıçen 'emi ııs

lanlan! Biı.den ne istiyorsunuz? 
Boynumuz kulağımız ısınıyor. Kuk

Juks Klan'lar gibi gözümüz göruyor. 

kulaklarımız kapanıyorsa onlar gibi 
mc.<:um maksadımız. yok. 

Engızisyon iıznlarının romantik ser· 
pu•lanna benziyorsa da: ışkenre etmi
ye niyetimiz yoK. 

Kadın demek, melek demektll'. Hem 
hakim olduğumuz bir devirde k•)rkma· 
dım, iki gözüm üstad, bu makaleleri 
nasıl yazıyorsunuz? 

Sonsuz ve samimi saygılanmla ..• " 

imza: Gözlü iğne 

B u meçhul okuyucumun mek-
tubundaki hrrçın eda tam 

bir kadrn karakteristigidil'. Hele 
bir medeni ve münevver adamın 
'kafası kesildiğini görememekten 
mütevellit teessüf tamamiyle tah
min ve müşahedelerime uygundur. 

Hatta "bizim işkence etmiye niye
timiz yok',. demesine rağmen bir 
kafa kesilmesini görmek tir ya kili
ği şayanı dikkattir. 

Gerçi ben yazılanmda erkek. 
lerin cesaretinden bahsetmemiş. 
tim. Mektup sahibi okuyucumu
zun idam edilmiş kadınlar arasın. 
dan iki tane cesurunu alıp idam
da korkaklık göstermiş olan Dan
tnnla mukayese etmesi başkası he
sabına bir övünmek olsa da güzel 
bir buluştur: hoşuma gitti. Amma 
isterdim ki bu kariemiz, karısı 

idam edildiğini işitince Mösyö Ro. 
land'ın da kendini öldürmek vefa 
ve cesaretini göstermiş olduğunu 

unutmasrn. Mektuptaki "Ey aslan 
sütünü bizden içen gemi aslanla
rı!., hitabı hayli kuvvetli görün
mesine rağmen mektup sahıbinin 

"Aslan sütü., tabirini bilmediğini 
gösteriyor ki; bu da bir kadın icin 
pek tabiidir. Eğer kariem, aslan 
sütünün rakı demek olduğunu bil
seydi, bize gemi aslanı demt>k zev. 
ki için kendisini meyhaneci yeri
ne koyarak "aslan sütünü bizden 
içen .. hitabında bulunmazdı. 

Son olarak mektubun "kadın 

demek melek demektir,, iddiasına 
ilişeceğim. 

Vaktiyle bize ilk mektepte (mc. 
Iek) i şöyle tarif etmişlerdi. "Ye
mezler, içmezler. Onlar da dişi!ik 
erkeklik yoktur.,, Acaba bizim 
''ki., ler bu vasıfta mıdırlar? 

s·AGLIK öGüTLERi 

PROSTAT 
HASTALIGI 

Prostabn biiyümesi yaşlı erkek
lerden pek çoğunun başına gelen 
bir haldir. Elli yaşından önce na. 
dir ise de, istatistiklere göre. alt. 
mış yaşını ge<;İrmiş erkeklerin ya. 
nsında prostat biiyiimüş bulunur. 
Vakıa bu partinin yarısı da rahat
sızlıktan !'?ikayet etmezse de ötelı 
yarısı haylice istırap ceker. Bütün 
erkeklerin dörtte birinin hundan 
şikayetçi olması hastalığa haylice 
ehemmiyet verdirir. 
Yakın zamana gelinciye kad:ır, 

bu hastalığı gençlikte çekilen bu
laşık hastalığın neticesi de sayar
lardı. Gençlikte ba~a gelen o hula. 
şık iltihaı> idrar yolunu yavn~ ~·a
vaş darla~hrır da insan yaşlılığın
da onun cezasını çeker, derlerdi ..• 
Bu fikre akıl erdiremivenlerin ba. 
zıtarı da hastalığı uz~n uznn :nl
larca boğaza diişkiin olmıya atfe
derlerdi. İnsan elli. altmış yasma 
gelinciye kadar bol bol etli, biber
li \'e baharlı yemekler yer. türlü 
türlü alko1Jii if;kiler iı;:erse hunla. 
rın cezasını ya!ilılıkta göriir, idrar 
yolları, tabii, rahatsız olur, der. 
Jerdi ... 

llormon isleri öğrenildiğinden
beri, şimdi biliniyor ki prostatın 
şişmP~i erkekliğin sonbahar me\". 
simi demektir. Erkekliğin ilkba
har mevsimi kadınlık ilkbaharın. 
dan biraz sonra başla)·ıp ondan 
çok sonra bittiği gibi, erkek1iğin 
so:>lbaharı da kadınlığmkindcn 
ha~·Jice zaman onra meydana çı
kar ... Bu ke~·fiyet anlaşılmadan (in. 
ce prostatın büyümesi erkeklik 
hayatını biisbi.itün acı yapar ve 
hastalık sonbahara değil, adeta kış 
mevsimine alamet olurdu. Simdi, 
,·aktinde i~e başlanılırsa hastalık 
-;adece bir sonbahar alameti olu
yor ve ondan sonra ılık bir faş ge
çirmek için az çok \'akit kalıyor. 

Sebep şu: Her insanm ilk tcş<'k
kiilünde hem erkeklik, hem ka. 
dınlık olduğunu bilirsiniz. Kadın o· 
lacak insanda erkeklik kısmı kü
çiilüyor, erkek olacakta da kadın
lık kısmı. Fakat kii~ülen kısımdan 
az çok büyük parçalar kalıyor. Er. 
keklerdeki prostat uzvunun bir 
parçası ö~·lece kiiçiilen parçalar
dan biri olduğundan, erkeklik par. 
çasının faaliyeti azalınca kilçülen 
parça fırsat bularak büyümiye 
baslıyor ve o parça idrar yolunun 
üzerinde bulunduğu için bu yolu 
sıkıştırıyor ..• 

Bundan dolayı, bir kaÇ yıltlan
beri. prostatın biiyiimesini erkek. 
lik hormonlarıyle tedıı,·i ediyorlar. 
Yeni gelen haberlere göre hu usul
de tedavi herkese, bilhnssa prosta
tın büyümesi ilerlemiş olanlara. i:ri 
geJemİ;\•orsa da hastalığın heniiz 
baı;ında buhınanlara cok faydası o
luyor. 

Bu hormonlarla tedavi usulü
niin, bir kere, yaşlı adamın umu· 
mi hali iizerine fa,ydalı tesiri oldu. 
ğu şüphesiz. Homıonlar bütiin vü
cuda kuv\'et veriyor. nıha neşe 

getiriyor. Başka hiç bir tesiri ol
masa bile yaşlılıkta bu kadarı bi. 
le hoşa gidecek şey. Halbuki id. 
rar ~·oluna da göze çarpacak kadar 
faydası oluyor: Gece olsun, gün
diiz olsun idrara çıkmak ihtiyacı 

seyrekleşiyor. Sonra, yaşlı adam 
papuçlarını kirletmekten kurtulu
yor ... 

Bü)·iimüş olan prostat hormon· 
ların tesiri)·le artık küçiilemiyorsa 
da insan hastalığın rahatsızhk ve
ren alametlerinden kurtulunca, bir 
müddet için olsun, rahat etmiş o. 
Iur. 

Hormonlann iğne ile şırmga e. 
dilen, ağızdan alınan çe~itleri ,·ar. 
Fakat bunları hic kimse kendi 
kendine kuJlanama~, tedaviyi tat
bik etmek zamanım ta~·in etmek. 
rani erken yahut geç veya tam 
vakti olduğunu söylemek, hem de 
en münasip seklini göstermek, ta
bii, idrar ;\'olJarı hastalıkları mü
tehassısı hekimin işidir. 

Tarihi hakikat hu merkezde de
ğildir. İk!ncikanunun yılba~ı ol
masının, Isanın ~oğumu ile hi<: bir 
aJllkası yoktur. Isa doğduğu ve ta
rihi \•azüesini ifa ettiği zamanlar. 
da, Roma en muhteşem ve a;rni za
manda en malum devrini yaşıyor. 
du, 

A rz Giineş etrafında döner. 
Bunu ilk defa iddia eden 

Kopemik oldu. Zamanımızdan dört 
yüz sene evvel iddia edUen bu ha
kikat bütün ilim alemini sarstı. 
Şimdi ilkokul s1ralannda öğreni
lecek kadar kolaylaştı. 

Ronıarla vılbno;ı konsiillerin inti
habına tabidi. Böylelikle bir iki 
kere tarihi bazı zaruretlere göre 
yılbaşını değiştirmislerdir. 

İspanyada çıkan bir isyanı bas
tırmak iı;in orduya kumanda eden 
konsiili.i kısan intihap etmt>k icap 
ediyordu. Ordu ilkbaharda selerc 
çıkardı. Konsüliin seferden P.vvel 
erkanını tanıması, harbe hazır. 
)anması lazımdı. 

KÜÇÜK MEMLEKET HABERLERi 

--..nw ____ , ________ ,....._ __ ._ ___________ ., ___ ,_w.......,•-•ws..-1 

Romanın en büvük nbirleri, sa. 
irleri ve ntÜ\•errihleri bu zamanda 
;\'etişmişti. Böyle olduğu halde, i. 
sanın hayatı hakkında bunlar hiç 
bir malumat vermi~·orlar. Kudiis 
o zaman Romanın bir "·ilaycti ma. 
hiyetinde idi. İsannı doğuşu ve Ö
lii Ü hakkında Roma tamamıyle bi
haberdir. 

Miladi tarih, 525 yılına kadar 
kullanılmıyan ve hatta biJinmiyen 
bir takvimdi. Bu takvimi ilköncc 
ortaya atan rahip "Denys'tur. Bu 
rahibe kadar bir çok takvimler re.. 
vaçta idi. Dünyanın kuruluşu, is
kenderin Babile girişi, Hiristiyan
lara yapılan zulümler gibi vakıa
lar takvime başlangıç ittihaz olu. 
nuvordtL 

Rahip "Denys,, mı teklifi ya~ 
nvaş kabul olundu. Yavaş yavaş 

Evvelce güneşin gökyüzünde bir 
yıl i~inde bir devir yaptığı iddia 
ediliyordu. Bu her iki hüküm de 
ayPi neticeyi verdiğinden Koper
nikin kesfi bizi o kadar alakadar 
etmedi. ·Yalnız. bu devrin şimdi 
pek sıhhatle bilindiğini söylemek 
icap eder. 

Arz Giln~ş etrafında (365) gün 
(5) saat (48) dakika ve, (47) sani
yede tam bir devir yapar. Bu su
retle bir yılı hesap etmiye imkan 
tasavvur olunamaz. Herkesin elin
deki saati ile böyle iyice hesap ya. 
parak yılbaşını tayin etmesine im
kan yoktur. Bunun için itibari bir 
rakam tayin etmek ve ydbaı,1n1 o 
suretle hesap etmek imkanı bulu.. 
nabilir. 

Komada ekseriyetle, haslan~ıcı 
ilkbahar olmak üzere yılbaşı bir 
iki kere değiştirihnistir. Simdi de 
değiştirmekte fazla hir beis görmli
yorlardı. 

Bu mülaha7.alara binaen. :vılbn. 
şını bcincikanunun birinci gününe 
çektiler. 

İşte şimdi, bu biiyük merasim. 
Jerle tesit ettiğimiz yılbaşı böyle 
tesadüfi bir hadise ile meydana 
geldi: Büyiik bir sevinç ve mera
siinle karşılaştığımız, ve yeni bir 
yıla girdiğimizi zanneyledi~miz 
bu gece. ehemmiyetsiz bir vakanın 
cereyan ettiği bir hatıradan iba
rettir. 

GIRESUNDA: 
Şap nahiyesine bağlı Barça kö

yünden Dursunun çocukları 5 ya· 
şrnda Vahit ile 7 yaşında Mahmut 
ve 12 yaşında Hafizeyi öldürmekten 
suçlu ayni köylü Ekincı oğulların. 
dan Mustafa oğlu l\Iehmet 'Şiran i
dam edilmiştir. 

TRAKYADA: 
Lüleburgaz - Alpullu dönemeci ile 

Alpullu • Babaeski ve Hayrabolu
Alpullu şaseleri bozuktur. Bu yüz. 
den bazı kazalar olmakhdtr. Trıik
yada her şeyden evvel yolların ta. 
miri istenilmektedir. 
KAŞTA: 
Son 16 sene içinde birçok yeni bi. 

nalar ve bahçeler, su yolları ıslah 
ve evlere su verilmesi temin edilıniş, 
kasaba yolları ve ıki iskele, mezba. 
ha, spor sahası yapılmıştır. Kaş, 

yaylasına muntazam şose ile bağlan. 
mıştır. Temre ve Katkan nahiyeleri 
ni merkeze bağlıyacağ~ yoJJarın da 
mümkün olan süratle inşası bekle
nilmektedir. Bütün köylerde telefon 
yapılması yakındır. * Maarif memuru Şevket Ozkal, 
Korkut iline tayin edilmiş. baş mu· 
allim Muhittin Esen, Kaş maarif me 
muru olmuştur. 

NEVŞEHIRDE: 

Inhisarlar idaresi, 300 bin kilo 
kuru üzüm almak için mubayaat~ 
başlamıştır. Bu tiztiınlerin en iyısı, 
7 - 8 kuruştur. * Belediye, köpakled öldürmek
tedir. * Nevşehirin içinde bir senede 
200 çift evlenmiştir. 
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Kayıbımız Çok Fazla 
1 

Sıvasın Koyulhisarla Suşehri 
Kazalarıılda 10.000 Olü Var 

Fırtına Şiddetlendi 
o 

(Başı 1 incide) 
ver politikası bir taraftan İtalya ve 
Almanyanın Avrupanın şarkından, 

Balkanlardan ve Orta A vnıpadan 
İngiliz ve Fransız nüfuzunu söküp 
atması esasına dayanıyordu. Bu 
prensip hakikaten İtalya tar:ıfından 
ileri sürülmüştü, Almanya ona ilti. 
hak etti. Mihver politikası öyle bir 
inkişaf gösterdi ki, Orta Avrupadan 
garp devbtlcrinin nüfuzu silinmeğe 
başladıkça boşalan yerleri Almanya 
istiltı etti. Avusturya ve Çekoc;lo
vakya böylece İJalya aleyhine bir 
xnahiyet aldı. 

M acaristanla İtalyayı birleştiren 
sebeplerden biri d•} İtalyanın 

olsun, Macaristanın olsun antika. 
mintern pakta gösterdikleri sada. 
kattir. Macaristanın mevkii iktidarı. 
nı elinde tutan unsurlar bünyeleri 
bakımından sağ cenah tefekkürüne 
sahiptirler. Ticari ve zirai hayatın 

kuvvetini sevk ve idare edenler 'Ma
caristanda ibir kere daha Bellakon 
tecrübesine tarafdar değildirler. İ
talyanın ana siyaseti de hala komü. 
nizmle mücadele şiarı ile izah edil. 
mektedir. 

Kont Csaky'nin seyahatinden bah. 
seden Gayda hile son makalesinde 
İtalyanın misyonunu komünist düş. 
m-ıanlığı olarak tavsü etmektedir. 

Vaziyet böyle olduğu halde Al. 
ım.anya ile artık İtalya arasında anti. 
'ikomintern bir mücadele birliği mev. 
zuubahs değildir. İtalya eski siyase. 
tine sadık olduğuna, Avusturya el. 
den çıktığına, Almanya Merkezi, 
Şarki Avrupaya ve Balkanlara İtal. 
yadan 'başka kuvvetlerin serbestçe 
girmesine müsait vaziyet aldığına 

göre İtalya için Macaristaı:ıın ehem. 
rmiyetini anlatmak üzere onu "İtal. 
iYanın şark hududu,, diye tavsü ede. 
biliriz. 

Csaky'nin Venedik mülakatını bu 
!bakımdan mütalea etmelidir. 

Bugün Macaristanın meseleleri: 
1 - Yugoslavya ile münasebet. 
2 - Romanya ile arazi işleri. 
3 - Sovyet Rusya ile hudut me. 

selesidir. · 
Macaristan: bu meseleleri, kendi. 

~ini dünyanın merkezi s1kleti adde. 

;derek halledecek vaziyette değildir. 
Balkanları hesaba katmasak bile :Vh. 

caristan üç büyük kuvvetin ortasın. 
ldadır. Almanya, Rusya ve İtalya nü. 

tfuzu bu küçük devleti çerçevelemi15. 
:tir. Ve büyük devletlerin nüfuzu Ma. 

ıearistanda karşı karşıya ge1miştir. 

Hatta denebilir ki bu kuvvetler or. 

ıtasında Macaristanın bugünkü halini 
nnuhafaza ederek revizyon iddiaları. 

an bir tarafa ibırakmasını tabii bul. 
malıdır. 

Gerçi Almanyanın Macaristaru 
Transilvanyaya doğru tahrik etmesi 

muhtemeldir. Fakat o zaman Sov
yetlerin "ırk ve kan,, kardeşleri olan 

.. Karpat Rusyas1,, nı Macaristandan, 
"Besarabya,, yı Romanyadan isteme. 

leri mümkündür. Bu hal Almanya. 
!Dın biraz daha garba doğru si.iri.il. 
nnesi, bir miktar daha gerilemesi de. 
mektir. Böyle bir tahrik İtalyanın 
rtehlikeyi kendisine biraz daha yak. 
laştırması demektir. Bunun ıçın 

iböyle bir macera İtalya tarafından 
tavsiye edilemez. Bilakis Romanyı:ı. 
nın da minnettarlığını celbedecek bir 
jest ile Trianon'un torunlarını mem. 
nun etmek, İtalyan siyasi nüfuzunu 
Karadenize kadar getirmek dah:ı 

muvaffakiyetli bir hareket sayılabi. 
lir. Bunun için İtalya Hariciye Nazı. 
rı, Kont Csaky'ye Romanya ile dost. 
:I.uk tavsiye etmişse hiç hayret etme. 
;melidir. 

Macaristan, Yugoslavya ile dost 
münasebetler idame etmektedir. E. 
sasen Yugoslavya. İtalya politikası-

(Başı, 1 incide) \ 
mizlemek gibi şeylerle uğraşılarak 1 

felaketzedeler intizarda bırakılmıya. 1 ı 
caktır. 

Tirebolucla hasar miktan 
Tirebolu 9 (Tan Muhahirinden) -

Tesbit edilen en son rakamlara göre 
zelzeleden kasabamızda 351 ev ta. 
rnamen. 1097 ev kısmen ylkılmış o. 
lup 3 ölü ve 37 yaralı vardır. Bu ka. 
dar zarara rağmen daha ziyade fe. 
liıketc uğrayan civar kasabalar hal. 
kına acil yardım için eşya gönderil. 
miş, ayrıca paTa yardımı etrafında 

da hazırlığa girişilmiştir. ' 
Hükumet binasile Dumlupınar ve 

Sakarya okullarının duvar1arı tehli. 
keli surette cat1adığından bu binalar 
derhal boşaltılmıştır. Zelzele kasaba. 
mızda hemen hcrgün h3fif surette 
olmak üzere haltı hissedilmektedir. 
Gümüşhanede yıkılan evler 
Gümüşhane, 9 (A.A.) - Kop ve 

Ziğana ve Sipikor dağları 15 günden 
beri ikapah oldu~u için posta gelme. 
mekte ve kar fırtınası devam etmek. 
tedir. Şehrimizde, 40 kadar evin va. 
ziyeti tehlikeli görülmüş ve bunlar 
tahliye ettirilmiştir. Şehirdeki diğer 
evlerin yüzde sekseninde çatlaklıklar 
vardır. Resmi binalar da bu arada. 
dır. 

Erzurum(/an yapılan yaiclımlar 
Erzurum, 9 <A.A.) - Bugünkü ı 

trenle Erzincana 48 amele gönderil. 
miştir. Erzincan vilayeti emrine ve. 
rilen Erzurum vilayet memurların. 
dan başmemur ile Nümune hastane. 
si baş eczacısı da dün a'k.c:amki trenle 
Erzincana gitmislerdir. Ücüncü u -.. 
mumi müfettişlik müşavir memur. 
larından 5 i de Trabzondan Samsun 
yolu ile Erzincana gitmişlerdir. 

Trabzon kazalarında vaziyet 
Tra·bzon. 9 (A.A.) - Şehrimizde 

felaketzedeler için toplanan yatak 

ve givecek eşYadan mühim hir kıs
mı Gümüshane, Ordu ve Giresun 
Vilayetlerine gönderilmiştlr. Ordu 
ve Giresundan istenilen para ve gı. 

1 

Chamberlain'in 

Türkiye Hakkmdaki 

Dostane Beyanatı 
Londra, 9 (Hususi) - Başve

kil Mister Chamberlain, bugün 
söylediği nutukta Türkiyerleki 
zelzele felaketinden bahsederek 
demi~tir ki: 

"Fakat, diğer bir memleket 
ve diğer alicenap hir dost daha 
vardır ki ona da derin sempa. 
tilerimizi buradan arzediyoruz. 
Evvela bugün harp halinde bu
lunmı:van ve fakat birkaç giin 
zarfında zelzele, tuğyanlarla 

bütün muhari"p devletler mec
muunun birçok haftalık muha
re heler neticesinde görıliiğii bii. 
tün zararlardan daha büyiik zn. 
rarlar görmüş olan Ti.irk diya. 
rıdır. Hatta bugün bile bu dos. 
tun uğradığı zararın mikdarını 
teshit etmekten aciz bulunuyo. 
ruz. Çünkii her saat yeni taisi. 
lat ile vaziyet değişmektedir. 

Bizzat Rcisicümhurunun yiik. 
sek idaresi altında blitün bu fe. 
liıketzede yerlere yarchm edil. 
mek için ne yapmak kabilse 
hepsi yapılmaktadıt'. İnsanı 
hayranlıklar İ!:İnde bırakan 

metin Türk kö:rliisii, bu büylik 
felaketlere mim hasleti olan 
sabır ve cesaretle kar~ı koy. 
maktadır. Fakat, tabiidir ki hi7. 
ler, onların dostları olan bizler 
bu milli felaket karşısında ken. 
dilerine yalnız ıempatilcrinıizi 
değil, a:vni zamanda muavenet 
ellerimizi de uzatmak meclm. 
ri~·c-tindeyiz. 

"İngiliz ve Fran!'ıız hiilu"ımet. 
lcri yaptıktan ilk yal'dıma ila. 
ve olarak yeniden muavenet. 
)erde hulunmtva amade olılnk-1 1 

larmı Türk hüktımPtine bildir. 
mişlerdir. Her üç hiikUınet bu 
muavcncte ne suretle de,·am e. 
dilmek Iazrm geldiğ'i noktasını 

li birlikte tetkik etmektedir." . 

mevıkuflardan bir kısmı veya tama. 

mı hakkında verilmiş olan ceza hü
kümlerile tevkif k?rarlarının infazı 
müsait vaziyet' avdet edınceye kadar 
Adliye Vekaletince tehir oluna bile
cektir. Bu yerlerin hepsinde veya 
bazısında müsait vaziyetin avdet 
eylemiş olduğu İcra Vekilleri Heye. 
ti kararile tayin olunac:ıktır. Bu ka. 
nun bu yıl sonuna kadar meriyette 
kalacaktır. 

Yeni teberrüler kayclediliyor 
Ankara, 9 (Tan Muha~rinden) -

Bütün vi1ayet ve kazalarda felôkct. 
zedelere geniş ölçüde yardımlarda 

bulunulmaya devam edilmektedir. 
Bu arada Aydında 1477!i, Eski!'chir
dc 17778, Trabzonda 151<:19, Kasta. 
monuda 31851, Çorumsia 20 bin lira 
teberrü edilmiştir. 

~ 
Ayancık halkı, felaketzedelere 

yardım hususunda büyük bir gayret 
sarletmişlcr, en kücük çocuktan en 
yaşlr insana ve en fakirden en zengi. 
nine kadar herkes gücünün yettiğin. 
den daha fazlasile yarrlıma ko~muş 
ve kısa bir zamanda 5742 lira 68 ku
ruş toplanmıştır. 

Hariçten yapılan yardımlar 
Ankara, 9 (TAN) - Polonya bü. 

yük elçisi zelzele felaketzedelerine 
bir yardım olarak şahsı namına 100 
lira teberrü etmiştir. İngiliz I\1 üza. 
heret Cemiyeti de İstanbul Üniver. 
sitesine gönderdiği bir telgrafla fe
laket karşısında duyuhn teessürü 
bildirmiş ve taziyede bulunmuştur. 

Almanya hükılmetinir.. Anadolu 
felaketzedelerine yardım olmak Ü
zere, gönderrneğe karar verdiği ec
zayı tıbbiye yüklü tayyarelerC.en i. 
kincisi de yarın İstanbula gelecek
tir. Diğer taraftan Almanya Büyük 
Elçisi Von Papen, Hariciye Vekaleti 
ne müracaat ederek, İstaubuJda bu
lunan Alman hastanelerinin biıtün 
boş yerlerini yarahlara iahsis ettigi. 
ni bildirmiş ve bu hareket hükumet 
tarafından teşekkürle karşılanmıştır. 

da maddelerile inşa Jevazrmı mezkur 
vilayetler emrine gönderildiği gibi 

Gümüshaneye de aynca 24 çadır sev. 
kedilmiştir. Vilayet merkez kazasile 

Akçaabad, Vıakfıkebir kazalarında 

1O1 ev tamamen ve 928 ev de ktsmen 

yıkılmrstır. Felaketzedeler sağlam o. 

,f--- ~I 

Belgratta feliıketzeclder içi:-ı toJJ

lanmış olan 46,370 dinarla 11 İngiliz 
lirası ve bir miktar eşya, Türkiyeye 
gönderilmiştir. 

İsveç Elçiliği, İsve~ Kralının ha:c. 
kctiarz felaketi dolayısile raki tazi
yetlerinin Reisicümhur İnönüne fü~ 

lağım Hariciye Vekaletinden rica 
eylemiştir. 

lan evlere yerlestirilmiştir. '· 

Kayseride iskan işleri 
Kayseri, 9 (A.A.) - Son güne ka. 

dar şehrimize 83 ü yaralı olmak ü. 

zere 236 felaketzede gelmiştir. Bun. 
ların iskimlarına tahsis edilmiş olan 

evlerde her aile için ayrı ayrı lü. 
zumlu bütün eşyalar temin edilmiŞ-

tir. İskan ve iaşe isleri ile meşgul 
olmak üzere iki konak heyeti teskil 
olunmuştur. 

Şehrimize gelmiş bulunan fela. 
ketzede karde'jlrlrimizin yerleştiril. 

rnesi ve iaselcri i~lerinin idaresi ile 
muvazzaf olan heyet ve ekipler fev. 

kinde bir komite de bütün bu işleri 
mürakabe etmektedir. 

Dün aksam fe1ak~t mınt::ılcasından 
İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Kü
tahya ve İspartaya gitmekte olan 
124 yurttaşımız, Kayseriden geçmiş. 

tir. Bunlar istasyonda, iaşe edilmiş. 
ler ve içlerinde yaralı bulunanlar 

da tedavi olunmuşlardır. 

Bugünkü trenle de muhtelif vila
yetlere gitmekte ulun 618 felakdze
de yurttaşın burayıt gelmeleri bek
lenmektedir. Bunların da istasyonda 
iaşe ve istirahatlerinin temim için 
icap eden hazırlıkhr yapılmıştır. 

sinde tedavi edilenle!" fabrikaya a. 
lınmı_şlardır. ,.-

• !1-
Ad apazarma 20 nüfustan mürek-

kep 6 aile gelmiş ve yerleştirilmiş. 
lerdir. Maraşa da 5 kişilik ilk fela
ketzede kafilesi dün )!.elmi~tir. 

lf.. 
Antakya, 9 (TAN) - İlk felaket. 

zede kafilesi Antakyay::ı. gelmiştir. 

Bu kafile 380 nüfustan ibarettir. İs. 
kan ve iaşeleri için bütün tertibat a. 
lınmıştır. 

Dün tekrar zelzele oldu 
Ankara, 9 (TAN) - Bu sabah İs

p3rtndn ve Burdurda oldukça şiddet. 
1i bir zelzele olmuştur. Bayındırda 
da biri sabahleyin, diğeri öğleden 

sonra olmak üzere iki şiddetlice zel. 
zele kaydedilmiştir. Dün gece Gü
müşhanede biri kuvvetli. diğeri ha. 
fif iki zelzele olmuştur. Hiçbir.hasar 
yc.!ttur. 

C ezalart. ali edilecek 
mahkumlar 

Amerika Büyük Elçiliği, Amerika 
Büyük Elçiliği için mübayaa edilmiş 
olan iki kamyonetin Kızılay Cemi
yetine verilmek üzere Fort motör 
kumpanyasına iade edilmiş olduğu
nu Hariciye Vekalethıe bildirmiştir. 

ltalyan Kolonisinin yardımları 
İstanbul, 9 (A.A.) - İtalya Baş

kopsolosu, İstanbul Valisi Llıtfi Kır
darı ziyaret ederek İstanbuld 1 bulu. 
nan İtalyan tcbaa;;mın yardım ola
rak aralarında topladıkları 11,000 
lirayı Kızılaya tevdi etmiş bulundu. 
ğunu bildirmiştir. Vali tarafından 
Başkonsolosa teşekkür edilmiştir. 

Kızrlhaç birliği umumi katibi 
Ankara, 9 (A.A.) - İki günden

beri şehrimizde bulunmakta olan ve 
felaketzedelere y:ı.pılaca:t yardım i

çin Kızılay merkezile temasta b1.ılu. 

nan Kızılhaç birliği umumi katibi 

Kont dö Roug~ bu akşam şehrimiz
den ayrılmış ve İstanbula gitmiştir. 

Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -
Ankara cezaevindeki 111;ıhkıimlardan Kont dö Rouge, hugün hareketin. 
teşkil edilen yüz kişilik bir grup F.r. den önce Başvekil doktor Refik Say. 

zincana gönderilmiştir. Bunlar şe. dam tarafından kabul cdilm;ştir. Kı
hirde enkazı kaldırma ameliyesine zılhaç birliği umumi kati.bi, istasy.:ın
yardım edeceklerdir. da Kızılay umumi merkezi erkanı i-

Diğer taraftan Adliye Vekaleti, le Başvekil adına hususi kalem mü. 
Erzincan fel8ketinde cansiparane dürü tarafından uğu:ı:lanmışt1r. 
hizmetleri görülen elli kadar mah- ı =====-=========== 

1 
(Başı 1 incide) 

tıma gelmiştir~ Gemi son fırtınayı 
Boğazda geçirmiştir. Evvelki akşam 
fırtına başladıktan bir buçuk saat 
sonra Boğaza giren Aksu vapuru 
Büyükdere önünde bağlamış ve ge. 
ceyi orada geçirmiştir. Ankara va. 
puru fırtınayı açık denizd? karşıla. 
mıştır. Bütün gece fırtına ile müca. 
deleden sonra dün sabah Boğaza gi. 
rebilmiş ve öğleden sonra limana 
gelmiştir. 

Cümhuriyet vapuru da, dün mUtad 
Karadeniz postasını yapacak iken 
fırtına yüzünden gidememiştir. 

Geçen pazar günü akşamı Umanı. 
mızdan Karadenize kalkan İzmir 
vapuru bir gece Büyükderede be!de. 
dikten sonra pazartesi sabahı Kara. 
denize çıkabikliş ve rırtına yüzün. 
den Zonguldak yolcusunu Ereğliye 

<'lkarmağa mecbur olmuştur. Gemi 
fırtına ile yoluna devı:tm etmekte. 
dir. Güneysu vapuru Trabzon, Kara. 
deniz vapuru da Polathane limanla. 
rına iltica etmi!'.:'lerdir. 

Aksu güçlükle dönebildi 
İki gün rötarla dün g.elen • .c\ksu 

vapuru kaptanlarına ırôr.:>. geminin 
Karadenize son seyahati çok mü~kiil 
şartlar içerisinde gecmiştir. Gemi Ji. 
manımızdan ayrıldığından dönüşüne 

kadar fırtınadan kurtulamamıştır. 

Buradan gidiş seferinde hicbir li. 
manla irtibat yapamamI!? ve Hopaya 
kadar ambar kapakları bir defa bile 
açılmamıstxr. Zonguld3k yolcusu E. 
reğliye çıkarılmıs, oradan İnebolnva 
ve dı:ıha sonra Sinoba gitmiştir. Va. 
pur Samsuna uğramış. fakat is ya. 
namamıc:tır. Fırtına yüzünden Ünye. 
Fatsa, Ordu limanlarına hiç uğra. 
mamış. Giresun. Trabzon ve RizeyP 
yalnız yolcu cıkarabilmi~ ve bura. 
dan Hopaya ı:relerek hurada iki sa. 
at k~lmıc::tır. Dönüste Rizeye t~V.rıya. 

Almanya 
Endişede 

ffiası 1 indfl" ı 
ruz. Sulh için· calı"maya devam ede. 
ceğiz ve mesaimizin muvaffakiyetle 
biteceğine ümidimiz vardlt'." 

Roma radyosunun bıı ak~arrıki 

neşriyatına göre bugün Peşteye dö
nen Macar Hariciye Nazın Kont 
Csaky, yarın tekrar İtalyaya gide
cektir. 

Macar ajansı da şu malllmatı veri. 
yor: 

"Kont Csaky ile yakmd:cı.11 müpase. 
batı bulunan mahafilde İtalya ile 

Macaristanm cenubu şarki Avrupa. 
da sulhün muhafazasını arzu etmek. 

te oldukları beyan edilmoktedir. Bu 
iki memleket, Almanya ile çok iyi 

münasebetler idame etmektedirler. 
Bu münasebetlerdeki ihlas ve ~mi. 

miyetin bu suretle yeniden mü~ahe. 
de ve tebyini. bütün muhalif farazi. 

yeleri ve tesvil:ltı suya düşürmekte. 
dir. İtalya ve Macarista:-ı, Yugoslav. 

vaya karsı ayni dostane hisleri besle. 
lemektedirler. Zira, kuvvetli Yu. 

goslavyanın mevcudiyeti, gerek İtal. 
yanın, gerek Macarista!'lın menafii. 
ne tevafuk etmektccHr. Sovyet Rusya 
ile olan münasebetlere g!:!lince Ma. 
caristan, Sovyetlerle normal diplo. 
masi münasebetlerde bulunmaktadır. 
İtalya da. geçenlerde Sovyet Rusya. 
ya karşr herhanızi bir taarruz fikrin. 
de olmadığını ilan etmiştir. Maama. 
fih, İtalya, bolsevi~in cenubu şarki 
Avrupaya yayılmasına bütün kuv. 
vetile mukavemet edec~ktir. 

"Venedik görüşmeleri neticesinde 
İtalya ile Macaristanın heT tür1ü ma. 
cera siyasetinden sakınmak ve ordu. 
larının kuvvetine ve kendilerini her 
türlü sürprize karsı zaman ~ltına a. 
lan sağlam dostluklarına güvenmek 
suretile istikbale sakin bir itimatla 
bakmakta oldukları anlaşılmıştır." 

Yuf(oslavya vaziyetten memnun 
na aykırı bir yol takip etmediği için • 
Macaristanla anlaşması müş~cülata Malatya, 9 (A.A.) .....: Dün akşam 
maruz kalmamıştır. Esasen de arala_ Erzincandan 21 yaralı fıelmiş ve bun 
rında halli müşkültıta uğrıyacak mü- lar tırahum hastanesine, doğumevi. 
!hirn meseleler de yoktur. Karpatlar- ne ve diğer hastanel~re yatırılmış

altı Rusyası münasebetile Sovyetler. !ardır. Diyarbakır ve Adana istika. 
le Macaristan arasında bir ekalliyet metlerine gönderilme!< üzere dün 
davası, bir nüfuz meselesi, bir de ide. 350 ve bugün de 471 felaketzede Ma 
oloji tezadı vardır. Bu üç mesele latya istasyonundan gelmişlerdir. 
münferit bir şekilde Macaristana ait Bunlara, istasyonda çorb::ı, çay ve 
bulunsaydı halli kolay olurdu, fakat yiyecek tevzi edilmiş ve 15 hafü ya
Macaristanın meseleleri bir yandan ralının da hükumet tabibi tarafın. 

da İtalyanın meseleleridir. Bunun dan müdavatı yapılmıştır. 

kumun isimlerini maha!Jinden iste. ~ 

1 
Yarı resmi Yu~oslav mahfellerin. 

miştir. Bunların geriye kalan mah. T 1 y AT R O LA R de beyan edildi~ine göre Venediktc 
kumiyet müddetlerinin affedilmesi cereyan eden İtalyan • Macar görü~~ 
için bir kanun layihası hazırlana. melcri Belgradda pek büyük bir sem. 
caktır. Şehir Tiyatrosu pati ile karşılanmıştır. Çünkü Yu. 

Bundan baska zelzele mıntakasın. TEPEBAŞI .. o R A M .. KISMIND.A 
Bu akşam saat 20.30 da 

da ceza hükümlerile tevki: kararla. HAYAT BİR RÜYh.DIR 
_Komedi Kısmı İstiklal cnddt-<ıin.de 

Bugün gündüz saat 14 de 
(Kelo~lın Çocuk Oyunu) 

Bu akşam 20,30 da 
e SÖZÜN KISASI • 

Halk Opereti 

goslavyanın harici sivaseti de komü. 
nizmin nüfuzuna şiddetle mukave. 
met etmek, Balkanlarda sulhü sağ. 
lamlaştırmak ce cenubu şarki Avru. 
pa devletleri arasında her türlü ih
tilafa mani olmak gayelerini güt. 
mektedir. · 

• 
Bükreş, 9 (A.A.) Romanya a. 

mıyan ve fırtınadan Akçaatısd 
çan gemi, dönüşte bazı uınatl 
iş yapabilmiş, Sinoptan fırt~ 
kalktrktan sonra İneboluya uıFı 
ve fakat burada da iş yapan1ı~ 
doğru 1stanbula gelmiştir. 

Denizcilerimizin verdikleri 
mata göre, Sovyet istasyonları 
vaziyetini ve fırtınayı her ı. 
telsiz vasrtasi1e gemilere bildi 
tedir. Verilen bu malumat hef 
man doğru çıktığı için ;,izim 
lerimiz de bundan çok istif:ıd 
mektedirler. Bu istasyonlar. 
muhtelif yerlerdeki dalga bilY 
ğünü bile doğru olarak bilclirıtı 
dirler. Yalnız bu neşriyat sa 
manlarda şifre ile yap1lmağa bS 
dığından bizim gemilerimizin 
dan istifadelerine imkan kaırtıı 
tır. 

Tayyar vapuru kurtulJtı 
Fırtına· yüzünden Gelibolu 

rmda karaya oturan Tayyar v8 

dün sabah kendi kendisini ltll 
mıştır. Geminin yolcusunu alıp> 
lerine götürmek içiın tahrik ee· 
Saadet vapuru da Şarköyden 

gidememiştir. Dün ayni malC 
Dumlupınar vapuru kaldırılını( 

Ergene yine taştı 
Babaeski, 8 (TAN) - Bir Jı 

evvel taşan ve birçok evleri su 9 

da bırakan Ergene deresinin S 

henüz çekilmiş, yeniden yağan • 
murlar karları eritmiş ve Ergen~ 
ce yarısı süratle taşmış, bütün c 
yine su altında bırakmıştır. 

Pek hızlı akan Ergenenin koC9 

ca buz parçalarını taşıdığı görül 
tür. Sinanlıda bir köpri1, Alptıl· 
bir kahvehane ve bir be!"ber dii 
nı yıkılmış. 25 evi de su basrrı 

Fabrika itfaiye grupunun göstt 
ği gayretle, subaskınına uğrayal11 
ler tahliye edilmiştir ... • -- "'4'ı 

Chamberlain 
Diyor ki: 

(Başı 1 inci 
mız altına geçirdiğimiz gemileriJl 
mumi tonajını tenzil edersek ge 
hakiki zayiat olarak "120,, bio 
kalır ki, yekılnu "on bir milyon,, 

dan mürekkep olan ticaret fil°' 
zun ancak yüzde biri demektir . 

müddet zarfında kaybettiğimiz ~ 
gemileri, Royal Oak v,e Curageu: 

mak üzere . iki büyük gemi ile 
daha ehemmiyetsiz sefinelerden 

rettir. Fakat bizim için daha elt 
miyetli olan daha acı olan şey ~ 

gemilerimizde, ticaret gemilerJl'l 
ve müdafa~sız ve zararsız nal> 
vasıtalarımızda verdiğimiz insafl 
yiatıdır. Maamafih bütün bıtfl 

rağmen deniz hakimiyetini en 
manasiyle muhafaza ediyoruz.,, 

"Siyasetimiz değişmiyecektl' 

Mister Chamberlain, Finland9 
bahsederken, İngiltere taraiı11 

yapılan yardım v:ıadinin boş bit 
at olmadığını, verilen sözün ıilı} 

ka yerine getirileceğini söylerrı" 
İngiliz Başvekili, hava teatı' 

tehlikesinin henüz bertarnf ed 
diğini, yeni tedbirler alınmakt9 

duğunu anlattıktan sonra, tngtl 
siyasetinin değişmediğini söyl 

ve "siyasetimizi deği:;ıtirmek sofl 
rece esasi bir hata teşkil eder,, 
miştir. 

Bugünkü hedefin, harbi k3zal1 
ve kısaltmak olduğun•.ı söyliyen 

ter Chamberlain, İngiliz !abri.kıJ 
le tezgahlarının si•Jillere ait ibti 

lardan fazl :ı bu hedefi gerçekle 
mek için uğraşacağım, onun içitl· 

güne göre lüzumsuz sayılan şe)'I 
yapılmadığını ve yapılnuyncıı 

vesika usulünün de bu maksadı 
hakkuk ettirmek için kabul olıl 
ğunu söylemi_ştir. 

Mister Chamberlaiıı daha ~ 
şöyle demiştir: 

"Almanya, Britanya İmparııt0 

ğunu yıkmayı istihdaf ettiği11i 8 

ça söylüyor. Almanya, bizi de. 
diki kurbanlarına re\'a gördügıl 
ameleye tabi tutarsa. memııu!l 0 

Fakat bizim buna benzer inti1'ıı 
hedeflerimiz yoktur. Su var l<İ• 
man milleti harbin uzaması ıııe 
yetinin kendisine ve ba.şınd.:ı ~ 
nan tiranlara ait okluğunu unı.t 
malıdır.,, 

için Macaristanın meselesi, bir İtal. Şimdiye kadar şehrimizde jskan c
ya - Sovyet meselesi halini almak- dilen felaketzedelerin adedi l::i6 dır. 
tadır. \Yaralı olarak bez fabrikası hastane-

rının infazının tehir <!dilmesi hak. 
kında hükumetçe teklif edilen layi. 
ha adliye encümeninden geçerek 
Meclis ruznamesine alınmıştır. ı.ayi. 
hanın aldığı son şekle göre, 27 kil. 
nunuevvel 1939 tarihinde ve müte
nkip günlerde vukua gelmiş olan 
zelzelC'den ehemmiyetli surette ha. 
sara uğrayan yerlerdeki mahkum ve 

Bu akşam (9) da 

•• RAHMET EFENDi • 
Aynca: Zozo Oalmas şarkılar söyliyecckitir 

jansı bildiriyor: 
Balkan devletleri 

iki, üç ve dört şubat tariblet' 
daimi konseyi Belgrudda toplanacaktır. 



&r (Başı t incide) 
~t, Neeau ve Fahri; Salih oğlu İsmail, 
!net· lialiıne, kızı Sevım, kardeşi Meh· 
oğı~ Osınan, karısı Hcdıye, kızı Vesile, 
Beıı Must.a!a, kı:ı.ı Sevil; .&.hmet, knnsı 
h l1e, tOcuğu Yılmaz, annesi ?Hyaz; Gül 
ı;~ ÇOcuğu Emln, kızı Fatma, kızının 
ş cutu S bahattın ve Eşref; Yusuf, oğlu 
d evket; Ş 'ket; Şükrü o lu Mehmet, "al-
~ı Zolam; SaiahatUn. karısı Mccbure, 
~ Nıhat, kızı Perihan; Meh et o •lu Ha
k kansı Zol ı, kızı Makbule; Mcvlül, 
tn arısı Sıdıka, o ıu Dur un, kUndakta Kc· 
hal; ?ıtust.af , kıırısı Seher, valdesı Ruııen, 
ti em !resi Lutfiyc, hcmııırcsl 1.ocuğu Kad
ı; Ye "e R bl ; Ahmet. kansı Mnhbube, 
tıoCUğu Fıkret, kızı Mcd hn, hem iresl Ha· 

1 ce; Bekir, kansı s d t, kızı Ayten, o~-
u ,\yh b otı an, kızı Gö çen; Ali, kızı Mnh ubc, 

c u Kemal; Hasan, kan ı Jonll, a ı Zi· 

0~· kın FelAket; Hüseyin, kan ı Halice, 
k u Edıp; H san; Veli o lu Yusuf, kansı 
t>~rnine, oğlu S bahatun v Bah etun, 

1 
dızı Lu ye ve Salih , b dızı kw Ay

lia; Mehm t o lu K zım At bey, karısı 
1-. Uce, oğullıı.n Mehmet, C d t, Milhat, 
lt ecdet, kızı Medıha; Dursun o Ju Şerif, 
ı:rısı V ile, kııyınv ld 1 .t-•atma, kızlar> 
')'! altat, Sad kat, s bahnt: Ali oğlu Bilse
n n; Sallh o lu İbr him, knrm Nurlyc, nn-
0 ~l F tma, kızı Nerim n· Abdurrnhmnn 
.; u Kemnı, karısı Ba çc, o hı Turan, kı
lta AYnur; Mchm t o,.lu Halis, kı.zlan İ!n
~ Sadakat, Sıdıka; Osman o~lu Ahmet, 

1,.,,~ Fatma, knrdeşl Bekir, kıtı Zehrn, 
-.ıı Halime; Mehmet o lu Hssnn. 

T cınıdıklarının yanına gelenler 

1 
Erzincandan gelip şehrimizde bu. 

Unan tanıdıklarının yanlarına gi. 
denler de sunlardır· 
Af Ahmet oiıu Dursu~, oğlu nursun ve 
~tırtn.za; İsmail kıD Tunçat:ı; ı mail kl7J 

)' hiye, kw Nerımım, o ulları Tıırgut ve 
llınaz.; Müştak o ıu Ahmet, k:ınsı Xi.l

~~e: .Ahmet kızı 1 met, oğlu Ne det: mü
ait kaymnkam Zıya UluklS , karm Ve-

Ue, kızları Naime, Leyld, Ncd mc, Vesile ;e 0 lu Nevzat; Şazimet, kıı'lnn N dMe, 
C ec!A; İh n SarC', o llan Ümıt, Gönul, 
•.~er: Rıza San, o lu Kemal, kızı Zekiye; 
~u Rıza: ŞOkrlyc Ahmet, o ılları .!\tu:ım
ll'ler ve Muzaffer, kıD Nennın •• 

Erzincandan cfün gelenler 

Erzincandan dün de 49 kişi gel. 
flli§tir. Bunlar arasında yaralı yok. 
tur. Gelenlerden bir k:smı burndaki 
tanıdıklarının yanına, bazısı da muh. 
telif otellere ve muhaclrhaneye mi. 
~fir edilmişlerdir. Muhncirhanedc 
h ıılu~an.ıara dün ol.hi~ Ll:ıSJhhnı~ uo 

epsl hamama scvkedilmıştir. Bclc
:iye Sıhhat Mudürlüğü ve Kızılay 
t Ul\larla yakından alakadar olmak. 
adır. Dun schrlmize gelen Erzin. c • 
anlılann isimlerini aşa[:ıyn yazıyo. 

l't.ız: 

Ahmet GQçb&1U', Salih Ethem S!Sz411, Ya
dlglr Mustafa GQneş, Vehbi Zira Başke
sik, Seyit 'Fuat Selçuk, Sıtkı Halit BUyük
alın, CelAI Akif Cesur, Nazif Muhnrrem 
Şeng(il, Mehmet Kızılçam, Fikri F..rol. Ke
mnl YUk11el, YaıJar Veli nemirf'l, Ömer 
Mehmet ÖzbOlbül, Ahmet HOseyin Doğ
rul, Kumlu Ahmet Uzun, Fatma Yu11uf 
Sarıyaprak, Refikti Aziz Uzun, Saime Mu
sa, Asiye Musa, Nizam Sıtkı Ratılmı . Aso 
Mehmet Dojlnıl, Mehmet thrnhlm Kök
taı, Haydar Veli imece, Muso A'Y4.."- Tok
soy, Ali Abdurrahman Dllzyol, A1'e Mr.h
met :K batıııoı. HesAn Hacı Yusuf ilik, Ha
tme İsmııll Kal, Sediye Mehmet İlik, Stı
lfıhatun Mclımet Asil, Nemikn Rnkkı Sa
karya, iımıall Ahmet KO(', Ahmet fsmall 
Koç, Nurfye Falk Uzun, Şehime Abdur
rııhman, Sıdıka Hakkı Çetlnkaya, Refik 
Hakkı r.et•nkıı.,a, Yavuz Cemal Yanan, 
Nevzat ŞilkTü Kandemir (3 ya,ında). l\1e• 
dlhıı Nnll Cnnbav, Nııııı:lfe HO•eyln Ör.toı>
cu, İsmail Sabrl Doitu. Ml\rU\"Vet İhsan 
ooıtu, Candelt.•r hmAll Doıtu, F.mlne Hi.ls
nO Frdem, Oktay Edin Erdem. Muc:tafa 
Arif Y 7. r. Avten F.dip l!:rden, Nimet 
Muııtnfa ClUner, Vfl!Clhe Ali Rıu, Nasiye 
fehAk GnnerX7., J<ı>drlve İhsan Okbay, 
Mfinlre İbrnhlm Te~C""nlıottlu, Enis Hnllm 
T .J\1"8t"ıtln, FP ,..ive Hıı~an A kvol, Nurlye 
H fız Zlvıı T ınc-iirılUu. Oaklı1t o~mıın 
Kııratepe. H tice A 11, Rclkıı Faik Telci, 

lf Phm ıt Ahmet KllkC'U, Fatma Mnhnıut 
K!Skc{}, Krmal Ali Kargı, :Ffd·n Mehmet 
Karwı, Emine Ali K11rın. P:mlne F.uhnc;nn, 
Reşit O"mnn M11rh•n. Mehmet Yuıruf O· 
'lmüın. Hııvı1ııır A 11 Jl:&ln, Ceh\l Ali Kargı, 
NuretUn Ethem Dlncsoy. Omvın ~ııctafıı 
Marha. Hali!! Zekertva C\nıızol'!lu, Dur
run Ahmet Topeu. Salt GOven, Snteymnn 
Hacı Ahmet Avkıır <eok ııfır ve ısıam ha
Unde). Hnkkı M,.hmet ~67.11lır, DeM'1$ E· 
min, Hayri ve AbdOlfettoh. f smnll Must,,fn, 
Bııh11ettln fh-:ıın, Necmettin Hu~eyln. İfa
knt Hrımdl GUner, HPC'et' Mehmet Erdo
ltan, Kerim Tatar cankonay, Alı Mustafa 
Kargı, Akif Mehmet U:runo~lu, fsmall 
Yahya GOltepe, Ahmet KAmll Erdoran, 
Naslye Mustafa Ak"türk, Zehra Sfileyman 
Bıçak, NAzım Derviş Kava, Demir S!iJey
mnn Pektaoı. Halit Günal, Ahmet Kh.-nll 
Ceyhun, HasAn Eııemen, R e ş a t 
Yahya GOnal, İhsan .Mustaftı Demirhan, 
Z!ıhlr O~ım Marhan, Tur"1ıt Salih Ak
tUrk, CelAl Acar, Bedriye Hemdi Uçar
han. 

Konyaya giden lelahetzeJe 
rJaland'lflann iııimleri 

10 sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından ara
nılmadığından dolayı 2999 sayılı kanunun 41 inci maddesi mu
cibince muhtelif Banka ve Müesseseler tarafından Maliye Ve
kaleti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen 
paraların miktarı aşağıda gösterilmiştir. 

İşbu paralar Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki 
sene içinde sahipleri \'cya varisleri tarafından evrakı müshitc 
ibrazı surctile idare merkezimize veya şubelerimize müracaat 
edilerek alınmadıkları takdirde 2794 sayılı kanunla teşkil olu
nan Amortisman Sandığına intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatların 
hükümsüz addolunacağı ilan olunur. (227) 

Beyoğlu 3 cü Noterliğinin 14/4/938 tarihli tevdiatı 
TL. Parayı alaca'· olan 

13.49 Zoiça. 
4.12 Ara. 

28.25 Sava Haralambidi 
5.90 

12.00 
1.62 

15.75 
1.34 
4.12 

51.52 
7.82 
4.72 

-.57 
2.12 
9.12 
1.35 
1.82 

Konstan. 
Perikli Val:'l•as. 
Pannyot Kostorı. 
Sokrat. 
Kiryako ve Anclriya. 
Petro. 
Modyano. 
Loksi Parsinaki. 
Loksi Persinaki. 
Maryo Yanı. 
Froso. 
Teologos Bayramidi. 
Anııeliki. 
İraklı llesof 

-.57 Milnevver. 
26.25 Mehmcd. 

2.12 Sotiri. 
1.62 Karabet Tahtaburunyan. 
3.85 .Mahmud. 

TL. Parayı alacak olan 

-.52 Katine. 
33.87 Plran Mayan. 
17.- Fannik Finnnclyıın. 

5.55 Hrisantt. 
9.12 Luksiye Perslnaki. 
1.62 Yakop. 

11.12 Albcr ve Samuel ve Re!ael 

-.28 
2.87 
1.52 
2.12 
9.12 

-.17 
5.12 

-.62 
3.12 

12.90 
7.12 
1.82 
3.62 
5.79 

Hanri. 
Nikola Petroviç. 
Karayani. 
Ang~Iiko. 

Recep İhsan. 
Teologos B:ı1yramidi . 
Haçik. 
Vrapsi. 
Koço. 
Salamon Anıon ve 

Pcrikli. 
Emin. 
İzakel Prastof. 
Yani tstrati. 
Liltfi. 

Viktirya 

T L. Parayı alaca.K olan 

4.12 Marinos. 
3.62 Yani İstrati. 

11.87 Perikll5. 
7.57 Himayak Haınpnrsumyan. 
1.12 Tripo. 
3.62 Emvali metruke komisyonu. 
1.82 İzakel Plasof. 
9.12 Teologos Bayrnmidi. 

11.12 Mari Mizrnbı. 
5.07 Odesf'.s Mimarıdi. 
3.62 Mişon Varon Koh<·n. 
2.52 lstavri. 
2.12 Bedrosyan. 
2.62 Petro Glirıdis. 
9.54 Ragıp Sarı~:ı. 

9.12 Emin. 
-.62 Aide. 
6.37 Fcrdinand Vella. 

-.32 Minas. 
8.12 Anjel. ~ 
9.12 General Ali Rb.:a vesaire. 
2.25 Mihran Bcnliyan. 

-.32 Mina. 
-.32 Mina. 

9.12 Mikail Harunyan vcsaJre 
6.12 Kasap Dimo. 
1.62 Aryanidi. 
1.62 Karabet T9htP.burunyan. 

-.62 Papadopulo. 
2.12 Hacer. 
2.12 Erifili. 
5.32 Aram Mercikyan. 
1.31 Taşçı Niko!a vercsesı. 
2.12 İstavro. 
1. 75 Sofya ve Yani. 
3.12 İslefanos SarandL 
1.73 Aristola. 

4.97 Akareti vak!iyc ve 
Katina. 

1.22 Foti 

9.12 Mikail. 
3.12 Agavnl. 

11.12 
-.62 

1.37 

-.62 Mihran. 
9.12 Evantiya. 

.Mari Mizrah!. 44.25 Banko Osmani idaresi. 
Anastasiya. 2 A d B li 

3.93 İstavridis ve l\fnrlkıı. 
2.12 Bedrosyan. 
3.12 Istefanos Sarandi. 

-.62 Mehmed. 
1.34 
5.62 
1.37 
6.82 

14.92 

Kiryako ve Andriya. 
Ohannes ve Takur; 
Nikoli. 
Leonida lsa.kidu. 

1.1 n on anço . 
!stavri ve mkoı~;clis. 24.25 Agop Bardikyan. 

11.62 Yadigar oğlu hanı hisscuur. K · 2.87 arayanı. 

ları. 25.25 Mikail ve Karnik. 
4.12 Marinos. -.32 Mlnas. 

-.62 Ar. don Papadopulos. 84.25 Silyan ve 1stepanynn 
11.87 Periklis. 2.12 Kosti Tombul. 
-.82 Marko Goldenberk. 

7.57 Hamı:ıyak Ha.mparsamynn. 
-.62 Mehmed. 
2.12 Bedrosyan. 
2.12 Eriflli. 
3. 75 Ko.stantin. 

-.52 Nikola. 
Yusuf. 
Ağra. 

Konya, 9 (Tan Muhabirinden) 4.12 
Alcksandros Kirynkiça. 
Ara. 23.75 General Şükrü. 

-.62 
4.12 
5.37 
4.82 
5.07 

28.25 
1.92 

9.12 

Vasil ve Yorgi. 
Ligor Haçaro. 
Arif Paşa. 
Andrea ve Pas'<fl1 

Lüksi PersinnkL 
Adnm. 

Koço. 9.12 Mikail veresesi. 
Vraski. 1.62 Karabet Taht.aburunyan. 

Erzincan felAketinden kurtularak 25.25 

buraya getirilen 200 askeri ortaokul 5.12 
--2.25-~~:u-

taıe"'OeSJ-narrç, t>ugune kactar senri. 
mlze gelen felB.ketzedelertn isimleri. 

ni bildiriyorum: 

~~~-·~~-~~__...,.....-.+~ tmnl1. 

Muallim Süreyya Kurbıy ve krınsı ve 

l.99 
4.83 
1.62 

11.12 

Hnygano~. 6.12 Dimo ve Ş~rild. 
Ligor Kaçaro. 5.12 Rigo ve Yani. 
Panayot Kas~ori. 7.12 Celil.l Said. 
Kirkor Merhametciyan. 2.25 Mihran Benhyan. 

il 

Nikoli. 
A vram Ka.mhl 

-.72 Ömer Ltilfi. 

cocukları. muallim ŞemtelUT'I Arel, karısı, 44.25 
kardeııl Orhan Sallh Yeleşer 1·e kansı ve 7.87 
oğlu, Mııkbule, blnbaıJı Rıza $3nnteU ,.e 2.12 

Fatma Saffet. 44.2~ Fatma Saffet. 
Sofya ve Y!ilnl. 1.37 Nikolaki. 
Tanaş Karul!. -.52 Celal Said. 

9.12 Gramatopu:o 
2.12 Marika Falko. 

23.25 VasUaki. 
4.37 Papazyan. 
6.62 İstavri. 

kansı, muıımeltıt memuru Cemal Ulubaş 
ve karısı ile çocukları, hesap rnemuru Ah

met Soyer ve karısı ve Uç çocuğu, mualllm 
Saffet Kurt kanıı. hlzmetr-lsl, hlımet<,isl

nln çocuklan, muallim Fahri Dengiz, ted

risat mildUrü Kamil Tunalı ve Jkl oğlu, 

mualllm teğmen MQnlp E?'lllly, yOıbaşı 

Fevzi Elinçık (yaralı, ve Malatya hasta-

11.12 
2.04 
5.37 
1.07 
7.82 
2.12 
9.12 
4.12 

Kaprielyan. 
Kemal. 

V asil ve Yorgi. 
Mahmud. 
Loksi Persinaki. 
Rastratos Pana" utidis. 
Jul Lefter. 

nesinde olup kanıile bir kızı ölmüştür, 11.87 
Şckip. 

Torna. 
küçük kıD yanındadır). 

Askeri mektepten otuz tane de er gel· 

mlşUr. Bir kısmı lıılAm olmıyan bu erle· 

rin de isimlerini bildiriyorum: 

Tanaı Takopulos, Hırlsto Mlko. Ml!)on 

Molz, Benynmln, Misak, Yasef. Kevork, 
t telyo, Anastaı, Nlko, Dantel, Mordoh:ıy, 
J rnvlr Antranlk, Anam Mrılz, Sllkril, Sul
hı C 181, Nlııım, Yusuf ,Haydar, Der\'lş, 

Hasan, Zekeriya. 

o 

5.12 
3.62 
9.12 
1.12 
9.54 
1.82 

Vrapsi. 
Yani İstrati. 
Teologo Bayrarrıirli 
Jozef Mos!co. 
Ragıp Sarıca. 

lrakil Parastof. 
1.62 Karabet Tahtab:ırunrın. 

11.87 Periklis. 
9.12 Mikail Verec:esi. 

-.12 Manol Yuv .. n. 
-.62 Mehmed. 

-.92 
23.
-.32 
-.32 

1.75 
1.92 

28.25 
7.12 
9.12 
3.12 
2.87 

-.62 
14.92 

9.43 
11.82 
4.12 

66.50 
3.12 
9.12 
1.31 

Argiri. 
Olumpiyos İstavridi 
Mi nas. 
Mi nas. 
Sofya ve Ynnt. 
Luksi Pcrsınaki. 
Aleksandr Tiryandafilidıs. 
Sör Mari Oarbua. 
Salih Feridun. 
İstef anos Sarand:. 
KarayanL 
Yusuf. 
Aleksandros ve Kiryak:ça. 
Mehmed. 
Kaprielyan. 
Ara. 
İbrahim Edhem. 
İsmail Hakkı. 
Loksiya Persınaki. 
Taşçı Nikoli veresesi. 
Natali Karloti. 

2.12 Tanaş Faruli. 
1.12 Karayanopulo,;. 
3.62 Cemil 
4.12 Oiran. 
8.37 Pulyaya 
9.43 Mehmed. 
2.12 Flostra.ktos Paf\ayotidis. 

-.62 Recep ve İhsan. 
2.62 İstefan. 
2.12 Hacer. 

18.25 Vasil vesaire. 
-.78 Sultana. 
-.80 Anastas ve Evantiya. 
6.82 Ali Ulvi. 

23.25 Nikolaki ve Vasilal;i. 
1 .62 Rüstem. 
5.12 Petro Çelendi. 
9.12 Teologos Bayramidi. 
4.87 Aleko lstepanidı. 
1.82 İzakel Plastof. 
8.12 Anjel. 
7.46 Lutfi. 

l~ 
1 3.56 
39.62 

Parayı 

mısv,... 

2.06 Bedrosy h. 

2.46 Ist vrı. 
6.31 Ferdınand V 

11.06 Mari Mtzr hL 
11.91 Despinı:ı. 

16.87 Ks ntik. 

mi ·o u. 
ı m. ruK • n:o· 

9.06 Mikael H rutL nyan. 
11.06 
-.26 

2 06 
-.56 

2.06 
5.82 

-.62 
1.31 
9.12 
2.25 

44.25 
11.62 

3.12 
16.25 
1.62 
1.62 
1.73 
2.12 
6.62 
9.12 
1.50 

-.87 
4.-
4.83 
5.-
2.25 
9.80 
9.80 

Va ıl. 

Mına. 

İrfan. 
Andon Pap~dopulo. 
Hacı Yu uf. 
Ebulhayır. 

Mih an. 
Niko ver l. 
Mith t ve Su t.:~ rn :-ı. 
Mıhran. 

Osmanlı Bank sı. 

Arşak Haç duryan. 
İst f no S r ndi 
Rigodyas. 
Angelikı. 

Karab t Ta!ıf burunya:ı. 
Aris tola. 
İsaı.. ve l\T\kolı. 
Lebibe. 
Gramatopulo. 
İskilici. 
Mustafa. 
Sultana. 
Vasil 
Aleksi. 
Anna. 
Niko Nikolaidis. 

,, " 
1.- Sultana. 

10.30 Mehmed ve Naci. 
20.50 Loma. 

4. 70 Mehmed. 
3.01 Vasil. 

2.- Hasan ve Hakkı. 

2.- " 
2.- Agopyan. 
5.- İdarei vaki ~ c. 
5.- " -.09 Lütfiye. 
1.25 Cemal. 
2.- İskilici. 
8.17 Mutyano. 

26.- İbrahim Erlhr.m. 
1.- Kağıtçı Ligor. 
5.- Edip. 
5.- .. 
7.76 E ma. 
3.- Haydi. 
8.17 .Modynno. 

48.87 Evkaf İdar<> ı. 
4.- Yorgi Yorgıyad·s. 
4.84 Vasil. 

30.50 Fil pıdls. 
66.- Filipidis. 
1.50 Yorgı Dalım nidis. 
2.48 Viresolam. 
1.10 Eraniya Agopy..ın. 
2.56 Esencfon. 
8.22 Hamdi. 

-.42 Mehmed. 
4.99 İdarei Vakfıyc. 

-.87 Mustafa. 
3.- Vangel Petro. 
4.40 Civan. 
4.83 Vasil. 
5.- Edıp. 

1.- Marika Peynirctyan. 
20.50 Luma. 
3.58 Mustafa ve Ali. 
3.- Agavni. 
3.40 Mariya Nasturnki. 
5.- Emin. 

16.30 Modynno. 
4.40 Civan. 
5.- Niko. 

Bu s:cceki trenle Erzlncandan hl'!p!lf de 
sıhhatte olarak on bir feUketzede daha 
gelmiştir. Bunların bir kısmı do#rudan 
d ğnıya vllayetimlı.in Akşe..'ılr kazasına, 

diğerleri de İstanbula geçml lerdlr. 

2.12 Bedrosyan. 
3.12 İsmail Hakkı. 
2.12 Andon Papadopulis. 
3.12 İstefanos. 

11.12 
5.37 
4.37 
4.37 
4.82 

Vasil Yorgi. 
Papasyan. 3.80 Sabiha, Cavld Pasa. Mazhar 

-.05 Evycniya Agopy:ın. 
2.- V.ahan. 

Akıehlrde kalacak olanlar: Yarbay Ne
c U, karısı ve çocukları. 

istıınbula gidenler de sunlnrdır. Illnba
ı Emin Cobanoğlu, kansı, oilu: yüzbaşı 
Ş lcaatUn Akın, karısı ve çocuklan. 

Vergi Vermek 
Mihneti 

(Başı 3 üncüde) 
cevap yüzde yUz abes bir şeydir. Bir 
ubei idariye iyi (Blıtmana onun ek. 

sikliiini halk mı ikmal eder? 
Bu sistem halkı kUUete soktuiu 

karlar hiikömetl de ızrar eder. ÇUn
kU bir mükellef vasati yarım saatte 
Jlara verse arUnde yedi saat ~nbsıl. 
dığına göre. an~ak on dört k1ııiden 
nara ahl'ıtl>'lir. Hav.fi bunu hirllli 
v...,. .. ede beklerken, diier tahsil mü-
7rkkeTesi var.tm,·nrnlU1 rfivc hc~ao 
" in v,., .. va ir..ı; .. o;ek vine bu ıuf .. t yir 
mi "~y..ı~r?t',, vt•lı-ıtn rrkma-,:. RinleT"l~ 
miikell-fj oJan bir "''""' için bu (Ok 
u:. ,.,.le aıtır bir tahsildir. 

Halkı hırpalayan ve suhf!forl ka. 
labahklao;tınp mesaiyi kördüğüm e. 
den bu sistf!mJ ıslah ve tashih etme. 
ini akli seUmfnden emin oldujumuz 

'alimizden bekleriz. 

-.67 Robert Fis. 
44.25 Fatma Saffet. 

3.77 Pilaşof. 

2.25 Mihran BenHvan. 
22.50 Alcko. 
-.G2 Yusuf. 
-.62 Anastasya. 

1.92 
1.75 
1.32 

Luksi Persinak~. 
Sofya ve Yani. 
Foti. 

-.77 
9.12 

13.49 
12.72 

6.37 
1.62 
4.34 

-.62 
-.87 

19.25 
4.97 

İlya PapayanL ı 7.12 
Katerina ve Akrırad \'akliye. -.52 

14.12 Andonyadi. 
6.82 Ali Ulvi. 

20.75 Abdullah. 
5.37 Vasil ve Yorgi. 
1.12 Ayşe. 

4.12 Ara. 
4.ü2 Ligor Hat'aro. 
2.12 Tanaş Karuıi. 

36.75 Bedri ve Evkaf Ud. 
4.12 Fatma Esma. 

14.87 
20.75 

6.56 
6.37 

Dimosten. 
Refael Kohen. 
Kamer Şirinyan. 
Fcrdinand Valla 

-.62 
5.55 
2.12 

-.62 
-.02 
-.62 
-.62 

9.20 
6.32 

-.80 
1.12 
5.12 

14.08 
2.12 

Papasyan. 
Ligor Hacaro. 
Lutfi vesaire. 
Fevziye 
Zoiça. 
Pet.ro Vuklro!':. 
Ferdinanu Vnlla. 
Yakup. 
Kristola. 
Mitros Fanni. 
Pctro. 
Agavni. 
Mari Mizr11hi. 
Recep ve İhsan 
Hrisanti. 
Klatra Tosi 
Civan. 
Sultana. 
Koç o. 
A vram Kamhi. 
Patrikos. 
Ali Ulvi. 
Ana~tas ve Evantiyn. 
Garbis. 
Vraps. 
Sabiha, Gcncr:ıl Cavid. 
Tan aş. 

9.54 Sanca Galip. 
7.57 Himayak Hamparsum)an. 
4.12 Aleko. 
3.37 Takuhi. 
5.62 Koço Gramatopulo. 

25.25 Francesko. 
5.12 Virapsi. 

25.25 Beyoğlu Emvali metrukesi. 
3.62 Yani İstrati. 

27.75 Yani Uğurluoğlu. 
-.12 Halancaki. 

13.37 
33.87 
5.01 

11.81 
9.06 
1.06 

56.25 
-.56 
14 06 

6 06 
-56 

3.56 
4.06 

38.02 

Emvali metruke komisvonu 
Prananyani. 
Odisea Mimaridi. 
Periklis. 

Emin. 
Trifo. 
El eni. 
Mai da 
Sari na 
Kasap Dimo 
Civan. 
Mlşon. Varon, Kohcn. 
Marinos. 

Süzan. 

9.- Ümmti Gtilsüm. 
2.- Albcrt Levi 
4.93 Va il. 

46.- Abdussetur. 
5.- Emın. 

5.- Katina ve E•·dnl: · ... ıos. 
3.40 Mariya M stur ki. 

40.- Nesim. 
8.- Tanaş Sütçü. 
2.50 Aleksandr Arnlcnidi. 
2.- Marıka. 

2.- Marika. 
5.- Evk f İd r ı 
1.50 Elenı. 

1.50 Eleni. 
2.50 Nimet. 
4.31 Pap dopıılos. 
2.62 liarnlambos. 
6 5F. Ba.:maciy n. 
8 06 Volko. 
2 06 Sar'na. 
5.E6 l\fomv cı. 

-.5E Nikol ki. 
l !'G İlyadi. 
2.'l6 Değirmenci lu 

(Lfttfcn sa:\ favt çc -irin iz) 



Şeker hastalıklarına ve diyabetlere ve zayıflamak istiyenlere 
360 altm mada1ya ve nişanlarla dünyada eşine tesadüf edilmiyen büyük mevkiler kazanan, birinciliği diplomalarla tasdik olunan 

HASAN GLUTEM MAMULATI 
Tazeliği ve nefaseti ve san,.at sahasındaki mevkiini bilhassa glüten miktarının faılahğı sebebile bütün piyasada ne kadar ecnebi glüten mam"ICitı varsa silip süpür· 

müıtür. Meıhur Fransız ve Yunan marka glüten mamulatı Türkiyeye gelemez olmuılar. Hasan CJlüten makarnasi, ıehriyesi, bisküvit, un ve sair bütün müıteriler sev• 

seve kullanmakta ve her ıeye rağmen mutlaka Hasan markasını tercih etmektedirler. • 

HASAN Deposu: Yeni adresi.. BahcekaDı Beyo(ilu tramvay duraaı karsısında 

Üsküdar icra Memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen 16 lança. iki soma ka
bı, üc taktir kazanı dört adet su tu
lumbası ve teferrüatı 17 - 1 -- 940 
Çarşamba saat 14 te Çengelköy Ku-

NEZLE, GRiP, ROMATiZMA: SOGUKALGINLIGI, 

SIN:R AGRI ve SIZILARINI derhal keser. 

leli caddesi 51 No. gayrimenkul için
de birinci açık arttırması vapılacak 
muhammen kıymetin % 75 şini bul
madı~ı takdirde ikinci arttırmaya 
bırakılarak 19-1-940 Cuma -'!Ünü 
ayni saat ve yerde ikinci arttırması 
yapılaca~ı ilan olunur. İcabında günde 3 kaşe alınır. . 

lstanbul Lv. Amirliğinden: 
2 No. lu Dlkfmevl teni ve çndır kısımlarına l?C'Ce ekibi için işçi 11lınac:11ktır. 

Bu ekip 15 günde bir gündüz ekiblle tebdllen çalı a<.'aktır İı;teklılerırı ·a gıda 
yazılı vesalkle Tophanede 2 No. lu 

0

Dik!mevf .Mudilrlu One mür caalldn. 
1 - fsUda, 
2 - Pollsçe musaddak büsnilhal va rakası. 
3 - Tf!o ası kağıdı. (1074) (110) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 
Talebe ldn (125) palto y'iptınlacaktır. Beherinin muhammen oed"lı C32ı \•e 

ilk tem.lruıtı (300) liradır. Eksiltmesi 17/ 1/940 saat (14.45) te mektepte yapıla<.'a-
ğı U!n olunur. (J034!l) 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGIEVelEKLiQiNE -

RMOBIN 
T abletl~ri her eczanede bulu.nur• 

!Posta kutusu 1255) Galata, lıtanbul 

1 - Musavl 4tksitlerde 'vtart. Nisan, Mayıs. Haziran 940 aylannda Kalkütf'(fıı' 
tahmil şarUle 6X8 telli 14.5 onzluk kanıı vlçeden 102X70 ebadında or!ln:ıl KaJJcll 
dikilmiş az.-ıml blr milvon adet tuz çuvıılı pazarlıkla satın alınacaktıt". Talipli 
250.000 den :ışagı olmamak üzere sıf Portsald fint teklif edebilirler. 

U - İsteklilerin pazarlık için "'o 7,5 gilvenmc paralarlle birlikte ll-1-940 taı+ 
hine rastlayan perşembe gilnü saat 10 da K:ıbataşta levazım \•e mübayaat şUtt" 
sindeki alım komlsvonuna ,ııelmeleri i!An olunur. (228) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satına.ima Komisyonundan : 
Talebe için (310) takım elbise yaptınlncaktır. Behorlnin muhammen bed,ıl 

(32)° ve Uk teminatı (744) ııradır. Eksiltmesi 17/1/940 saat (14,30)
0 

ia Mektel" 
te ynpılncağı iltın olunur. !\0850) 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan is: 

11.1.940 
I • 

1 - Seyhan sat sahil sulama ve deşarj şebekesile. sınai lmalAb ve l$1etme tıl' 
nalan inşaatı keşif bedeli <2.400.000) Jlradır. 

2 - Eksilme 26-1-940 tarihine rastlıyan Cuma gilnO s:ıat 15 de Nat!a Vek!l,.ıl 
Su İşleri Reisliği Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı zart usuhle yapıll" 
caktır. 

• 

Belediye Sular İdaresinden : . 
İdaremizin aboneman servisi için 9 kalem muhtelit evrak acele olar:ık ba-rlın

lacaktır. Bunlar için 17-1-940 çar~amba gunu saat 15 de yapılacak açı:t eksiltme
ye glrmek isteyenlerin şartnamesini ve n ilmuneleri almak üzere Taksimde Sırn
vervllerdekl idare merkezinde levazım şefliğine müracaat etmeleri. 

Eksiltmeye drecekler (180) liralık muvakkat teminat yatıracaklardır. (154) , ' 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMİ MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz harp, kıtlık. muhaceret ve em5ali ahvalde zuhur eden 

hastalıklarla yapılacak' mücadelede ve bilhassa seferberlik csnllsınd: 1 
hastanelerde Kızılay esas. hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak ü 
zere İstanbulda Aksarayda kain 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ . HASTABAKICI 
yetiştirmek için 15 Kanunusani 940 tan itibaren ikinci kurs açılacak
tır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında mallımat almak istiyenler yuka

rıda adresi yazılı mektebimıze müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların 

tekr&r müracaatla kaydolunmaları. 

Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle ko
şacaklarına kanüz. 

-,:,ahibi ve Neşrıyat Muduru Halli Lutlu UOKUU.Nc.;U. l:sıtzeıccıJık ve 
Neşrh·at T L Ş HacılıJı2ı ver· T A N "1Rthna~· 

T L. Parayı alacak olan T L. Parayı alacak olan 

4.06 
1.06 
2.41 
6.06 
2.06 
3.18 

Pasaropulo. 
Anastasiya. 
Haralambo. 
An as tas. 
Ali. 
Bekir. 

6.56 Hamamciyan. 
2.46 Eleni. 

15.- Yafcaris. 
2.56 Mavridi. 

-.81 İstamatL . 
16.12 Çipruti. 

(Mabadi bugün çıkan diğer yevmi gazetelerdedir) 

iM IÜYÜIC 
)ICIANlD 

Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Atelyelerimlz ihtiyacı için muktazi (28) ton zift müteahhidi nam ve hesabına 

açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli (1232) lira ve muvakkat teminatı (92) lira (40) kuruştur. 
İhalesi 211-1-940 tarihine :-astlayan cuma gtinil sant on beşte Galata rıhtımında

ki umum mildtirlük binasında toplanacak olan satınnlma komisyonunda yapıla

caktır. 

Şartnamesi hergün sözil geçen komisyon da görülebilir. (251) 

Baı. Diı, Romatizma: Siyatik ve Kulunç 
a~lannı geçirir, Gripe ve soğuk algınlığına 

karşı iyi bir ilaçtır. . 

NEOKüRIN 
8ayanlar,ın aybaşı sancılarını keİer ve 
adeti kolayl-.tırır. 

NEOKÜRIN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2 - 3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhıatmı haizdir.' 

Sahlık Lokanta 
Kadıköyünde Söğütlüçeşmcde 73 

numaralı lokanta içindeki buz dola. 
hı ve lokantacılığa ait bütün eşya a. 
cele satılıktır. Derununda Ahmet 
Muhsine müracaat. 

3 - İstekliler. ekslltme şat"•nıımPsf. mukavele proiesl. baYındırlık işlerf 
~rtnnmcsi, fenni şartname ıe projderi 50 lira mukabll1nde Şu İşleri Reislll 
den alabilirler. 

4 - Ekııiltmeye ,ıdrebilrrıek için fsteklflerin 85.7:10 liralık muval<kat temi 
vermesi ve ekslltmenın yaoı!aca~ı ~ünden en az sekiz Riln evvel ellerinde bul 
nan vesikalarla birlikte "il• ~iıekce \ ' e Nafia Veklıletlne milrtıcaat <"dert!k bu f,e malS 
sus olmak üzere vesika <ı.lmnl.ırı ve bu \"eSi kııyı ibraz. etmeleri sıırttır. Bu müddeti 
de \"esika talebinde bulunmıyanlnr eksıltmeye lstlraıc edemezler. 

5 - fsteklllerll\ teklif mek•up!arını !kıncı maadede yazıb saatten bir ..., 
Une kadar su isleri relsllğlrıe makbuz mu kabilinde vermeleri lAz.ımdır 

Postada olan gecikmeler kabulıe<lilmez. (6~06) C1069J) 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

Türkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta işleriyle meşgul olmak üze 
kanuni hükitmler dairasinde tescil edilerek bu~n faaliyet halinde bul 
nan Ankura Anonim Tü:-K Sigorta Şirketi bu kere müracaatla İstanbul 
Havalisi acenteliğine yanw.n ve nakliyat sigorta işleriyle meşgul olmak 
bu işlerden doğacak dw:ılarda. bütün mahkemelerde müddei. müddca 
leyh ve ticüncü ~ahıs sıf<:ıtıariyle hazır bulunmak üzere Selimik Bank 
Galata Mc-rJrez Şubesini tn~·in eylediğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta $1:-ketlerinin Teftis ve murakabesi hakkındaki 2 
Haziran 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olmak 
ilan olunur 

Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum Müdürlüğür.den : 
• 

Türkiyede Yangın ve Nakliyat Sigorta i~eriyle meşgul olmak üze 
kanuni hükümler aairP.51 nde tescil edilerek bu~n faaliyet halinde bul 
nan Ankara Anon:m Tü,.k Sip;orta Şirketi bu kere müracaatla İstanbul 
Havalisi acenteliğine yangın ve nakliyat sigorta işleriyle meşgul olmak 
bu işlerden doğa"ak dnva!arda. bütün mahkemelerde müddei, müdde 
leyh ve ücüncü ~ahıs sıfatıariyle hazır bulunmak üzere Selanik Bank 
İstanbul Şubesini tayin f'vkdiğini bildirmiştir. 

Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin Teftiş ve murakabesi hakkındaki 
Haziııan 1927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmüş olma1' 
ilfın olunur. 

Alaturka ve alafrang. ~ 
Mükemmel 

Yemek, Tatll 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NEDiM 
Her eve lazım olan bu kitap 

bine yakın yemek. tatlı pasta
lar pişirmesini kolay surette ta. 
rif eder. 
Fiatı: 100, dldlisi 125 kuruş 

Satış yeri: • 

İstanbul İnkılap Kitahevi 

PETROL NiZAM 
Saç Bakımı 

, güzelliğin en birinci prtıdır. 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SINIK ~an ve 

GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman kqelerile derhal geçer, lcabmda günde ı. 3 kqe alınır. 

Asi pi rol Necati Yerli Aspirin Değildi~. Esası hariçten getirilmiş. tablet şek- B h k 
line konmuş ve Avrupa mamulatının a il!! e a p 1 

fevkindedir. 3' Salih 
• 


