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5 ICURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLA YJNIZ 
"TAN- m yeni kitap sertlerinJ almak tein bu tnmonu 
saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alahillrsiniz. 15 kupon !(eti-rene bir seri kita-p: 

lstanbulda 250. Posb lıe 300 Kuruşa VeriJir. 

•• 
Bi inço: 23.131 Olü, 7.994 Yaralı 

Bütün Hastahaneler Harp 

Roma, Yugoslavya ve 
Macaristanla ittir ak 

Akdi için Uğraşıyor 

"ihtiyatları ile Faaliyettedir 
Roma Mehafiline Göre, Yugoslavya, Şimdilik 

Böyle Bir Taahhüde Girişmekte Müterecfdjffir 
Peşte, 10 (Hususi) - Dün Peşteye dönen Kont Csaky'nin 

yakında tekrar Romaya döneceği haberi tekzip olunmaktadır. 
Fakat Kont Csaky, Kont Cianoya gönderdiği bir telgrafta İtal
ya ile Macaristanın "Tuna vadisinde sulbü korumak hususun
daki tam ahenkten bahsetmiştir. Kont Csaky, Başvekil ile bir
likte Amiral Horti tarafından kabul olunarak konuşmalan 

; Faik Oztrak ve Huliisi 
Alataş Mecliste 

: Geniş izahat Verdi!er 
Sari Hastabklara Karşı Tedbirler Ahndı, 
Bütün imdat Heyetleri Yerlerine Vardllar, 

bazı Kazalarda Cebel Hastaneleri Kurul.ayor 
. Ankara, 10 (TAN Muhabiri Bildiriyor) - Dahiliye ve Sıh

hiye Vekilleri bugün Büyük Millet Meclisinde zelzele felaketi 

ketrafında geniş beyanatta bulundular, felakete uğnyan mınta
alarda alınan tedbirleri, yaptıkları tetkikleri, ölü ve yaralı 

ıı•ı rniktaMa dair tesbit edilen maliımatı anlattılar. Sıhhiye Veki-
ııı· linin beyanatına göre, şimdiye kadar tesbit edilebilen kayıp ve 

hasar miktarı son rakamlara göre şöyledir: 

son Gu·. n e r·ı n f kaf:Yfffirs':iii~Jl'?lr~:"afll~s~:r. 

Şelırimizdeki muhacirlıanede barınan ve dün kendilerine gi
yecek tevzi edilen f elii.ketzedelerden biri 

hakkında malumat vermiştir. 
Venedik mülakatında İtalya ile .Ma 

caristan arasında bir askeri ittifak 
akdinin görüşüldüğüne dair şayi olan 
haberleri mevzuubahis eden İtalyan 
mahafili iki taraflı bir mülakat es • 
nasında böyle bir kararın verilebile
ceğinden şüphe etmektedir. 

Mezkur maha1ilde beyan ediliyor 
ki, böyle bir ittifak akdi vakıa İtal· 
yanın bolşevik aleyhtarı bir Balkan 
bloku teşkili planma dahil bir hare
ket olarak telakki edilebilirse de, bu 

- pakta Yugoslavyanın da dahil olma. 
sı zaruridir. Halbuki Yugoslavyanın 
herhangi bir taahhüde girişmek iste. 
yip istemediği belli değildir ve bu. 

ER 
günkü vaziyette girışmek istiyeceği 
de şüphelidir. 
Diğer taraftan öğrenildiğine göre, 

--~- İWy - car arı y T azırlarmın 

Giimü.§hane, Yozgat, Tunceli Od - • s· " vüayetlerinde 23,131 ölü, 7,991 emışt D ·· d 
. ayası Faaliyetlerinin yaralı vardır. e Ve UZCe e 

mülakatında İtalya, Arnavutluk, Yu
goslavya ve Macaristan devletlerin
den mürekkep küçük bir blokun teş- Maear Kral Naibi Amiral 
kili ciddi surette mütalea edilmiştir. Borti 

• • • • • 16,.185 ev tamamen yıkılmış, z ı 1 lt!yuzu 9,157 ev içine girilemiyecek hale e d s· 1 ~ gelmiştir ki, harap olan binala- ze e en ına arın 
ve l' nn yekunu 29,.190 ı buluyor. 
ve CIZan: M. Zekeriya SERTEL Sıhhiye Vekili beyanatında, bü- D ı ç ti d 
8' Askeri harekat tevakkuf haUn. yük yaralı kütlesi karşısında bütün ovar arı a a 1 

ası dedir Fak t . . 
1
. 1. tl hastahanelerin harı> ihtiyatları ile 

"''- . a sıycısı aa ıye er . . . •v• • 
.. "'ll geçtikçe hızlanmaktadı H 1 faalıyete geçırıldıgını, malzeme ve 

2s Satı r. e e div . iht' l v haftaıarm siyasi faali ~tı h b ger ıyltç arının tamamlandıgını, 
ıı ~elli · Y- ar e b"lh • h bır istikamet verecek b · ekil ı assa sarı astalıklara meydan 

t
\te lllahfyet almıştır Bu b kır şd vermemek için bütün tedbirlerin a-
evk; • a ım an 1 ~. . 

a.lade enteresan ve tetkike _ ın\liğını, en son yctışilen Koyuliılsar, 
Ylllldı:r. şa Suşehri ve Reşadiyedc cebel hnsta-

te Son günlerin diplom s· f 1. +l haneleri kurulmakta olduğunu an. l'i 1 . a ı aa ıye . e-
1 .ı._ Çlllde kayde c~yan 'k ' h.d. atmıştır. 

"'!'· Er r- ı ı a ıse var. Dahili V k' . • 
lbi · ~ Almanyan.L"l Berlin • Roma ye e ıli rle, felaket mınta. 

Erzincandan 80 KişHik Bir Kafile Geldi 
İzmir, 10 (TAN Muhabirinden) - Vilayette zelzele fasıla 

ile devam ediyor. Dün Ödemişte vukua gelen iki zelzeleden ad
liye binasının duvarları çatlamış ve binanın boşaltılmasına lü
zum görülmüştür. Bugün yeniden Tirede biri şiddetli iki defa, 

Bayındırda hafif dört zelzele olmuştur. 
Jh:~\'er~l, Berlin _ Roma _ Moskova ~asın~_a .~ulunan ve şiddetli kar . ve 

fY ~\'erı haline kalbetme,t t bb.. tıpl yuzunden muvasalaları kesılen Düzce, 10 (TAN Muhabirinden) -Bu gece saat birde ve sa-
sı ~; diğeri müttefiklerin şim:ı~ u. bir çok kaza ve köylere nasıl yardım baha karşı saat sekizde oldukça şiddetli iki zelzele olmuştur. İn

ta.aı::nlarda Sovyetlere ve Alm:nı:~ ya.~ılddığılnı,dil~idin.~ir_ miık' şkülaftla nasıl sanca zayiat yoktur. Yalnız İsmetpaşa ilkokulunun duvarları 
b~ rşı yeni cepheler kurma t b muca e e e gını ço mu assal ve k dr' t t'I dil 

Usleri. eşe - t Sonu Sa. 6 Sü. 1 ) ehemmiyetli surette çatlamış ve me tepte te ısa ta ı e -
A~ "ef Btıy ~~yanın yıldırım lıarbi planı ı mı ır. 

tat:bcı:ş:~!!ü~az~:,~k ~ep~esınde A .lrodı•t Romanın JQll nan şarki Kar~isarda, Erbaa~a, 
tı::ıadığı sabit ol t ımk:ını ol- J ~ U 1 Amasyada, Boluda da oldukça şıd.. 
tahtelbahir ve ~uş ur. Denızlerde . detti zelzeleler kaydedilmiştir. Yeni 
bi de mıknatıslı mayin har- D "' D D •• bi h kt a. n:ıatıQp neti . . . oı nan ava' ,,a un r asar yo ur. 
d.i~landayı ve Belç~~~ı v~rı:t:;~~~ O . '.J Şehri_mize Dün__ Gelen Y '!":a!ılar 

~İngiltereyi ha h - şg . . Erzıncandan dun de 80 kışılik fe. 
tehdit etrnenin mü v~ .. uc~mlarıle de d D Ed •td • Iaketzede· bir kafile şehrl:nize gelmiş 
laşıln:ııştır. Bu seb: l~n: ·~dığı an. e e va m l l tir. Bunların ekserisi sağlamdır. \Te 
llla.k için başka bir~ arbı kazan- adedi 20 yi geçmiyen hafü ysralılar 
lrıalt \'e bu yeni ha arphsahası ~ul- ayak tedavisini terci~ etmişlerdir. 
Yeni b rp sa asına göre f d d ık ~ aştan hazırlanmak . . İa Makamım Bizzat Hikmet Onat )cgal Etti Bunların yaraları ufak tefek sıyr • 
goiterrniştir. ihtıyacı baş l' }ardan ibarettir. Felaketzedelere Hay 

h .. ~~ııeye geun~: tngiuzı · ve Eserin Müstehcen Oldug""unu Anlattı darpaşa garında sıcalt çay ve çorba 

• udytik iddiası ı:ıu ı"dı' · '\ ,__ enniken verilmiştir. 
a e -s • ıı..L!uanya tı.. 
har~ zayıftır.--~~ sebeple uzun bir Malatya Mebusu muharrir Nasuhi· · Şimdiye kadar Erzi.ncandan .. gelen 

tabaın.ınulu yoktur, yıldırım Baydarın, Piyer Luizden türkçeye:: <Sonu Sa: 6. Sü. 6• 
(Sonu; Sa: 7 Sü: l) tercüme ettiği "Afrodit,, isimli eser 

-a • •vıw•s _ _,_.. 

DôRDUNCO 
KONSERiMiZ 

Gazete •-t 
nu~ın tertip ettiği TAN k 

ıetlar' d on. 
""ın en d'" dü ltadıkö il or .. ıncüsii bu akşam 

daı ~ nde Sureyya sinemnsın
Ve.rılecektir. Tafsilat lldw:i 

ıııı.,. aayf amızda..1-
ın - '-1,1.1". 

müstehcen görüldüğü için müddei
umumilikçe açılan davaya dün Asl:ı.. 

ye Yedinci Ceza Mahkemesinde de. 
vaın edilmiştir. Müddeiumumi Hik .. 
met Onat. İstanbul Cümhuriyet müd. 
dciumuıniliğine tayin edildiği ta. ~ 
rihtenberi ilk defa olarak dün bu 
mahkemede ve bu davada iddia ma.. 
kamını işgal etmiştir. 
. ~undan önceki celsede suçlular ve 
ıddıa makammda bulunan müddeiu. 
mumi muavinlerinden Hicabi, ehli. 

(Sonu Sa. 6. Sü. f) Biland 011111 

O ve Kız• 
YAZAN: 

llfuazzez Tahsin Berkand 

Bu romanı okuyup da sevgiyi 
ve onun lezzetli ıstırabmı tat
mamağa, tanımamağa imk?n 
yoktur. Pazartesi günilnden iti
baren TAN'da neşre başlıyonn.' 

Diğer bir habere göre de, Macaris. ihdasına değil, eskl ihtilaflarm tasfi. 
tan üzerine bir Sovyet taarruzu vu- yesin matuftur.,. 
ku bulJuğu takdirde Yugoslavya, 1- • talyan askerlerinin Yugoslav toprak.. 
!arından geçmesine muvafakat etmiı
tir. Fakat İtalyanın Yugoslavyaya 
böyle bir teklif yapmış olacağına pek 
az kimse ihtimal vermektedir. 

Alman gazetelerine göre 

Yugoslavya Münakalat Nazın. Yu.. 
goslavyadaki Macar ekalliyctlerinin 
kültür ve sosyal sahadaki bütün ta
leplerinin isaf edileceğini söylemiş. 

tir. 
Macaristan ile Yunanistan arasın.. 

Alman gazeteleri Venedik müla· da bir ticaret anlaşması imzalanmış. 
katı hakkında diyorlar ki: tır. 

"İtalya, Akdeniz ve Balkan havza- Moskovadan dönen Bulgar Maliye 
smda sulh istiyor. İngiltere ise har- Nazırı, birkaç gün kalmak üzere 
bi oraya yaymak emelindedir. Hal- Bükreşe gelmiştir, temaslar yapa.. 
buki İtalyanın gayreti yeni cepheler caktrr. 

İSMET 
YAZAN: YUSUF 
Doğduğu günden bugüne 

'}'[adar, Milli Şefin hayatL •• Ço
cukluğu, talebeliği, İzmir ipti· 
daiıinden, Sıvaa askeri Rüttİ· 
yesine, ve Halıcıoğlu Topçu i
dadisinden Erkinı Harbiye 
Mektebine kadar geçirdiği 
tahsil bayatı... ittihat ve T e
rakkinin gizli kurulutundaki 
büyük rolü ••• San'ada, imam 
Yahya ile karşı ka.rtrya geliti. 

Değerli taiT ve nasir Yusuf 
Ziya Ortaç, bütün bunlan ya
zabilmek için, tam bir &ene uğ
ra.şmıf, didinmif, vesika, not, 
hatıra topbıımf, ıeyabatler 

yapmı~tll' .•• 
Bu eıerde, Milli Şefin milli 

bir destan olan hayatını, bü
tün o eski günleri, o büyük he
yeciuılan Yllfıyarak okuy~· 
göreceksiniz ! ... 

INöNO 
ZIYA ORTAÇ 

YAKIN DA TAN SÜTUNLARINDA 

k 

' 
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İŞİN ŞAKASI 

Olsun! 
Yazan: NACI SADULLAH 

Erzincan dönUşil, masamın Uzc. 
rinde bir yığın mektup bul. 

dum. Bu mektuplardan çoğu, yeni 
yılımı tebrik eden liitufkiır okuy,ucu
Jarımdnn gcli) ordu. Heni de hatırın. 
dıklnrı \'e birer tebrik yazmak zah. 
metine katlandıkları için, çok ıniite. 
hassls, 'c ~ok miite~ckklrim. Fakııt 
sorabilir miyim: · 

"- Bu yıl, birbirimizi niçin teb-ı 
rik ediyoruz?,, 

Bana sorarsanız, yeni yılın safnsı
nr, yalnız, Garp cephesinin o sarsıl. 
muz sulh ve silkfmet havası İçinde 
) a ıyan bahtiyarlar sürebildiler. O 
mesut ••cephe,, nin haricinde kalan. 
Jar iıe, yeni yıla, - teşbihte hata 
olmazsa - adeta bir eskıya yatağı. 
na ayak basnr gibi, ürke ürke girdi. 
ler. Hele bizim için bu yıl, bir "nıil
li matem ~ıh,, oldu: 

Karadeniz! altüst eden fırtına. 

11 - 1 - 940 

GUNUN RESiMLERi: 

"Dikili,, de, dikili ağaç bırakmayan 
tabiat çiftesi, Adapazarını, hmiti, 
İzmiri çete gibi basan sel, ve Erzin. 
canı korkunç bir mezarlık haline ge. 
tiren zelzele, bize gc~en yılı da, ge
len yılı da zehir etti. Bunun içindir 
ki, bu yılbaşında, birbirinıize, ''teb
rik kartı,, yerine: 

Erzlncanda enkaz altından kurtulan 
kalabalık bir aile 

~nkaz altıncıa blleg1 kopan bebek ve ipten ve paçavradan salıncağında 
annesi uyuyan bir yavru 

Bir felaketzede '\re enkaz altından 
çıkardığı köpeği 

''- Allah daha beterinden koru. 
sun!,, şeklinde birer "taziyet mektu. 
bu,, yazsaydık, vukuata çok daha uy. 
gun dUşerdi. Şimdi ise, ~ apnbilecc
ğlmiz J , Garp cephesinin o sakin ve 
mesut man2arasına içimizi çeke çeke 
bakıp: 

lsveç ve Norveç Ticaret 
Muahedeleri Uzatıldı 

YARDIM 
Listemiz 

Memurların Teberru 
Kızılaya Veriliyor 

ihracat Malları için Vapurlulunamıyor,Tüccar 

Bütün Limanlara Vapur lıletilmesf nf istiyor 

13 üncü Lute Hükumet Felaketzede Talebelerin lstedikle~ 
"- Dansı başımıza!,, demekten i

barettir. Dünyanın bu halinde, yeni 
bir yıla girenler, 365 gün ııUren telı. 
ilkeli bir hastahia tutulmu~lar de
mektir. Bunun içindir ki, ııağ ıelia
met atlatmamızı dileditim bu hasta. 
h.ia tutulanlara, toptan mukabele e. 
diyorum: 

DOnkO yckt1n 
Muharrem Mimik 
İkbal TOrel 

Lir• Kr. 
13980 33 

1 00 
100 00 

Mekteplere Girebilmelerine Karar Verdi 
Müddeti bitmiş olan İsveç ticaret anlaşması bir ay müddetle 

uzatılmıştır. Norveç anlaşması da bu ayın sonunda bitecektir. 
Her iki anlaşma İsveç ve Norveç'te yeniden yapılacaktır. Gö
rüşmelere bu ay içinde başlanacaktır. 

Davld Kasnvl mnhdumlan Çiçek 
par.an No. 10 (İkinci defa) 
Parlsten Leon Nasıılp 
iş BANKAll TARAP'INDAN 

Kıdıklly tube11nden: 

JO 00 
25 00 

Milli Yardım Komitesi dün de yeni teberrüler kaydetmiŞtit 
Evvelki gün akşamına kadar Kızılay Merkezine yatırılan b' 
günlük tebcrrüat miktarı 42,528 liradır. Bu teberrüatla bets 
her İstanbulun felaketzedeler için verdiği paranın mik 

••- l"eni yılınız geçm\~ olsun!,, 

* 
Mallarımızı harice satmak iı;in va.,-------------

pur bulunamamaktadır. Devamlı v:ı. MAHKEMELERDE : 
pur seferleri yapan İtalyan kurr.pan. - ·----

Bayan C. Temelli .. ~ ıoo 00 

(Y•lnız on dört bin iki yUz kı•k 14245 33 
beı llr• otuz Uç kuruftur.) 

1 
682.704 liraya baliğ olmuş bul 

DENİZLERDE: maktadır. Ayrıca evvelki gün ve 
akşama kadar komisyona müra İkisi de Kurtulmuş! 

Erzlncandan dönerken, oturduğu. 
muz kompartımanda, blr kadıncağız 
vardı. Söylediğine göre, koca111, zel. 
zcle cnknzı altında kalınıA, kendisi 
de, iki gUn, iki gece toprak altında 
kaldıktan sonra kurtaruhilmlşler ..• 
Fakat, - ne yalan ııöyllye im • onun 
bUyUk bir ııUkönctle anlattıib bu fn
cla, bizi, kendisinden (azln mllteessir 
etti. ÇUnkU kadıncni:u, kocMmın (i. 
IUmUnU bizim tahmin ettiğimiz de. 
recede umursamıyordu. Hatta bir a. 
ralık: 

yal~rı _ancak Sam~un, İzmir, İstanbul Bir Katil 30 Sene Hapse 
gibı lımanlara uJ?ramaktndır. Dl~cr 

Dikkat 
Vapurlar Büyükderede edjp teberrüat taahhüdünde bulu 1 

vatandaşların miktan da 42 kişiıı 
ikinci ve üçüncü derecedeki limanla- Mnhkum Oldu 
rımızda mallar beklemektedir. Mese. 
la Payas limanında bugün vapur bu. 
lunamaması yüzünden 2000 ton ar
pa sevkedilernemektedir. 

Bekleşiyorlar Bunların taahhüt ettikleri para 
tan da 48.975 lira tutmaktadır. 
nunla beraber teberrü yekunu 

"- Ah, dedi, şu tren bir an evvel 
lstnnbula varsa da, birnz a:cı.ip, eğ. 
len ip, tasamı da y•ıtsam!" 

Tüccarlar kumpanyaların ikinci, 
üçüncü derecede limanlara vapur 
uğratmalarının teminini istemekte. 
<lirler. 

Fransa, Romanya, Macaristan, Le. 
tonya piyasamızaan tiltik ve yapnlt 
istemişlerdir. Tiftik fiyatları 135 ku. 
ruşa yükselmiş ve İngiltere hesabmA 
dört yüz bin kiloluk büyük bir parti 
satılmıştır. Yerli fabrikalarm yapak. 
tara isteksiz kalması ihracına hemız 
müsaade cdilmiyt>n bu malların pi. 
yasasını gevşetmiştir. İstanbulda o
tuz bin balyalık stok yapak vardır. 

Elma oe barıak ıtandardı 

Halbuki, biz, onun yasma lıiirme
ten, birbirimizle konusntnktnn bile 
çekiniyor, hatta, birer sigara içmek 
için, kompartımandan dı nrı c;ıkınak 
Hizumunu duyulorduk. Bu siikiinct, 
onu ha) li slnirlendlrmis olacak ki, 
bir aralık: Elma ve tuzlu barsak ihracında hu 
"- l:'ahu, de<li, siz ne tutuk insan. mnlların standard edilmiş olması dış 

)arsınız: Saatlerdenheri, ağızlarınızı piyasalardaki revacını arttıraca~ın
hıcnk açmıyor... Biraz siiylcscniz, dan bu işe ait bir nizamname hazır. 
giilser.iz, konu sanıza?" lanmıştır. Nizamname Ticaret Veka. 

Biz. matemli yol arkadn ımızın lctinc gönderilmiştir. Tasdikı müte. 
kederi dağılsın di~c. hu Rr7.trsunu da akip elma ve barsaklar Tica•et ve. 
yerine getirdik. Trenimiz Sn·a a 0 _ kületi başkontrolôrlügü tarafınclan 
rJnca, ehlikeyif iclfıkctzcdc, "defi kontrol edildikten sonra ihraç edile. 
gam,, için, iki kadeh rakı iı:mck iste. cektlr. 
di. Hep birden Jrnreketc geçerek, ihtikar heyetinin faaliyeti 
!oCras.ını da hazırladık .. ~n~at eğer, İhtikar heyeti dün toplanmstır. 
hep h_ml~!1 .~a.rc.ket~ gcç~-:ımıze bakıp Hevete vcrllcn tahkikat rapoı-u Uze
d~, _hır s?zu ıkı ~dılcını~ ecek ka~":r rinde tetkikler yapılmıştır. Bu ra. 
nadıdc hır ına~luktan .~ahseyle•lı~ı- porlarda kağıt, mukavva, inşaat mal. 
mi sanırsam~. ~ ~rden goğç kıı~nr. ~ n. zemesl satan bazı müesseselerin yük. 
nılrrsını~: C•~nku ~·aşadıgı c1h khsur 1 sek fiyatla mal sattıkları tcsblt edil. 
yılın mıhn~tı, fclakctz~~~ Y.?l .. arka. mi tir. Tetkikat devam etmektedir. 
da ımızın sıma ını \'e vucudunu. zcl. ş 
zele\'e ul'•ramıs Erzincan binaların. Kahve ıJapurlan yolda 
dan ·razln harap etnıisti. Hele. kim bL Ziraat Bankasının Riyodan sipa. 
lir kaç glindiir su yiizii, snbun yiizii riş etti~i kahveleri yükleyen vapur 
görmemiş bulunması, huzuruna kat. Lizbondan limanımıza hareket et
Janmaınızı biishiitiin giiı:lc.,tiriyordu. mlştir. Kahveler bu ayın on beşin. 
}'akat buna ra~mcn, hc_...;.>niz, ona den evvel gelmiş bulunacaktır. 
hizmet etme~ i bir vazife sayıyorduk. 

Bir Yıl Çalışmıyacak 
Eminönü meydanı inşaatı siirat

lendirilecektir. Taksim • Ayaspaşa 
yolu da buJ?iinlerde inşa edilecektir. 

Cihan~irde verilen ruhsatnameye 
muhalif . bir bina yaptığı anlaşılan 
mimar Fehmi Kayada) bir sene müd
detle mimarlık yapmaktan menedil
miştir. 

O ise, bnnu çoktan hissctmi-:ti, \'C 

fırsattan istifade, bizi. göniillii ve ha. 
marat birer a) ak hlzmctknrı gihi, 
bir sağa, bir sola koşturuyordu: Üs
telik de bir istasyonda su, diğerinde 
gazoz, bir bnskasında limonatn, bir 
başkasında çikolata, portakal, siga. 
ra, gazete, veya hic akla i!Clmiyen 
bir şey istediği, sipari~lerine de bir 
türlü son gelmediği için, hemen hiç 
birimize, yerlerimize yerleıtmek kıs. 
met olmuyordu. Baıan da: 

"- Canım şö •le biraz uzanmak is. sokuldu. Evvela, sigaramızdan siga. 
tlvor!" dediği için. kompartımanın rasını ynktı, sonra: 

CemberUtaştn knrısı Zehrayı ve 
kaynatası Hasanı oldürcn, ustası 
Mehmedi de yaralnynn lokantacı çı. 
rağı Eminin müddciumufnilik tara
fından idamı talep edilmişti. 

Gazetemiz idarehaneıılnde hugUn 
de felaketzedelere yapılacak yeni te. 
berrüleri kabul etmek için memur. 
Jar bulundurulacaktır. Okuyucuları. 

Da\'aya, dün birinci a(!ır ceza 
mahkemesinde devam edilmiş ve 
suçlunun 30 sene ağır hapsine karar 
verilmiştir. Mevkufiyet müddeti bu 
nıahkunıiyetleıı .,:ıkuı ıli:tccıh tı L. 

mızın yardımlarını bir an e\'vel gön. 
dermclerini rica ederiz. 

Milli 
Rüşvet Teklif Etmiş 

Yedikulede bir deri fabrikasında T eberrü 

Komiteye 

Taahhüdünde 
katiplik eden Jak Hayim isminde bi
risi, dün ikamet tezkeresi çıkartmak Bulunan Vatundaş lar 
için emniyet dördüncü şube müdür
lüjtüne gitmiş, işi çabuk ı;:ördürmek ArUn Kınacıyan 
için de memura 250 kuruş ri.işvet Adases Çlçckclyon 
teklif etmiştir. Memur da, bir cür. Arslan Recep mahdumları 
mümcşhut yaptırmış ve Hayimı SU- Koç Pillıka hazır elbiseci 
çu işlerken yakalatmıştır. Karabet Balyan 

Dün asliye sekizinci ceza mahke. Tilrk Mensucat Limited $. 
mesinde duruşması yapılan Hayimin Knrıı.ııözollu Ali Rıza ve 
suçu sabit görülmüs, ancak memu. dnmadı Mikfıll Nuri Can 
run parayı kabul etmemesi yüzün- M. All Kunt ve feriki 
den cürmiin. teşebbüs halinde kaldı. Kumaşcı Jozef Motola 
f{ı kanan tine varılmıştır. Bu yüzden 1 Joze! Hoııynno 
Jak Hayimin 120 kuruş para cezası Tiırk Amerikan Lmd. 
ödemesine karar verilmiş, kendisi v. H. Yahni 
serbest bırakılmıştır. Borzllay Benjamen 
Hapishane Kaçağı Yakalanclı Fillpo Radyo SirkeU 

Helyns mtlesscsatı 

(lblfığ) 

" 

(ibl:iğ) ,, 

" 

ClblMn 

(lbı:lğ) 

" 

(iblflj) ,, 

" 
" Seferihisar hapishanesinden kaçan Osman Tasaoğlu 

ve birçok cürümlerden dolayı mah- ltUhat Değirmencilik T. A. ş. " 
kum olan, hala da birkaç suctan do- Cumertzade mOessesesl 

1500 
800 
700 
fll)O 

500 
2000 

500 
500 

ıoııo 

3'.iO 
ROO 
500 

5050 
1500 
1300 
800 

3000 
200 

layı muhakeme altında bulunan meş Knlknvnn zade Rıza ve 
hur sabıkalılardan Halilin İstanbul. mohdumu ıooo 
da bir evde gizlendiği anlaşılmış ''e Abdülvehhnp ve Hasan Tatar! 600 
dUn yakalanarak, Sultanahmet bi- Annovı mahdumları (lblfıU 10'ltl 
rinci sulh ceza mahkemesine veril- Mihran ve Vrıhram Keseryan " 5000 
miştlr. Mahkeme, Hnlill tevkif ede- Sııraf oflu Demir kardeşler " 4GO 

Karadenizdekl fırtına devam et
mekte ve birçok vapurlar Büyükde
re öniinde fırtınanın dinmesini bek. 
lemektcdlrler. 

Dün de sabahtan itibaren akşama 
kadar az ve fasılalı olarak kar yağ
mış ve mevsimin en soJ{uk günlerin. 
den biri geçmiştir. 

Deoµvollarunn F.rzunıro vAn11r11 
lsl<enoerun seıerınden aorı gun ro-
tarla dOn gelebilmiştir. Etrüsk vapu
ru da üç ı;tün rötarla bu.l(Ün beklen
mektedir. Cümhuriyt vapuru, dün 
de Karadenize çıkamamıştır. Hila 
rıhtımda beklemektedir. 

Fenike civaıında karaya oturan 
Tırhan vapurunun kurtanlmasına ca
hşılmaktadır. Fakat kurtarma ame
liyesinin ümit verici olmadıjl;ı, gelen 
haberlerden anlaşılmaktadır. 

V apıır buhranı ı>ar 

Gelibolu civarında karaya otur. 
duktan sonra kendi kendine kurtU
lan Denizyollarının Tayyar vapuru, 
İstanbula doğru yola çıkmıştır. 
Şarköyde karaya oturan İtalyan 

balıkçı gemisi de henüz kurtarılama. 
mıştır. 

l\luhtelislerin Mallan 
Haczedilecek 

Dahilive Veklleti, zimmet ve fh. 
tllasları "zuhur eden hususi idare ve 
belediye memurlarına ait JjCayri men
kul emvalin derhal haczedilmesini ve 
keyfiyetin de mahallt malsandıklan. 
na bildirilmesini alakadarlara tebliğ 
etmiştir.• 

rek, hapishaneye göndermiştir. Foti Dulo " soo 
Halilin hapishaneden kacma sucu· Aleko Dulo ve mahdumları 250') Vltali Polikan 

na da~ İstanbul ikinci ağır ceza mah. Denhnyıın Polacı 
n 3Cıll0 

225 ArUn Dedeyan 
kcmestnde bakılacaktır. Mustafa Nazmi Nalbur (lblAğ) 1000 Hoy Parelli 

Bir Adamın Başı Ezildi Krespi boyacı Alber Alfondarl 
K bet K yu el (ı.bl"'ıoı) 2500 Biva• ve ceriki Robert Ferro Dün akşam saat 17 de Davutpaşa. ara u m yan Wb .. " 

.. 
" 700 

500 
200 

da asfalt yol üzerinde otomobil altın. Blümental JUl ve mahdumu Arslan veresiye maıuuı 
da başı ezilmek suretile ölmüş bir a.. Dapkoviç {ib.~I> 2!>0 Asım Güre Ferhat oğlu Clb,~al> !~~ 
dam bulunmuştur. Kalovrisi 200 Ali Asgar 

Bir köylü kıyafetinde olan adamın Dekalo " 2000 Davlt Kasavl mahdumlan 550 
da, kazayı yapan şoförün de hüviye- Frestello tııperko ııoo Nikola Dimkot ve Şü. 200 
ti tcsbit edilememiştir. Rıfat Keriban (tblal) 500 Leon Saron (lbı~f) 500 ... ~ .............•.•.......•............................•............................. 

TAN KONSERLERi 
DÖRDÜNCÜ KONSER BU AKŞAM 

hir kanapesini ona bırakıyor. ve beş "- Galiba, dedi, "i7.ln kompartı. Zelzele fetaketzedelerl için tertip ettijimiz konserler, felaket &ören 
ki i, bir kana peye sıkışı;, urduk. manda bir Erzincanlı varmış! 

o, Sıvasta aldıı;.ımız rakısını da vatan~a,larımızın yardımına koşmak isteyenlerin genit mikyasta al&.. 
:vuvarlndıktan sonra, şarkıya haşla. Cevap verdik: kasını celhetmi~th'. Yalnız İstanbul cihetindeki konserimizde felaket. 
dı: Ve bizi, uzun bir miiddet de, nez. "- E\•et... Var... zede kardeşleriınlzln ihtlyaçlanna sarfolunmak üzere 1022 lira 25 ku-
leli, nkortsuz \'C Ankara radyosunun Yabancı yolcu, ese!li eseni içini •ı ruı hasılat temiCa edilmittlr ki elli ve yüz kuruşluk bir ücreti., temin 
neşriyatından hile parazitli sesine ta. çekti \'C: 

d k dedi D k k d. • edilmi• olan bu yekftn CÖ'"forilen alakanın derecesini tebarüz ettirir. 
hamıniil ettir i. "-Yazı ... ... eme • en ıııı t s 

Bir ualrk, kompartımnnımız, da. kurtulmuş da, kocası kurtulamamış ı Tertip ettiğimiz konsn!~rln dördUncüıU bu aktam ıaat Z1 de Ka. 
yanılmaz ve yeni kokularla dolmı- ha?" • dıköyde Süreyya ılnemaıında verilecektir. Biletl•r Kadıköy Balkevln· 

bin 679 lirayı bulmaktadır. ' 
Tötonya klübü azaları araları 

topladıkları 500 lirayı Kızılay ., 
nesine teslim ettikleri gib1 azad 
ismini vermek istemiyen bir zat • 
rıca altın nişan yüzüğünü de tebe 
etmiştir. 

lerl;; kr;~ ~nusari'i-n;-&aŞ18.rfı; .kin Ü 
evvel ücretlerinden kesilen yuzde 
ler de bugün Kızılay Cemiyeti 
nesine yatınlacaktır. Bu paralıı 
İstanbulun yardım miktarı 900 
liraya yaklaşacaktır. 

1zmirden şehrimiz Çocuk Esi 
me Kurumuna verilmek üzere g 
derilen yüz sandık üzUm ve incir 
zelzele felaketzedelerine tevzi ed' 
miştir. İzmir meyva kooperatifi 
kara Çocuk Esirgeme Kurumuna .. 
nlden üzüm ve incir göndermek 
re faaliyete geçmiştir. 

F elaketzeJe talebeler 
Maarif Vekaleti. zelzele mıntt 

tarından gelen mektep talebeleri 
ifadeleri üzerine derhal istedi1' 
mekteplere kaydedilmesini ve ke 
vetin bir zabıtla tesblt edilerek t 
~aziyetlerinin sonradan tahkik 
mesinl bütün mekteplere ve m~ 
müdürlUklerine taminl eylemlştit• 
Diğer yerlerden yardımlar 
Diyarbakırda halk, dişinden, 

na~ından arttırabildiği her şeyi, 
zelede felakete uğrayan kardeşle 
teberrü etmektedir. Kazalarda 
yardım komiteleri teşkil edilrnis 
iane dercine başlanılmıştır. 

Edirnede 18226 lira ile 2 bin 
ça eşya, Kırklarelinde 1277 llrı 
1933 parça eşya, Tekirdaf,mda 8 
lira ve 3280 parça eşya, Çanak 
de 15031 lira ve 600 parça eşya. 

Karahallıôa 500 lira toplanmt9 
gönderilmiştir. Parası olmıyan 
bir kadın, tarlasından kaldırdıA't 
muk mahsulünü tamamen. üz'" 
nün de yansını teberrü etmiı?tit· 

Ilgında 952 lira 83 kuruş, 12 Ç~ 
gıda maddesi, 300 parça eşya 
lanmıştır. Köylerde kovun, keÇlı 
ğır da teberrü edilmiştir. 

Zonguldakta verilen iane 61 
lirayı geçmiş, Zonguldak, İıtanbıı!ı 
Ankaradan sonra bu yolda üçüne~ 
ğü almıştır. Yalnız lise, orta ve 
mektep muallim ve talebesi 1414 
ra teberril etmişlerdir. 
Yaralı laayvanlan himay~ 

İngiliz Hayvanları Himaye cetrı 
veti, felaket mıntakasında ysırnlııfl 
hayvanların tedavisi için !stıı~ 
Hayvanları Himaye Cemiyeti r t 
ne iki yüz İngiliz lirası ~önderrıılı; 

ya ha ladığı için, boğulmaktan, hu- l\,rkadaşım, evvela bana baktı. ı de ve Süreyya sinemaımda ıatı:maktactır. 
nal maktan kurtulmak, ve biraz taze Sonra, gözlerini önünde bulunduğu., ı Kıymetli gnatklr Saflyeye b u konserde de arkadaştan, Beyol'l u i 
hava almak üzere koridora çıktım. muz kompartımana çevirerek, birkaç S 
Kompartıman arkadaşlarımızdan bi. saatin içinde hepimizi kendisinden ı Jlalk"vi koroıu ve Ladanyi Macar kadın orkestrası refakat edecektir. 

Hayvanları Himave Cemiveti- 1, 
laket mıntakasına Ziraat Veic.~f 
baytar heyeti ile birlikte bir rot.ı 1' 
tiş ~öndermiştir. Felaket mıntB 
sındaki yaralı hayvanlar cemi1/f'tri 
rafından tedavi edilerek sahtolt 
iade olunacak. cahsamıvacak :: 
tedavisi mümkün olamıvacak Jı' 
cede yaralanmıs hayvanlar da sil , 
lerinden bedelleri mukAbilind~,, 
narak ıstrrap vermiyecek bir ş~ 
öldürülecektir. 

risi de, benimle beraberdi. Pencereyi bezdiren kadına baktı. Nihayet, ya. • Aynca ıinema fdareıi tarafından Charles Bo~er'in Savq isimli. filmi i 
açtık, ,.e karb rüzgan, yaz günü buz. hancı yolcuya döndü ve acı acı gü. 1 
lu limonata içen bir insan iştahile lilmslyerek: ıösterilecektir. 
gögv siimiize sindirdik. Tam o ııırada, ,, • • • • • • • • • • • • • • • • • • H dedi. kftl'ası da kur • ... • • • • • • • • • ......... • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • yanımı~ komşu kompartımanlann. - ayır... , '"" • ~ 
dan birinde otlU'an yabancı bir yolcu Julrnuş!~ 



BUGÜN 
Chamberlain'in 
Nutku 

)'azan: Omer ICUIO DOGRU L 

J ngiltere Başvekili Mister 
Chamberlain'in son nutku bil. 

~a iki noktayı tebarü~ ettiriyoT. 
-rtnciai her neye mal oluna olsun. 
ta kısa zaman zarfında harbi kazan. 
~. ikincisi, harp bittikten sonra 
;_,iltere ile Fransa arasında işbiTIJ. 
••ili, bueünkünden daha ileri götür. 
"ek. 

Bu iki nokta da biiyflk bir ehem. 
~.ti haizdir. İn~ltere . hilküme~i 
le ı kazanmak icın. bütün kuvvetı. 

(alışmakta ve İngilterenin bütün 
lıkeri kaynaklannı seferber etmek. 
~ir. Bir taraftan lnırilterenln. diğer 
'«r'aftan lnıiltere impaTatoTluğu ec. 
llınııın kuvvetleri hemen her gün 
llrp cephesine sevkolunuyor. De. 
lllacle ve havada da avni faalh·et SlÖ. 
'e (Bl'pmaktadır. Fakat bugiim11 ka. 
dar kara ve hava faaHvf'tlf'ri. ihzari 
lafl.ıayı gerememi,tlT. Ve bu ihzari 
lalhavı neler takip edeccii"i kestir. 
~ek de kim<11enin haTcı del!HdiT. Fa. 
1t t ban tahmh1lere göre. Almanlar. 
•llıffmüzdeki bahaT m-v~iminde bil. 
?6Jr bir taıtl'1'Uza ıır'-dik1erl takdirde 
lllıcillz ve Frant'ız kuvvetlerf hu ta. 
llrruzu kolaylıkla kanıhvalıilecekler 
'- Almanlann bu taarruzda vcTe
eekleri zaviat, lnıtl neticeye varmıı
)1 kolavta,tıraukhr. 
L-~~rada ve havada vaziyet bu mer. 
-zae oldul'u halde muhanbe deniz.. 
•.• azami hn:ile devam edfvnr FAkat 
11nıda da vaTfvet mflttefiklerfn a

~Yhinde defildir. İndlteTenln deniz.. 
... afradığı zaviat tse. onun bilvfik •e ~k ıreniş ka:vnaklan Ozerfnde 
llaflhim bir teıafr hıra1':8Hk mahi:vete 
•a11namışhT. BilAkls lntrilffl'f'e h~ ., •• 
)ld atın henftz teıdrlnl his~f'tmı, bile 
effldir. Milynnlatta tonluk tiuret 

lentlJerf, İngilte1'f'I namınA denizler. 
•e dolaCJJVor ve ln.riliz llmanlaTına 
t"ilt.-madiven tlul'f'f mallan f11qvor 
&ngil1ereyi a( bıT"akmak kin ine-iliz 
d4'n,.""" • .,"' v,. t"triUz tlCATf"t filoım. 
lla ortadan kaldırmanın imklnsıdı. 
f_ı_. daha simdiden teharii?. Ptmfş ve 
.. tt mahiyet almış bir hakikattlT. 

Bunnnla beraber Chamberlaln'in 
lbıtku İngiltere halkını yeni feda. 
klTlıldaTa tenrtk eden mah1v,.fte ı. 
dl. Ve bu yüzden bugilnkii fn!rltiz 
lllzeteteriJtfn he?Kf de, haThl kısalt. 
~k idn, İn!'iliz halkını mali Vf' ik. 
lllak·· içJ;. t;,,.;..k etm;kt; idi. RattA 
~rillz ,:az~telerinln birf f nsrllterenin 
a ıınwta bir iktı<ıat erknnthuhve,i. 

ta Ve iktisat baskumandnnTfta muh. 
~ oldufwıu anlatıyoT. dil'er ~

teler de herkesi tasanufa davet edi. 
hl' ve ta'!amıf olunan her şeyi 
lıarbi kısaltmak ldn hflkömete ver. 
._ek lüzumunu izah edivot'du. 
.. BUtUn bunlar harbi lmuıltmak ve 
.._ Z.nmak bahsine dahildir Fakat 
• .,.•ter Chamherlain'in hah1s mev. 
llna ettiii ikinci nnkfa harpten ıon. 
l'alcf vaziyete ••mildir. 
lıt......~ster ChamheTlaln. lneiltere ile 
~ .. lllllll araqnff aki işbirliğini harp. 
~sonra da devam ettinnek. hattA 
le ten sonra. bu iş birliiini '"'niş. 
h brıek liintmundan bahsetmekle. 
'le arbf mflteaklp bqfinkO hevnelml. 
1.!_va~iyetln df"vam etmiyecejini an. 
-"lllalı: lstemlıtlr. 

Dünkü Hava Harbinde Sovyetler, Kısmen Geri 
Almanyanın 

Muhrip Çekildiklerini Bildiriyor 
Tayyareleri Stalinin Gizli Silô.lıı Olan 
~!~01~!.0°!.~n~L "Zır/ılı Kızak,, da iğtinam Edildi 

dedir. Saatte 160 kilometre ıüratle giden bu kızak 
tanklardan daha elverişlidir Çünkü kalın kar taba. 
kıtlan üzerinde de yürümektedir. Yalnız sevk ve 
1daresi güçtür. 

ClfK 
Yiyecek 
Maddeleri Haıa 
Pahahdır 

razan: B. FELEK. 
H ayatı ucuzlatmak ve ihtikln 

önlemek İ(in sarf edilen gay. 
Tetleri, gösterilen iyi nlyetlui •ak
dir •.:i·JrİI.. Allah razı ,,,,un. 

Lakin bu takdir bizi halkın. biL 
hassa fakir ve orta f.ıbaka halkın 
medan mal$etini teşkil eden l{lda 
maddelerinde hi(hır u~uzluk müıııa
he<le edilmedi2'inı Vt' bunlnrdan, -ne. 
seli sadeyağ gibi pirint R'ibl, kura 
hububat gibi, hayata en (ok Hizumla 
olan maddelerin h&la c;ok pahalı oL 
duklannı ifade etmekten bizi mene. 
demez. 

· MahlOt olmıyan bir yf'me1ı: VRlt• 
nııı kilosu en ucuT l()O kuru,. pirin~ 

mal denizinde İngiliz ve Alman tay. 
yareleri arasında bir hava harb' vı•. 
ku bulmuştur. Harp. İngiliz tayyare
lerinin Almanyanm şimal garblnde 
keşif yaparlarken başlamış ve yan"l'l 
saat sürmüştür. Neticede, en son sis. 
tem Alman tayyarelerinden biri de
nize dÜ$1TIÜŞ, ikisi de DanimarkadA 
yere inmeğe mecbur '>lmuftur. Bu 
tayyareler Almanyada muhrip tav. 
yareler sayılmakta ve bunlara kal'1' 
hiçhir tavvareriln mukavemet edemı. 
yeceği iddia edilmekte idı Nisbeten 
ağır hareket eden İngiliz tayysrele. 
rinin bunlara mukavemet etmelen 
ve yalnız bir tek tayyarevi feda et. 
melerl ehemmiyeti haiz görülmekte. 
dir. 

Londra, 10 (Hususi) - Finlandadan gelen en son 
haberle~ göre, Salla cephesinde şiddetlı muhare
beler başlamıştır. Sovyetler buraya yeniden icuv. 
vetler gondermiş olup bu kuvvetler daha fazla na. 
reket eseri göstererek Sovyetlerin vaziyetini dü. 
zeltmeğe çalışıyorlar. Fakat bunlar da "ıeniız hiçbir 
büyük yararlık gösterememiştir. Kırk dördiıncü 

Sovyet fırkasının bekayası Sovyet hududunun öte
sine atılmışlardır. Ladoganın şimalinde Finler ga. 
lip gelmişler ve birçok esi?" almışlardır. 

Finlanda bu siWıa karşı daha fimdiden müdafaa 
vasıtasına malik bulunuyor." 

· 40, fasulye 30, patates 8 - 10 ku.nq. 
tur. 

Almanlann bir tayyareleri de bu. 
gün Belçiıkada düşmüştür. 

Yeniden Batan Vapurlar 
Denizlerde de faaliyet vardır. fn. 

gilizlerin 10.000 tonluk Dunbar 

Castle vapuru. Cenubi A!rikay11 git. 

mek üzere hareket edl!Ceğl sırat!a 

bir mayine çarparak batmıştır. 

Dün Alman tayyarelerinin taar. 
ruzlarına uğrayan ve hatti battıkla· 

n da haber verilen iki Danimarka 

gemisi henüz su üzerinde olduktan 

Sovyetler Gerilediklerini itiraf Ediyorlar 
Sovyetler Suomosalmide birkaç kilometre gerilf'. 

diklerini itiraf ederek burada uğradıklan maglubı. 
yete işaret ediyorlar. 

Sovyet tebliği berveçhi atidir: 
"9 kanunusanide. Ukta istikametinde. piyade cü. 

zütam.lannın çarpışmalan vukua gelmiş. ve bu çar
pışmalar neticesinde Sovyet kıtalan Suomosalminin 
şarkında birkaç ktlometre geri çekilmiştir Repola 
ve Petrozavosk istikametinde, keşif kollan faaliyeti 
olmuştur. 

Fena bava, tayyare harekabnı tahdit gylemiştir." 
İtalyan kaynaklan Leningrad • Murman~k hattı. 

nın Finler tarafından tekrar kesildiğini bildiriyor •. 
lar. 

Stalinin Gizli Silahı 
f sveçte çıkan bir gazete Stalinin gizli silahından 

bahsediyor ve bu sil&hın zırhlı kızak olduğunu an. 
!atarak diyor ki: 

"Suomosalmide Finlandalılann eline geçen tec
htzat arumda bulunan bu kızak bir torpil biçimin.. 

/tal.yanın Protestosu 
ltalyanm Finlandaya gönderdiği slllhlann Al. 

manyada durdurulması yüzünden İtalyanın Alman. 
yayı protesto ettiğini anlatan İngiliz qazetelerinin 
Kopenhag'dan aldıklan malumata göre, Berltndeki 
İtalyan başkonsolosu bu malzemelerin İsveç volu 
ile Finlandaya sevkine müsaade edilmedıği tAkdır. 
de deniz yolundan sevkedilmek üzere derhal İta!. 
yaya iadesini istemiştir. 

Finlere Yapılan Yardımlar 
tsveçten bir gönüllü kafilesi daha hareket t"tmiş 

ve bin gönüllü daha kaydolnrunuştur. Kanadadan 
yüz Finli memleketlerine dönmüş ve cepheye ha • 
reket etmişlerdir. Meşhur artist Greta Garbo Fin. 
landaya büyük bir teberrüde bulunmuştur Norveç. 
te toplanan teberrüler beş milyon kurona varmıştır. 

General Frankonun, dahili harpten sonra İspan. 
yada kalan tank. top ve tüfekleri Finlandaya gön. 
dereceği haber verilmektedir. Bu harp levazımı İs. 
kmıdinavyaya İspanyol vapurlarile naklecUlecekUr. 

Almanların SorJyetlere Y ardımlan 
Roma. 10 CA.A.) - Corriera della Serra'nın tstih

barına g6re Sovyet orduaunu tensik etmP.k üzere 20 
Alınan erkAnlharp subayı Ruayava gitmlstir. 

için bir limana götilrülebllmeJerl llı- ----------------------------------·------
timal dahilinde görülmektedir. 

Dün Gourie adındaki 689 tonluk 
İngiliz vapuru da, bir Alınan tayya. 
-·ı ..Wı.aA. ............ ,_ ... __ 

167 tonluk b.tr Holanda v~pu(U da 
bir mayine çarparak batmıştır. 

Barsah adını taşıyan Fransız mua
vin gemisi karaya oturmuştur. 

Garp Ceplıea/.nde Vaziyet 
Kanada orduları kumandanı Garp 

cephesint! muvasalat etmiştir. Kıb. 
nstan da kıtaat gelmiftir. Kıbnslı.. 
lar ilk defa olarak İngilizlerle yanya
na harp edeceklerdir. 

* Gironale d'İtalia, muhtelif muha. 
riplerin muvaffakıyetleri ihtimallnı 
tetkik eden bir yazısında diyor ki: 

"'Son söz, topun değil, muharip 
milletlerin manevt mtıkavemetlerL 
nindir. Ve zafer daha iyilenn, yani 
n sağlam fikrl ve ahllld meziyetler 
gosterenlerin nasibi olacaktır.,, 

Chamberlain'in Nutku 

ı 
N. Menemencioğlu 

Paristen A',frddı 

A -k Al -~--·-
merı a manya ve Paris, 10 (A.A.) - Hariciye Ve-

& J kileti Umumi Katibi Menemencloğ 

1 1 d k • T f 1 lunun riyasetinde Türk heyeti mah 

ta ya a ı e sir er :: =:1:ıı:ı~n:.ek a..... p .. 

Londra 10, (Hususi) - Mister 
Chamberlaln'in dün söyledjği nutuk 

müttefik ve bitaraf memleketlerir1 

hepsinde çok iyi karşılanmı§tır. Ame 

rika gazetelerinden Nevyork Times 
İngiltere • Fransa birJiğinın harpten 

sonra dahi devamından bah&ediJme

sini, istikbal namına 'ıayırlı bir vaat 
sayıyor ve Balkanlarla Skandinav 
memleketlerinin gıttıkç~ kuvvetlenen 
Fransız • İngiliz bırllğıne benzer bir 
birlik kurmalarına intizar edilebile
ceği kanaatini müdafaa ediyor. 

Franaızlara Göre 
Fransız matbuatı da bilhussa istik· 

bale ait vaatlere eh\!mmıyet vermek. 
tedir. 

Petit Pa~ienne, "'Chamberlain, ı. 
yiliğin bütün kuvvetlerın.i fenalığa 
karıı çıkanyor, zira, medeniyet akı.. 
betınin miıttefiklerin zaferine bağlı 
olduğunu bildiriyor.,. dedikten son· 
ra Chamberlain'in bahsettijı sıkı bir. 
llk hakkında fU sözleri söylüyor 
"Bu vaat, bir istikbaJ vaadi obrak 
kaydedilecek öyle kıymetli bir te
mennidir ki, bwıa J'ransada iltlhak 

Hariciye Müsteşarı Champetler 
Derlbes, diln sabah Türkiye Harici 
ye Uumumt Katibi Numan Mene
'Tlencioiluvu kabul etmlstfr. 

etmiyecek müstakbel mesuliyetJen 
müdrik hiçbir kimse mevcut değildir. 

ltalga 1Je Almanyadald Telakki 
İtalyada resmi mahalli. İngiltere 

ile Fransa arasındaki noktaı nazar 
iştirakinin çok kuvvetli olduğu no.k. 
tasında duruyorlar. 

Alman gazeteleri, İngiltere ve 
Fransamn harpten mem.ıl olduklarl. 
m söylemekle iktifa ediyorlar. 

Bu fiyatlann blnz tfıtha yflkseL 
memesi, alınan tertibattan d~iil, 
- çünkü gıda m11ddelerile kim• 
mqgul olmadı - Hdece daha paha. 
1ıya mal alan buhuınu)acatı korka. 
ııundandır 

Kendi meml"lcPtin1;7.de çıkan '99 

dofTudan doğruva halkın havatile il• 
~li olan srıda mnddclerinin er2~ n. 
kı bir knntrole tahi olaca:i'ı amldinl 
kaybetmemiş olmakla beraber. kışm 
hiltiln slddeti1e hüklim süTdiltu ba 
<111ralarda aıikador dairelerin ~ll'U 

hunl81'1a atrasmasınr pek lilmmha 
~örmekte\·iz. Demir ıiM dvi. deri, 
oamuklu ve ec-:r.n gibi şe:rlerln fivat. 
lanndaki fatıavvi\1. mesul makamla. 
n hemen haberdar edecek sevlet'dir. 
Cflnkü bunlann pahalılığından mL 
teessiT olan miiteahhitler, mühendis
ler, devlet daireleri ve hastaneler 
vardır. 

Buralan hcmen ~alahivettar ma. 
kamlara baş vururlar, dertlerini an. 
lahp medet isterler. Gıda maddeleri 
ise halkın, her Riin varım kilo, bir 
kilo. yani pel'Bkende olarak tedarik 
ettiif eeylerdir. BunlnTın sıkıntısını 
ancak gazeteler alakadarlara lsmu 
çalışırlar. 

Göniil istiyor ki, Tic81'et Vekilimiz, 
kendisi zahmet etmese bile ahbap. 
tarından. dostlanndan veva maiyet 
memurlarından beş. on tanesini a. 
lelade müşteri ıibi. İstanbul pazar. 
Janna gönderse ve v.ıda matfdeleri fi. 
yatlannın ne sularda olduğuna öf. 
Tense! 

Çfinkft, halkı tazyik eden hayat 
pahahhfuu anc11k her ~ydea evvel 
pda maddelerinin fiyatlanndalcl 
yükseldik tevlit eder. Senede hir çift 
kundura ,Pyen bir adlllftın, dört lira 
yerine. bes lira vermesi. her gOa al
mıya mecbur oldutu yirmi kurutluk 
pirinci, 40 kurusa almasmdaa call 
daha hafif ve kolaydır. 

Bir de bilhassa yiyecek madcleled. 
nln fiyatlanndaki farkJan hesap e. 
derken, 15 kuru'8 aablan fasulyem 
35 kurusa ~ıktıitnı ve arada yirmi 
kuruş fazlalık olduj'unu detfl, dal. 
ma bu tezayiltlerln yüzde ile aisbed 
ni .röstermeliyiz ki; hayat pahahhla-

l'ransa Bqveldll M. Daladler de. 
~lenle IÖylediii bir nutukta 
llat ten sonra Avrupada federal bir 
illi eınbı teılisi lüzumundan bahset. 

.u. .-----------------~~- BOytlk Harbin devam ettlli 
HADİSELERİN iÇYOZO 

nın ne alsbette olduğunu anlıyablle. 
Hm. Bugü.nkil fiyatlar, g~en aene19 
nazaran yüzde otuzla yüzde yib: DJs. 

--------• "etinde yflkseklik anettiğl l(iDdir 

~ • da bunlara benzer sizler ve 
~bal namına ffmlt verici vaatlt!r 
~ enıı, değildik. O zaman da 
tası rbf bitirmek için harp", '"Demok. 
~ Yi kurtarmak için hıtrp,. sayha. 
.. t hOtfln dftnvayı kaplamıdı. Fa. 
!'tnt l~en defakl vaatlerin tahakkuk 
Itır :;nesi ,.Uzilnden yirmi beş sene. 
1.fr hG fa91ladan Aonra be..,riyef veni 
Jreu Yilk harp ile kaqılaşmak fel8. 

ne airadı. 
~ fellketln tekerrtlr etmesi Is. 
'lerinı Yorsa, yapıla~alı: iş. harp bedeL 
._""' tahakkuk ettirmeyi ba• vazife 
ter f aktır. Yoksa. bGyflk harpler. bi. 
'lll~etaaııa ile tekerriir eder " mede. 
.. ..., nlnbp ~der. 

lı Bankası 
lsker:darunda 
Şube A!ıyor 

it~ 10 <Tan Muhabirinden) -
~ ası İskenderunda bir fUbe 
"-ta ı.~:rannı vermiftir. Bu hu-

~lıltlara baflanmıftır. 

Bervo Tek:ar Fn11S1Z 
Mebusan Meclisi 
Riyasetine Seçildi 

lb:arta, lO <A.A.) - Rerrlot, 424 
~ Ustaıı 350 sinfn reyfll! tekrar me
~ lftecllll relallllne üıtihap 0-

Uftur. 

• Finlanda lıarblnln uzamaaı, onun ytlzünden 
birtakım mülalm lnkifallar /ıaaJl olmaaına sebep 
olabil.etektir 1Je bunlar blr taraf tan Almanya 
ile müttefikler anıauulald harp üzerinde, diğer 
taraftan Sovget BirUği üzerbule leai,r edecek· 
tir. Bazı /nglliz miifah,itlerlne göre, Finlanda 
harbinin llZllınaM, belld de Stallnin ftlMi nü
fuzu üıerinde _,.ille& bir talr yapar. Bunun 
l'ıtkııbulmamtuıı ~in Finlanda lıarbinln ıüratli 
bir tahavvül 116'lrlilal lbınulır. 

* 1920 de Sovyet ordalannın eeaahlan kesilerek orda. 
m~lt\bly•te uirildılı ve Varşovamn kapdarmdan geri 
döndtiitl Juunaa. Lenin, derhal harbe son vemıı, ve 
aakeTJerinl hf'men Seri almıt. fakat bu yüzden halk 
anımıdaki nftfma dtlşmemlıtl. 
Stalla'ln de Fin harbine son verdllf takdirde ayni ne. 
tin! ile kaı.,a)anıp lrarplanmıyacaiı belli defildlr. Bay. 
le bir hareket, Sovyet Blrllllnln Almanyaya kup va. 
:riyetinl bozar w Sovyet Birlliinln Japonyaya ve müt. 
tefildere u-. ld'banm sarsar. Batta Sovyet Blrlilrfnin 
kft~k blf araflar nasarmdald YUiyetl de bflyflk bir ta. 
havvtll ~lrh Sonra ba hldlse Sovyet Blrlllt lıBkA. 
metinin hıall- nmnndald ltlban tlzerlnde tesfr eder ve 
senolerdenberf yenilmn Ye mukavemet •dilmez vul. 
79tte oldqfıt mfltemadiyen propannda edilen Kmlnr. 
du haklnndald telllrldler de. esaılı hlr nrette deffcıf~. 
Bn 'fflzden Flnlanda harbinin devamına hftkm.-dile.. 
bilir ve Sevvet BITllll hu harhe 11nrvaffakiyetli bir IOD 

vermek lsbı elinden plenl yapacaktır. 

* 
"'"''""'"" 1ım-M.,,,,. n~""'""' Dzmnl!, Ammhı 

• 

guzetmrı bu harbin. "Yenl bir beş asMUk 
pl8n!,, olduğunu 11/JyUgerek, Sovyet Birliği ile 
iıttihzaya bafl,aılılar. /ngiliz ve Fnumz gazete
leri 1#, Sovyet tlallJetinln bir sabun köpilğün
den farkaız ol.tluğuna dai.r nefriyata giriftli.er. 
Çünkü Sovyetler, Fin harbbule blr aatl.emeye 
uğran:Lf/ardır. V ~ bu reıU aademelere her mil
inin aakerl tarihinde temdül edilir. NUeldm 
/nglliz ortlwtu Boer harblntle de, geçen Büyük 
Harple de bu reşit sademelere uğramıftı. 
Fakat. Sovyetlerin Finlantla harbini askeri 
bir tenezzüh malıiyetlntls MJgmalan yanl~tı 
Halbuki bunun böyle 1t111ıltlığı göu çarpmu ve 
ge~ Snvyel ~abitlerl HeW.nldye girttelderl 
günü tesbll edeNk, burada bulıumalc için blr
birlP-rlrw. ra.ndevul.ar rJeriyorlardı. Bu şekiltll' 
hareket edelder, akıllarını ba.ıtıruuı almıs ola
eaklartlır. Onun icin lttluuulinav11a IÜFJktlerl 
lıarbe girmez 1Je müttelilder. bunlara ~tlfllllı bir 
tturette yardım etmezler•. Fin harbinin ne ,,,,. 
tke 'Df!rtteli üzerinde tereddüıle yer kalmaz. 
Fakat lakantli"""lltl deDletlerl ile müttefikler. 
Fin harbinf! ~ olurlarm, Almnnua ih 
Sovget Birtlğl de tam mdnaalle blrkflrler. 

* Fakat, Sovnf Birllflnln bu !radar INlyflk bir ip 

«frlı1mek fikrinde olmadıf1 aşllrlrdır. 
Miittefikl•ı de Alınanyadan ha,ka Snvyet Rmva n. de 
harhetmevt istemezler. Blllkls lngillzleTln hlr lmmı 
Sovyet Blrlllt De anlaşmak lmklnmın benna zail oL 
madıfına inanıyor ve bagflnkll harp bitmeden önce 
ba imkanı tahaklmk 11tffftrNleri11I sanıvorlar. 

1d; herkes &"ibi. biz de bunu anormml 
"örmekte ve mutlaka bit' çaTeslne te. 
vessül edilmesiDi ehemmiyetle d1le. 
111ekteyiz. 

FelaketMıntakasındakl 

Mücrim ve Mahkümlar 
Ankara, 10 (Tan Muhabirinden) -

Millet Meclisinin dünkü topı.ıttum. 
da feliket mmtakasındaki · mücnm 
ve mahkOmlara ait liyihanın müsta. 
celiyetle müzakeresine karar verD. 
mif, bu münasebetle Adliye Vekili 
söz alarak izahatta bulunmut ve md. 
teakiben kanun kabul ~ilmistir. 

Bu kanunun hiikümlerine göre. 2' 
lcanunuevvel 939 tarihinde ve milte. 
'lkfp günlerde vukua gelmis olan 
7 elzelede ehemmlyetU ~urette h.._ 
ra uğrayan yerlerdeki mahkum " 
mevkuflardan bir kısmı veyı tama. 
rru hakkında verilmiş olan ceza hL 
lcümleri ile tevkif kararJannın infa. 
ıı milsatt vazivet avdet edinceye ka. 
iar Adliye V ekiletince tecil oluna. 
'ıilir . 

<\>' yerlerle bu verlerin hPpsinde veya 
'"ıazısında müsait vaziyetin avdet 
Qvleml.ş olduğu İcra Vekılleri be. 
veti karanle tayin olunacak ve ba 
kanun 31.12.941 tarihine kadar mert 
olacaktır. 



Lelze e ın a asın a BUGtiN Matinelerd~ itibaren 

1 P E K 
Sinem&sı,ıda 

2 TÜRKÇE 

F 1 L M B o 
1 • ŞERLOK -HOL M E ·S 

Yalnız Bir Tek Merkez Galatasaray 
Bulunduğu A 1 ld Macarlarla 

___________ n __ a_ş.::__ı . 1 1-1 Berabere Baştan nih.ete ~adar e.~rar ve heyccanl~~:~~ do~!'!~ım ~ÖPEGİ) 
Profesör Fatin:" Zelzele Bir Merke2den K 2 • 3 PALAYRACILAR POUS HAFiYESi 
Diğerine intikal Suretile ikinci ve Üçüncü alch K8hkaha tufanı, zevkli ve heyecanlı nefü bir şaheser 
M k l V .. d G 1 Macar Frenç Varoş takımı dün Aynca: G R A F S P E E ZIRHLISININ İNFİLAK ve BATMASI 

er ezer ucu e emisDe&ildirhDivor h~~b~mam~~ı~e~ed~e~~~ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
k~dilmek üzere Galatasarayla son , Sinemacılık dünyasının Bugüne kadar 
bir karşılaşma yaptL 

ı G . eçen senenın merkezi Avrupa ve ·e R O .. D. VAY bu senenin Macarı:.tan şampiyonu 0-

lan bu takıma ka~ı güzel bir ovun 
çıkaran sarı kırmızılılar bir buÇuıc 
saatlik oyunun altmış dakikasını ha
kim oynayarak 1-1 berabere kaldılar 
ve bu netice ile lstanbulun ~n kuv
vetli on birı olduklannı gosterdiler. 

TYRONE ALİCE A L 

POWER . 
frihi :ı· büviik San'atkar 

FA YE • JOLSON 
tarafından şahane bir . surette 

Oyun ncuJ geçti? I Bu 
Galatasaraylılar sahaya şu kadro Akşam SAKARYA Sinemasmda 

ile çıktılar: ç ı,. 

1 

" şen · • • Çok Şuh . • • Çok Zarif b ir Komedi Saatlerle Kahka-
Osman - ~ıris:o, Faruk - Musa, ha . •. Fransızca sözlü 

Enver, Celal - .":>:ılhl-addın. EşfaJ MAC~RA 'KADINLARI Gunduz, Bodurı, Bu eııd. 

Macar takımı da t3m kadrosile i- ( A R I S T O K R A T L A R K L ü B Ü) 
dı Oyun çok seri başladı. Ve Gala-
tasarayın yaptıgı bir ttaç hucum, Ma. flaş Rollerde: (VİVİANE ROMANCE) (EL VİRE 

r:asal,:anellin Sismo;Jı alt Son z , l , .. car mudafaasını mu~kiı1 vazıyetlere k POPESCO {ARMAND BERNARD) 
t;,. ... e f.J}l lloJle Kaydelmb; 'fr j soktu. Dorduncu dakıkuda drtadan İla:ve olara FOKS JURNAL son dünya haberleri ve GRAF VON 

Erz~ncan~aki zelzel~ felaketinin ı olnrak zelzelelerin devam ettiği l?Ö- hır hucumdn Gundiıı. falsolu bir şiı:· SPEE nin infilakı ve batışı 
:e~~ı, hen~z mahallı_?de tam ~ır ruluyor Bız buna replik zelzeleler le Galatasarayın goluniı kaydetti. '-••••••••••••••••••••••••••••rll'' 
e yapı mış olmadıgı halde, ılım deriz Bunlar tahr pkar d ;;·ıd· B '1••••••••••••••••••••••••11İı••• adamlarımız arasında . btr ihtilafa 1 vaş yavaş sonerle B le;;ı ıbr. ya- undan sonra Gatetasaraylılcır da- • .. ı Ü . . r. un arın azan h . . , yo. asmış_tır. nıv~rsıte Jeoloji Pro- bir sene h"le sürdtikfori ~orülmüştiir a zıyacıe açı.dılar. Oyun çok zevkli Mt:mleketimiuie yapılan filimlerin en mükemmeli ve büyük edibimiz 
f~or.u Hamit N~ız Pamir. ~!rk:ıç Bu ~lzcl_eler tahripkar değilse d~ oluyordu. Macarlar da mağlıibıyet- • 
ra~s~~~: gazetem~zde çıkan bır ?1a- halk uzerınde psikolojik tesirlerı var-1 ten kurtulmRk ıçın çalışmıya başla. Reşad Nuri Gilntekin'in en güzel eseri 
Erzincan :;,ehlz~l~nınltasıdl merkezının d1r ve halka ıstırap vermekten baska dılar Fakat Galatasaray mtidafaası. 

y- rının a ın an geçen ve zararları olmaz 
şimali garbiden cenubu şarkiye doğ. • · • nın canlı oyunu g~l Kaydın' fırsat 
ru uzanan bir fay'd..ı olduğunu yaz- ~em kurulacalz 1ehırler vermıyordu. Devre. bu suretle ı . o 
mış ve diğer mıntakalardnkı ·zelzele Felaket sah~lan üeernıde yeniden Ga atasarayın leh.ne netice!zndi. 
merkezlerinın de Erzincan merke- ~uru!ac?k şehırlerin yerleri mesele- lkıncı devreye Galatasar· hl 
zindeki şiddetli zelzeleden muteessir sıne gelınce: Bu husnst.ı taayyün et- k h . ay ar 
olarak tali birer zelzele merkezi ol- miş ıki sismık kaıde vardır: mer ·ez mu acıme Cemılı, sol açığa 
duğunu bildırmişti. Buna göre. feliı- 1 :-- Ta,. hin hiçb!r zelzele kaydet- Saratımı a.arak ,.ıkt.lnr İlk dakıkt
ket mıntakasında zelzele merkezı bir medıği yerde zelz •1° olmclz lar mutevazın gcçtı . Gal::ıtasaraylılar 
deği~, mi.ıteaddittir. 2 - Zelzele mıntakal:ı.rında zel- galibıyetı elden kaçırmamak için bu-

Dun, Kandillıye -giden bir arkada- zet~aı;na dehva
1
m .!der. tun encrJilerını sar1etmıyc b<?şludı-

'-1mız, Kandilli rasathanesı müdurti ze e ~a a ?.rında. her zelzele lar. 
ustad Falın ile aynı mevzu etrafında vukuunda JeoloJık tabaknların bu- . . _ 
görüşmüştür. üstad Fa•·n, Profesı.ır lundukları az muvazenet halinden Bu canlılık, mısufır takım hucum-
Hamit Nafizin noktai nazarının ta- daha ziyade muv,ı~enet haline nec-r 1 lnrını netıcesı_ oırakıyordu. 
mamen aksini iddia etmiş ve 7elzele tiklerı d? sismik bir esastır. Bundan Devre orta arına doğru <Üçük Şa· 
m~.takasında r:ıüteaddit merkezlerin dolayı hır zelzele, l:~n~inden b·iyük roşı. uzaktan ve sıkı bir şiltle bera 
degıl, yalnız bır merltezin mevcut 1 zelzelelerden dah-ı. buy ilk olnmı:ız. berlik golü k j t H ., . ~-
oldl ğunu soylemiştir. • En şiddetli zelz~lelere Japon ada- nu ay e tı. er ı;o tal\ıtn 

Profesör Fatinın muharririmize, ları maruzdur Burad,ı zelzeleye h.a!"- çalı tılarJ>a da muvnff,.k nl:rnuıihlıu· 

TAKSIM Sinemasında 
Rfiyük muvaffakıyetle ilevam ediyor. Son günlerinden istifade ediniz. , _____________ , 

, DANS KıRALI ve KRALİÇESİ 

1 
FRED ASTA:İRE - GINGER ROGERS 

BUYUK DANS 
' 

fürkiye 
f iir kiye 

T .. p 

Radyosu Anka 

D•lga U2unlu 

1848 m. 182 " 
31.7 m 9465 R 

Perşembe, 11. 1. 
12.30 Program ve memlek• 

12.35 Ajaruı ve meteoroloji ha 
Tilrk milrllf: Yeni sarkılar 
Calanlar: Şerif İçU. HakkJ O. 
Gilr, Hamdi Tokay. Okuyanı 
kay, Mahmut Kanndaş. 13 
(Kadın saati), 13,45 - 14,00 
nsık hafif mil:dlc (Pl,). 

18,00 Program ve memlek 
18,05 Müzik: Radyo caz or 

1 Konuşma (Sıhhat saati), 18,5 
j at, 19,10 Memleket saat a'1 

meteoroloji haberl~. 19.30 
Fasıl Heyeti, 20,15 ~nusm~ 

rafya ııaaü), 20,30 Tilrk mil 
Vecihe, Cevdet Calla, Kemal 
hun, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: M D:reyyen le 
l - KürdlllhlcazkAr 

Bey: KürdlllhlcazkAr sarkı 

kOyor), 3 - SalAhattin Pın 
cazkAr şarkı (Aşkırila yanan) 
hattın Pınar: KilrdlllhlcazkA 
reden sevdim), 5 - Osman 
dillblcazkAr prkı (Akşam 
malı). 

2 - Okunn: Muetafa Çal 
1 - Kem&l Niyazi Seyh 

(Gülsem ezhar açtı), 3 - Ra bu hususta söyledikleri ~µnlardır. şı. alınan tedbirler, z~lzeleye muka- Ve musabaka da ! . 1 beraberli~le 
' - Bu zelzele son asrm en miıhım vım inşaat yapmaktır. Gerçi lış.zı neticelendi 

zelzeleleri arasına girecektir Çun. m ntakalarda ku~ ık fakat mütebariz Ga atasaraylılan elde ettikleri bu 
kü bu zelzele, ust merkezde yaptığı faylarJn ~ulunması ve bu. fayların muvaffakıyetli netıccaen dolayı 1i.ı .. ~ 

" 1940 senesinin en büyük dans filminde - , 
1 

hur şarkı CO gülün geçti gü 
4 - Arif Bey: Mahur şarkı ( , ________________________ ' yare lQtfun), 5 - Mahur U1 

tahribat noktasından değil bilhassa bir sathı ınkıta teşk:l et•nest, oralar
sahasının gavet geniş olmasından j da zelzelenin daha kuvvetle hissedil- sporu n:ımına tebri-t ederiz. 
dolayı muhi~dir. mesini mucip olur Mcselıi böyle yer. Macar ta1~ımı gitti 

Zelzele mıntakosındnn henüz katı ler lstanbulda da varrhr Bu arada 
malumat alma ık Fakat crazetelerde Fatıh ve Edırnekapı sem~leri çok teh
okudugumuza gore, zelzek mıntaka-ı likehdir Bızde zelzeley.. mukavim 
sı Erzincandan hatta Tcrcandan Er- inşaat usulü henüz k:ıbul edilme<lıği 
baaya kadar uzanan bir 

0

hatt·n üze- için biraz kuvvetli oir zelzeleye yeni 
rinde bulunuyor ki bu h.lttın uzun- binalarımızın hiçbiri d::ıyanmıyal·ak-
luğu 270 - 280 kilometredir .. Sonra ıtır. · • 
Suşehrinden bu hatta amuden Aluc- Japonlar. şehri yint.? ayni yerele ku
raya kadar uzanan 75 kilometrehk rarlar. Yalnıı arazıde pek barız bir 
bir saha da buna ilave edilmek Hı- sathı inkıta,. tiıli bır fay olursa ru ta. 
zım gelir. Zelzelenin alt merkezi bakaların ustunu bo~ bırakmalıdır. 
(lposantr) bu çok geniş sahanın 30 Bına inşaatında, bilhassa biıyuk bi-
kilometre derinliğindedir. · · nalar.n zelzeleye karşı mukavemet 

Zelzeleyi kaydeden aletlerimızin em alıni nazarı dikkot~ almalıdır Bu 
~erdiğı diyagramdan anlaşıldığına en muhım meseled.r ve mımari nok
gore zelzele, bütün zelzele sahasın- taı nazardan tamamen taayyun et. 
da ayni anda vukua gelmiştir. yani miştır. Bunu ınşaatta esas tutmalı
ilmi tiıbirile (mütesaviyüzzaman) dır. dır.,, 
Binaenaleyh zelzelenin alt· merkez sa o 
hası da zelzele sahasının 30 kilomet- Ustnt Fatinin, g z tem zde <>undan 
re alt·nda t'\Jlfıni Ve gayet vası bır CVVel çıkan blyanaLtrda, kendısile 
mıntaka teşkil etmektedir. telefonda goruş uğıınıuı ıçı:ı bazı nok 

Bu alt merkez ve üst merkez sa- tala..r ıyı anlaşılamamı~ ve gaf:~~eye 
haları mütesaviyüzzaman bir sarsın- yanlış glrmıştir. Us•a·, hilhassa. ı~a· 
tıya maruz kalmıştır. Bu mülaha-za- rabuktckı heyelan hadisesi hakkın
lard~~ ~stih~aç ediyoruz. ~i bu saha- da yalnız şunları soy-lemı~ olduğunu 
da buyük hır fay temadısı vardır ve tasrıh etmektedir: 
bu sarsıntı merkezi?de bu. fayın 30' "- Karabuk için bizder. yalnız ta
kilometre aşağıdaki duvarlarındakı 1 cil emsalini aldılar Bu hususta her 
muvazenenin bozulması zelzeleye se. I halde bir jeologun da fikrı al~nmak 
bep olmuştur. lazım gelirdi. Bu 'et~ık yapıldı mı. 

Demek oluyor kl, zelzel.,. mıntsk~- yapılmadı mı bılmiyorum , 
mnda müteaddit merkezler voktur 
ve zelzele bir merkezden diğerine 
intikal suretile ikinci ve üçüncü 
merkezler husule gelmiş d'eğildir. 
Çünkü illetlerimizden biri zelzelenin 
bütün temadı safhalannı yazmı.ş. 
tır. Diyagramın gere'k ilk ve gerek 
son safhalarında müteaddit merkez 
mevcut olduğuna dair hiçbir iş:ıret 
yoktur. 

Şayanı Jikkat bir nokta 

Yeni Bir Yıldız 
Keşfedildı 

İstanbul Üniversite rasathanesi 
profesorlerinden Dr. W. Cleissber~. 
5 a~ustos 1939 ,gecesi saat 22 de yeni 
bir syyare ke~fetmiştir. 

Yeni yıldızın. o ı;tece icin tesbit e.. 
dilen hususiyeti sunlardır: 
Do~duğu yerin Hattıtistüvaya olan 

Burada çok şayanı dikkat bir nok- mesafesi: 20 saat, 59 dakika, 34 sa
ta vardır: Biz zelzelenin alt merke- niye. 
zinin 30 kilometre derinlikte oldu- Mili: 14 derece, 19 saniye. 
ğunu tesbit ettik. Şayet. alt mer- Zahiri parlaklı~ı~ 14 üncü kadir. 
keuien daha yukarıda olsaydı. orta. Seyyarenin mahreld tayin edile-
ya jeolojik bir tahavvül çıkarırdı ve '11emi.$tir. Profesör. yıldızı rasat e... 
bu tam bir katastrof olurdu, ortalık derken. fotot?rafını da almıştır. Bu 
tamamen birbirine karışır, yeni faf- fotoğraf muhtelif rasathanelere ı?Ön
lar tesekkül ederdi. derilmis ve şimdilik YlldıUl N. P 

Netice olarak, zelzelt! ı;enjron'dur. 1939 işareti ismi ver1lmi~1:ı::-.. Berlin 
Bir mevcenin neticesidir. Er,baa rasathanesi, verdiği cevapta, yıldmn 
ve Alucrada da zelzelenin siddeti şimdive kadar ke5fedilmlş yıldızlar
Erzincandaki şiddetin aynidir . Bu da dan olmadılını bildirmiştir. 
merkezin mütearldit değil bir oldu- Rasat tamam olup ta. Ylldızın bü
tunu g&terir. Aletlerimizin kayıt- tün hususiyetleri ve semadaki inah
lanna göre zelzele 43 dakika devam rekl tayin edilir edilmez, yıldııa 
etmiştir. kaşifi tarafından (Ankara) ismi ve-

Buı:riin zelzele mmtakasında hafif rflcw-•lrti? 

Macar takımı, dun akşamki tren
le memleketlerıne donmu~ler ve kc.>n 
d1lerı B d •n terbıyesı erkanı. ktup 
ıdarecılerı t.aı atım:ıa.ı uğurlanrn.ş.ar. 

dır. 

Macar misafirle•e. felaketzedeler 
menfaatıne yapltkları bu son 11.'.i· 

çın hntırası olarak lstanbul bölgesı 

tarafından bır kupa verilmiştir. 
F eUiketzerl.eler için yapdan 

maçların hası atı 
İstanbul k i.ıplerının ve Macar ta

kımının işt rnkile fel:iketzedeler men 
faatine yapılan m•u:ı:ır hasılatı ;3000 1 
lirayı bulmuştur. Bu para bölge ta 
rafından Kızılay mer ~zınt~ teslim e
dilecekt r. 
Kız lisesi V oleybol maçlan 
İstanbu l maarif spor bö1'gesı ta!'a

fından kız liseleri arasında tertip e
dilen voleybol maçlarına diin Kız 
Muallim Mektebi sahasında ctevam 
edilmiş ve şu neticeler alınmıştır: 
Kız Muallim. Boi!aziçını 4 - 15. 13 -

15. İstanbul Kız lisesi, İstiklali 3 -
15, 1 - 15. Çamlıca - Şişli Terakkiyi 
3 - 15, 5 - 15 mağlup etmişlerdir. 

·BORSA 
Londra 
Nevyork 
Paris 
MllAno 
Cenevre 
Am!lterdam 
Brüksel 
Atına 

Sof ya 
Madrfd 
Buda peşte 
Bilkret 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

10 • 1 • 940 

~.21 

129.23 
2.9:1 
li.118 

29 105 
69.052:1 
21.7775 

0.965 
J.5925 

13.19 
23.:1525 
0.985 
3 .15i3 

31.1775 
30.8275 

ES HAM VE TAHViLAT 

:Ergan! 
fş Bankası nama -peşln 

19.80 
9.10 

---------- --' 

Bu Akcam LA"" LE Sinemasında ıı~~;ı~~; ~:ıu~~:n ıa 
~ yolonsel parçalan. 21.35 Mil 

Avrupa Tiyatrolarını tam iki. sene kahkahayla dolduran • • • Bütün 

dünyayı zevkhte esir eden 

Kaplaİ1 Kraliçe nilT 
Bu sonsuz neş'esinl bütün ülkelere duyurmak için Holivudun kızıl 

saçlı eksantrik gilzeli 

KATHARINE HEPBURN ue GARY GRANT'a 
sevimli 

Filmini çevirmişlerdir. Bu iki eşsiz Yıldızın bütün muvaffakıyet u. 

fuklannı aşan bu eseri : Gördüğumüz komedilerden çok yüksek gö
receğimiz neş'e kayntkll:!rındıı eı:ıı bulunmavan bir san'at incis!dir 

llCive : M 1 K 1 ve J U R N A L ' 
• 

GA YRIMENKUL. SATIS ILANI 
lstanbul Emniyef Sandığı Direktörlüğünden: 

Kirkor Vartarı:rııJl!n 18069 hesao No.sile Sandığımızdan a1dı~ (4000) liraya kar
şı birinci derecede lootek edip vad~lnde borcunu vermediğinden hakkında yapı
lan takip 01erlne 3202 No. lu kanunun 48 cı maddcslrıin mahıfu 40 cı m,octrle.sl
ne l?Öre satı1maın Iı- beden r.:'l"ırekaoı Ctoleblo lu Allınttin m:ıhnllMin!n Yenlcami 
caddesinde eski 53, 55 yeni li /4!). 4911 kapı, 215 ıditnk pafta. 384 ada, 174 parsel 
No.lu kAğlr üç dilkkAnın altmış hl!llede (48) h!Slesi b!r buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmustur. 

Satış tapu sicil kaydına· $!l5re yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (805) 
111'A n,.v akrıı~ verec-Pı.-ttr Mlllt hıın!ıı:ıılarımızdıın hlrfnln tem'nnt mPktubıı eh kıı
bul olunur Rtrlkmls hOtOn verttllerle ~e1Pdlve reslmlcrl ve vakıf kar~ ve bwh 
bedeli ve t,..11Allv.- rfürumu bnrcluvıı "ııltt1r. Arthrma şartnıımetıl 15-l-9i0 tarlhlnden 
itlbııren tf'tklk PtmPk lc:tlven1Pre !':andık hukuk lıı1erl "t'T'ri!l:!nde ııcı1' 'bııhncfonı1ıı

cakbr. Tapu tılcll kaydı "~alr lOzumlu iz ahııt ta şartnamed~ ve takip doovıısında 
vardır Arttırmıvıı glrmls.olan1ıır. bunlan t.-tklk f'derek sııtılı~ c1k11rılan l!'.ll'l"T'imı>n· 
kul hnkkındıı hı>r şevi l51trenmls ad ''jll ttf bar nluntır. Birinci arttırma 27 - ! - 940 
tarihine mfüııadlf ~alı l({lnn Cataloğlundıı kAln SandıJtımızda !laııt ın r!an 12 
ve kadar yapılııı-aktır. Muvnttkat fhale va pılabllm~I !cin teklif rdllecek bPdellıı 

tercfhan alınması knp eden. "ayn m.en kul mOkelleflyPtJle Sandııc al:ıcal?ıru 
tamamen ll!f"'emls rılm""' ~rttır. A~!I'! takdirde son ıırttiranın tanhhOdO bak! 
kalmak şartlyle 13 - 3 °- 940 tarihine m<l!!adif car~amba gilnil ayni mahal
de ve ayni saatte 900 arttırması yapılaeakttr. Bu arttırmada gavnmenkul 
en çok arttıranın OstOnde btrakılııcaktu'. Haklan tapu slclllmle sabit olmıvıın a· 
IAkııdıtrlıır ve trtffalt hııkkı !!ııhlnt .. rtntn bu· tuıltlannı ve huın.ı .. njll fıııl7 vf' .,,,..,ıırff,
dalr (ddlıılıınnı flAn tarihinden ttfbaren yirmi ~ leinde evrakı m0!1:bfte1erlle be
raber dalremlu blldlrmelert lbımdır. Bu suretle haklannı blldlrmemls olıınlartıı 
haklıın tapu ırlclllerlle sabit dlmınnlar sah! h~jllu ... ı,, nıı•t,.ımııımnd"" .,,...ır '""""· 
lar. Oahıı fazla malömat ıılmat l!ltfY'!'Jler in 911/259 dosya numaraslle San
dıtımız Hukuk tşıert servtalne mQracaat etmeleri lüzumu llAn olunur. 

·* . * * DIKKA1 
Emniyet Sandııtt· 9ımd1kta11 alınan :l&YrfmenlruIO ipotek ~stermek f!rte:orenlere 

muhaınmfı1lerlmlzln k07rıtUS oldulu kıymetin 4Jr. 40 nı teeavil7. etmem"k 07.ert> 
fbale bedellnhı ~ıınnna kadar bfrc ftn'nek suretlle kolaylık gtistennektedfr. (%8'7) 

orkestra (Şef: Necip Askın): 
1 - Eduard Künneke: Teeı 
2 - Schml~t Gentner: Ba~ 

le (ağır vals). 
3 - Franz Lehar: Çocuk 

tinden potpuri. 
4 - Carı Rydahl: Me1odl. 
22,15 Memleket saat ay 

berlcrl, z.irnat, esham - tahvil 
nukut borsası (Fiyat) , 22,30 
retler (PJ.), 23,00 Milzik: C 
23,25 • 23,30 Yannkl progr 

Şile müddeiumumisi Ba 
pederleri, Mahmutpaşada 

camii şerifi kayyum ve 
Çerkeşli Hacı İshak vefat 

Cenazesi bugün saat o 
canda Örücüler hamamı 
16 numaralı hanesinden W 
Eyüp Sultan camii şerifin 
mazını müteakıp cenaze 
lındıktan sonra makbere 
sına defnedilecektir. 

YENi NEŞRIY AT : 1 

Gürses 15 Y~ 
Ordu'da çıkan (Gilrses) (J 

ııına girmiştir. Tebrik ederiz. 
OL K O - Halkevler:I dergisi 

sayısı, özlü münderecatla çıkıl 

K ARACADA& - Olyarbali 
nln bu isimli dergisinin 22 ne 
mıstır. 

---0.-

Kadıköyde Konfe 
Kadıköy Hal kevln den: 

saat 20 30 da evimizde Halit 
tından (Halk edebiyatı) m 
fenın<: vM'ilrrpktlT' 'R '"""''"" "1 

~ATRO 
.)eh 1r Tiyatroal 

T'EPEBA9t • O A A M ,. 
Bu ııksıım 11ııııt 2n !n 

HA\AT BlR RUY~I 
tomedı Krsmı fstiklll ca 

Bu ııksıım 20.30 dı 
• sözON ıt'1 41A !ll t 

Halk Oper~ti 
R11 ıık!!ıım <!n da 

• RAHMET EF!ND 
Aynca: Zozo Dalm aa şarkılar s 



11 Sonkanun 940 

--rAN 
ABONE BED!LI 

'tOrkfy• Ecnebi ---1400 ., 
.... r, 1 Sene 

7&o " 
400 • IS Ay 

3 Ay 800 
-!&o • 

2800 
1600 

Kr • .. .. 
• ·~ 1 Ay SOO 

ıru ---~:!....--..:..:..--
0ı:n etıerarası po!'ta ittihadına dahil 
beq 1Y.an memleketler tçin abone 

8 6 
eli nıüddet suraslyle 30, 16, 9, 

Actr liradır. Abone bedeli oesindir 
C es değiştirmek 2& kuru:ıttır. 
,::~ap için mektuplara 10 kuruşluk 

11Avesı l~zımdır. 

~================= 
Q•mıı:p:ı +nuug 
Ukumetin 
evinçle 
arşlladığımız 

Vi Bir Kararı 
E l'zincan faciasını gidip, içinden 

~ gören muharrirler, birçok ya. 
ar Yazdılar. Bu yazılardan bila is

a hemen .hepsinde, mahkümlar. 
tn h~s var. Ve bunludan bahse· 
~ h::;;tu.? m~hardrler, müttefikan 

,, nıu verıyorlar: 

· h- Erzincan faciası esnasında, ha. 
d llne binası da yıkılmıştır. Bu bi. 

elllan aağ kurtulan mahkumlardan eh hiç birisi kaçmamıştır. Bila. 
)~ u nıahkfunlar, enkaz altında 

n bedbahtlardan birçoklarının 

0rr:.~lrnasında çok büyük hizmet 
1 Uşler, fedakfı.rane çalışmışlar-. ., 

Jfi ii-'hklldaşımız Naci Sadullahın. dfin. 
ıı«I!: evvelki günkü yazılan, ve 
ik .evvelki telgrafları da, bu ha. 

atı ıspat eden v8.kıalardan bahis. 
d:Ü~ün bunlardan da anlaşılmak
tı ki, ekseriyetle, toprak kavgası, 

· b davası gibi, cehaJctin tahrik etti. 
e kaıı iptidai hırslarla temiz elleri. 

i
tı an bulaştırıp hapishanelere dil. 
k ~adolu delikanlılan, hakikatte 
l' g• ve asil yaradrlmı$ insanlarap· hnları tenvir edebildiğimiz gün, 
t ıs anelerinıiz, hepimizi sevindi. 

,ı~11 e;~ir tenhalığa kavuşacaktır. Za. 
tıd Urk mahkômlannm, haddi za. 

1 
8• ne kadar temiz ve iyi varadı

titı 1 ınsanlar olduklan, ilk. d~fa Er. 
1 c~nda anlaşılmıyor. İmrah adası. 
gorrnuş. gezmiş olanların anlattık. 

ıı.1111 dinlemiş, yazdıklarını okuınuş ~ ar da bilirler ki, en "azılı,, sayı
~İt ~e. sanılan katiller bile, uracık :1:. tırnam, telkin, alaka ve şefkat. 
-~ keryüzünün en iyi insanlan arası. 

~ t a~ştınlabilmektedirler. 
~~ilt r:ınc~ndaki vakıalar ise, bu ha. 

dir.\~· hır ~e_fa .dah.a i_spat etmekte
t<;...... unun ıc~ındır kı hız, hi.- de~ilse 
•1:ınca d fed kA " " ' llıahk n a a •. arlık g.östermiş olan 

fı11, 1!11niann, hukumetın yiiksek af. 
~"İn ayık görülmelerini derin bir 

~le karşılıyoruz. 

... . 
,!-~~!t l\lıntakasındaki 
~~ .. 

P.rıi 
da \re ncan faciası neticesinde. nl'ta. 
la.. Yardıma muhtaç bir halde ka. 

·• tal' . 
~olt b' ısız vatandaşlar arasında. bir-

~ lı• IÇare çocuklar da \'ar. 
~ tıı hır- kaç gün evvel, Ankara radyo 

' u y 1 • lıJt ol avru ann, isteyenlere evlat. 
' ha.h arak verileceklerini bildirdi Bu 

I ,... ~~' bizi, uzun uzun dü!<üncl ·· d
0 

••• 

~--ı ~ ur ~ 
~ h_lll i'iter ki, devlet, bu çocukla. 
.a , ı a . t· h 
ıı0ht. ıs ısna epsini, doğrudan 

oJ, tı 11 Ya kendi himayesine sığındır. 
,, ~."e Yetiştirsin. 

•ıce ıl t~llıe ' say arı birkaç yüzii bile 
de l Yen bu '-·avru) . . \' et · . " arı yetıştırmek 
~tğjJdi;~1;:0k hiç t~ büyük bir kiilfct 

1
'tttkan gör"') at, eger, huna mutlaka 
'• 1a ıl u emeyecekse, hiç olmaz
da~n~J acak !evziatta çok dikkatli 
•!tından nıası lazımdır. Çünkii enkaz 

fi, •lt.nda vkurtu~an Y;!'vruları, minnet 
~llllıekte: çeşıt çeşıt yükler altında 
~a~ına katıkurtarmak ta, ha arılma. 
~ tdır-: Bun a~a?11~acağımız bir \'llZi. 
ti~ evJatı un ıçındır ki, onları ancak, 
,.~den k:~ndan ayırdetmiyecekle. 

1 elete ıyetle emin olabileceğimiz 
eınanet eyliyebiliriz. 

..,l'aıısız 
il . Parlamentosunda 

~in:· lO (A.A.) - Mebusan mec
lerken en Yaşlı mebus nutkunu soy 
be ordu hakk daki -

Yan etrni ın takdiratını 
'l'a.ğa k Ik ş ve meclts bu tnkdirata 
'"- a arak · t" k ~dört ış ıra eylemiştir.Yal 
~ L asker ko ·· · ga '\alkın munıst mebus aya. 
ll anuştU". 

·' Unun .. 
v dört llı.eb UZerine relain teklifi fle bu 

tur. l3unı':. salondan ihraç olunmu§
lbaJtsı...,_ ... __ başkaca für hadise ol-
li. -~ ~k tl .. 

Yttıi~l e erını ve kaputlannı 
biğer ;ı~~k'Ve nıeclisi terketml..;:lerdir. 
tıı. •. -..ı onı- ır 
--.ıatından Unist nıebus ayağa kalk 
~le YapıJın haklarında hi~bir mua
~ llıebUa .a.rnıştır. Yedinci komii-

rf ıae celsed~ bulunmuyor-

lsveç'e tehlike yolunu gösleren Jemirba, Şarl'in StokholmJaki heykeli •• 

Baltık Denizinde 
Karşılaşan 

KUVVETLER 
İkinci Cihan Ilarbi başlayınca 

ya kadar umumi bir kanaat 
vardı: Avrupadaki siyasi ve iktı. 
sadi kargaşalıkların en evvel kay. 
naşacağı yer Akdeniz havzası ola
cağı zannediliyordu. Polonya ve 
Garp cephelerinde patlıyan ilk top. 
lar hemen Akdeniz kıyılarında a
kisler yapacak, ilk deniz harpleri 
orada olacak, denizaltı gemile:ri o
rada bütün münakaleyı durdura
cak deniyordu. Herkesin beklediği 
hareketler bunlardı. Halbuki batp 
b~layınca Akdeniz diiny"tnın en 
sakin bir köşesi ola.rak kaldı ve 
Avrupanın başka bir iç do?nizini~ 
Baltığın şiddetle kaynaştığı görül. 
dü. Akdeniz gibi Baltık denizi de 
medeniyet tarihinin ba~ladığı gtln
denberi Avrupada ticari rekabetle. 
re ve kuvvetli çarpışmalara sahne 
olmuştur. Garbi Avrupa ile Orta 
Avrupayı şimal ve şimali şarki 

merkezlerine bağlıy an ticaret yo~
lan hep bu denizden geçer. Baltık 
denizi Botni körfezıne uzattığı ko
lu ile Şimal Kutup dairesine yak
laşacak kadar sokulur ve bir diğer 
kolu Finlanda !{örfezind·~ Rusya
nın kalbine dayanır. 

S üveyş kanalının açılı§ından-

beri Akdeniz çok ışlek bir 
kestirme yol haline girdiği halde 
Baltık denizi adeta bir çıkmaz so
kak vaziyetinde kalmıştır. Her ne 
kadar Sovyetler son senelerde Le
ningrad ile Beyazdeniz arasında aç. 
tıkları bir kanal ile Baltığı Şimal 
Buz denizine bağlamış o~juJar, fa
kat ne de olsa bu su yolu hususi 
bir mahiyette kalır, milletler ara. 
sı bır rolü yoktur. Sovyetler içil1 
bu yeni kanalın büyüle bir ehem. 
miyeti vardır: İstedikleri vakit kü

çük harp gemilerini Kronştad iis. 
sünden alıp Murmansk'ta açık de
nize çıkarabilirler ve bu hareketi 
yaparken ne Baltık ağızlarının dı
şında denizlere haklın olan İngiliz 
donanmasından, ne de Baltığın iç 
tarafında dolaşan Alman filosun. 
dan korkulan olmaz. 

Bugün Baltık Denizinde haldmi. 
yet Alınan donanmasının elinde
dir. Bu iç denize Danimarka ile İs. 
veç arasında Kategat boğazından 

girdikten sonra Danimarkaya ait 
adalar ile Jutland ve İsveçin ara. 
sındaki Sund. Büyük Belt, KüçüK 
Belt boğazlarının birinden yol bul
mak icap eder. Bunlar arasında 

büyük harp gemilerinin geçmesL 
ne imkan verecek derecede derin 
olanı, yalnu: Büyük Belt boğazı
dır. Almanlar harp zuhur eder et
mez bu geçitleri tutmuşlar ve ma
yin tarlalan ile buralan yaklaşıl
maz bir hale koymuşlardır. Bu teh
likeli saha önünde de Alınan kon
trol gemileri ve tahtelbahlrleri 
dolaşıp durmaktadır. Böylece Bat. 

YAZAN: 
Faik Sabri Duran 

tık denizi açık denizlerle bağlılığı 
kesilmiş, adeta pek eski geoloj i de
virlerinde olduğu gibi bir gö! ha. 
line gelmiştir. Sovyetleı tarafın

dan rahatsız edilmedikçe ar•ık Bal
tık denizinde Almanyanın •. c>kine. 
cek bir ciheti kalmamıştır. Bal. 
tıktaki bu vaziyet Almanyanın jk
tısadi durumu bakımından çok e. 
hemmiyetlidir. Almanya bu haki. 
miyet sayesinde harp sanayıını 

besliyecek olan ham demirini es
kiden olduğu gibi İsveçten rahatça 
tedarik edebilecek, yine bu yoldan 

kereste, sellüloz, g.;bi ham madde
ler ve çiftlik mahsullen gibi yiye
cekler getirtebilecektir. Sovyetler 
ilişmedikçe Almanyanuı Baltık üze
rindeki Stettin, Kön igsberg, Dan
zig, Gydnla, Lubeck. Memel gibi 
limanları faaliyetlerinde devan. e
debilecek, bu vaziye: müttefikle
rin Almanyaya karşı Şimal deni. 
zinde kurduklan sıkı ablokamn te. 
sirini tamamile ortadan kaldırama
makla beraber Almanyanm muka
vemetini uzatabilmesine? yardım et
miş olacak.. İşte Sovyetlerin Bal-

Nevralii Çekenlere Yemek 
N enalji sinir ağnsı demek ol. 

duğunu bilmiyorsanız, bahtiyarlı· 
ğınızı tebrik ederim, o ağrıyı hiç 
çekmemişsiniz demektir. O halde 
bu yazıyı okumaktan vaz geçebi. 
lirsiniz ... 

Fakat bu türlü bahtiyarlar, ka.. 
nn ağrısı çekmediği için, midesini 
diz kapaklannda zanneden adam 
kadar az bulunur. Sinir ağrısı çek
miş olanlar da onun hekimlikte a
dı nasıl olduğunu pek iyi bilirler. 
Onun için bu yazı okuyucularım
dan birçoğunu alakadar edecektir 
sanırım. 

Sinir ağnlarının birçok türlü 
sebepleri varsa da, B 1 vitamini ü. 
zerine 'tetkikler ilerledikçe o se· 
beplerin en büyüğü, bu vitami. 
nin eksikJiği olduğu meydanıı çık.
maktadır. Zaten B 1 vitamininin 
keşfedilmesine sebep, Japonların 
vaktiyle fazla kibarlık göstererek, 
pirincin kabuklarını büsbütün a. 
yıkladıktan sonra yemelerinden i. 
leri gelen Berberi hastalığı ol
muş ve hastalığa mani olan vita
minin pirincin kabuklannda bu
lunduğu anlasıldıktan sonra, o has 
talık ta geçmişti. 

O vakittenberi sinirlerin muva. 
zenesine hizmet ettiği bilinen B 1 
vitamininin şimdi, o büyük sinir 
hastalığından başka, bayağı sinir 
ağrılarına da mani olduğu anlaşıl. 
maktadır. Ondan dolayı B 1 vita· 
mininin hulasası demek olan ve 
kimyada sentez usulünde yapılan 
anörin nevraljilere ilaç olarak kul. 
)anılmaktadır. O ilacı, şüphesiz, 
ancak hekinıJer yazular ve onlar 
şırınga ederler. 

Fakat nevraljiye tutulmamak. 
ona tutulduktan sonra, tedavi et
tirmekten daha iyi olduğundan, 
ne•ralji çekenlerin, ondan korun
mak için, B 1 vitaminini tabii ola. 
rak hangi yemeklerde bulacakla· 
rmı bilmek elbette faydalı olur. 

İnsanın bir günde B 1 vitamfnJ
ne ihtiyacı 1 ile ı miligram ara
smda tahmin edilir. Bununla bera.. 
ber çok ~ker yiyenlerle, mideleri 
v~ kannlan bozuk olanlann, ateş. 
li hastatıktan yenJ.' kalkanlamı. 

mUzmin mikroplu hastalık çeken
lerin, bir de, gebe ve emzikli ba. 
yanların bu vitamine ihtiyaçları 
daha fazla olur. Buna karşıhk 
çokça et veya albüminli sebze ~'İ
yenlerJe çokça ~ağlı yiyenlerin B 1 
vitaminine ihtiyaçları azalır. 
Şimdi yazacağım yemoklcrde, 

B 1 vitamini yüz gramda bir mili. 
gramın binde biri olan mikrograın 
Lesahiledir. Bir günde Jiizumln o
lan vitamini her yemekte mili
gram hesabile bulmak nriimkiin ol • 
madığından, mikrogram hesabı za
ruri olmuştur. 

A - Albilminli o vitamine ih
ti;\·acı azalttığından olacak. etler. 
de onu pek aramamalıdır. Yalnız 
sığır etinde biraz, tavuk etinde 
daha fazla ... Yumurtada yazın az, 
kışın hiç... Süt ile yoğurtta az, 
peynirlerde pek yağlı olmazsa hiç. 

B - Ekmek esmer olursa. yüz
de 200 mikrogram. fakat francala. 
da ancak 32 ... Pirincin kahn1>-nnrla 
ytizde 2 miligramdan fazla, fakat 
kabuğu a~·ıklanınca, derecesine 
göre pek azalır, hi~ ayıklanmamış 
pirincin tanelerinde yiizdl' 200 
mikroçam. Kuru sebzelerde iyi: 
240 dan 300, soya fa!'ulyesi bulur
sanız, onda 600 mikrogram. 

Mevsim sebzelerinin en iyisi be. 
zelye taneleri, yüzde tam bir mi
liıt'l"ant. Sonra karnabahar 200, 
lalına 160, ıspanak 140, salata 120, 
turp 120. havuç 120. lahna 160, 
şalgam 80, patatr.s 80, domates 80, 
yer elması 70 mikrogram. 

Demek ki, nevralji çekenlerin 
işlerine yanyacak hayli sebzeler 
vardır. 

C - Yemişlel'e gelince; btt mcv 
simde en İyisi kunı yemişlerdir. 
Fındtkta 40fi. cevizde 300, kestane· 
de 180, bademde 100 mikrogram. 
Elma 80. armut 60. 

Portakalda 200, mandarinada 
yok ... Kunı kayısı 88, kunt erik 
180, kum üzüm 40 ... Muz viyehi
lecek kadar zengin olup ta, B 1 vt. 
tamininden her milrrogTaımn kaça 
mal olacağını hesap etmezseniz, o. 
nan yflz gramında bu vitaminden · 
tam 100 mikrıogram bulnTSunm. 

tık memleketlenne yerleşmelen 

ve Finlandaya karşı yaptık.lan ha
reketler karşısında Almanların gi:ız 
yummalarının bir sebebi de bu 
nokta olmalıdır. 

Fakat bu vaziye~ hakkında Şi-
mal memlekctlerı ne düşü • 

yorlar? Isveç, Norveç ve Danimar
ka birinci Cihan Rarbind~ olduğu 
gibi bu sefer de bitaraf kalacak.la. 
rını bir kaç defa tekrar etti1er. 
Bununla beraber bitaraf kalmanın 
bu memleketler içiu harbe karış. 
mıya yakın sıkıntılar ve zararlar 
hazırladığını da tecrübe ettikleri i
çm pek iyi bilirler· Mesellı. Norveç, 
geçen Büyük Harpte. 1914 ile 1918 
arasında 1.280.000 tonilato hac.. 
mine varan 831 vapur kaybetmışti. 
lsveçin gemi kaybı bu kadar çok 
değil: 280 kadar, fakat bütün tica
reti felce uğramış, dışarıdan bir şey 
getiremez olmuş, nihayet 1917 den 
itibaren şeker, patates. etin halka 
vesika ile dağıtıimas~ zaruret ol
muştu. Süt yalnız çocliklara ve has· 
talara verilebiliyordu. Mamul e'l
ya nedreti son dereceyı bulmuştu. 
Bugün Şimal menıleketlerinde va
ziyet aşağı yukarı birinci Cihan 
Harbindekinin aynidir. !'.svcç ve 
Norveç vapurlarında.ıı bir çoğunu 
Alman denizaltıları batırdılar, bir . 
kısmı da mayinlere çarparak deniz.. 
lere gömüldüler. Müsudere edile
rek İngiltere lim<ınlarınd3 topJanan 
hamuleler koca yığınlar teşkil e
diyor. Kendine göre, ehemmiyetli 
bir endüstrisi olan İsveçte fabri
kalar ham madde sıkıntısından mu
attal kalıyor, demırini ve çıkarabil· 
eliği yiyeceğe ait maddelerle ma
mulatını yalnız Almanyaya sat
mak vaziyetinde kalan İsveç iktı
sadi ve mali bir buhranla karşıla. 
şıyor. Bu sıkıntıl:ır yetmiyormuş 

gibi Sovyetlerin Finlanda üzerin.. 
deki tazyikleri de ayrı bir endişe 
doğuruyor: Sovyetler Finlandayı 

çiğneyip geçecek olurlarsa acaba 
nerede duracakla. ... ? Yoksa iki üç 
asır evvel olduğu gibi Rus ve İs
veç orduları yeniden biribirlorile 
karşı karşıya mı gelecekler? 

on yedinci asırda Avrupada 
birinci derecede bir askeri 

devlet haline gelen İsveç, Baltık 
deniziiii bir İsveç gölü hall'le ge. 
tirmek istiyordu. Prusyalılara, Leh 
lere, Ruslara karşı bir çok zaferler 
temin eden, İsveçin Jenç Kralı 
Demirbaş Şarl (Charler; XII) hır
sına bir hudut çizemiyor, takat 
Hohenzollern '!erin için için hem 
Polonyanın, hem İsveçin parçalan
masını hazttladlklarının farkına 

varmıyordu. Şarkta. Moskova et· 
rafında yeni bir k:.ıvvet doğ:nuştu: 
Herkes bizim için çalışıyor fikrin
de olan Büyük Petro, İsveç ile Pa
lonya arasındaki nihayetsiz boğuş. 
malan haz ile seyrediyor ve Al
manlar komşularının bu kavgala
nnı körüklemekte devam ettikçe 
Vistül yolları bize açılıyor,, diyor. 
du. Çar, Rusyanm büyümesini te
min için Baltık devletlerinin da
ğı1masını beklerken bu kuvvetlı:ır 
aralarındaki nihayetsiz gE>çimsizlik
lerle ona hizmet etmiş oluyorlar. 
dı. Garibi şurası ki, Alman prens
leri de, bugün Nazilerin yaptıkları 
gibi, bu karışıklıklardan istifade 
etmesi için Çarı teşvik ediyor ve 
Ruslara Avrupamn .'..tapısuu &çı

yorlardı. 

M eralılı Şeyler: -
Gönüllü 
Köpeklerden 
Bir Kıta Teşkil 
Ediliyor 
Fransız ordusu, köpek toplamak 

için bir istasyon vücude ge. 

tirmiştlr. Bu köpekler hem hecliye, 
hem emanet olarak kabul edilecek 
ve harp sonunda sahiplerine verile. 
cektir. Toplanan köpekler, bir terbi. 
ye kampına sevkedilecek ve bir kaç 
halta talim gördükten sonra, devri
ye işlerile, Salibiahmer hizmetlerile, 
posta ve nöbet işlerile meı?gu1 olmak 
üzere cepheye gönderileceklerdir. 

En çok tercih edilen köpt'kler, AL 
sas cinsi ile kurt köpekleridir. Sche. 
bi, renklerinin cephe işlerine müsait 
olması, ve zekiiılarmdar daha fazla 
istifade edilmesidir. 

Köpekler talim gördükleri sırada, 
yalmz bir asker tarafından idare edi. 
lecek ve cephede de ayni askerin ne
zareti altında çalışacaktır. 

Devriye işlerinde çalışan köpekle. 
rin vazüelerinden biri, düşman gö. 
rür görmez havlamaktır. Nöbet va. 
zifesinde bulunan köpekler, Almanlar 
hesabına av yapıyor, sonra bunları 
bırakarak Fransız askerlerini alıyor 
ve Almanların bulundukları yere gö.. 
türüyorlar. 

Posta işlerile meşgul olan köpek
ler siperlere gidiyor, karardhlar a. 
rasında irtibatı temin edi:vor. ve 
mektuplan yakalıklanna b~ğlı bir 
kutu içinde taşıyorlar. 

Salibiahmer köpekleri, yaralı u. 
kerleri bulmak ve sediye taşıyanlan 
bunlann yanına götürmek için terbi. 
ye ediliyorlal'. ~ 

Halihazırda toplanması istenen 
gönüllü köpeklerin sayısı bindir. Ve 
bunlar bir gönüllü kıtası te§kil ede
ceklerdir. 

•• 
Kansere K8!şı Harp 

F ennin eıı müthiş kuvvetleri, 
kansere karşı seferber olmak. 

tadır. Bu yeni taarruz, Amen'kanm 
Kaliforniya Üniversitesinde temer. 
küz ediyor, doktor Margra Lewis ta. 
rafından idare ediliyor ve kendisine 
doktor Warren Lewis yardım ediyor. 

Bunlar, bilhassa atomlan parc:aw 
lamaktan elde edilen ve şimdiye ka. 
dar istihsal edilen enerjinin en kod. 
retlisi olan enerjiden istüade edL 
yorlar. 

Bugüne kadar kansere klll'ŞI en 
fazla muvaffakıyetle kullanılan kuv. 
vetler, radyum ile X şuaıdır. Fakat 
tecrübeler, atomu Cyclotron ile par
çalamaktan elde edilen neutron şuaı;. 
mn, eşsiz kuvvette olduğunu aröster. 
miştir. 

Bu şuaf yalnız insanlar üzerinde 
değil, nebat hücreleri üzerinde de 
tecrübe olunmaktadır. Bu maksatla 
Neutron şuaının bütün tesirleri ayn 
ayn tesbit olunuyor. 
Şimdiye kadar anlaşılan bir haki

kat, bu şuaın kanser üzerinde X şu. 
aından daJ:ıa çok müessir oldu~dur. 
Fakat bu tesirlerin sıhhatli ensaç ü. 
zerindeki tesirleri henüz layıkile an. 
!aşılamamış bulunuyor. Bu cihet te, 
anlaşıldıktan sonra yeni şuadan çok 
büyük istüadeler temin edilecektir. 

Sarayları ve Otomobilleri 
Olan Dilenciler 

Bükreş, 10 (A.~.) - Stefani: 
Birçok dilencilerin tevkifi netice"" 

sinde burada bir skandal çıkmıştır. 

Bu münasebetle Bükreşte muntaza"U 

bir Dilenciler cemiyeti mevcut oldu

ğu ve bu dilencilerden en tanınmı~ 

olanlarının otomobilleri, ~at'ayları Vf 

Senelerce uzayan w yeni Tür
kiyenin doğması ile ebedi. 

yen gömülen Şark meselesinin to
humları İşte o günlerde atılmış o
luyordu. Baltık kıyılarından Ka
radenize kadar ihtiyar Avrupanın 
bütün şark sının boyunca Rus ta
mahı Alman prenslerinin suç or. 
taklığı ile birleşm1ş, müthiş bir fe

sat ocağını alevlendirmişti. Hesa. 

ba göre mesele Rusyanın istediği 

gibi halledilecek ve iki safhaya 

ayrılacaktı: Önce Şimalde: Isveç ve 

ı sayfiyeleri olduğu anlaşılmıştır. 

Polonya yerine Rusya geçeaek, son 

ra cenupta Osmanlı İmparatorluğu. 
nun taksimine geçilecekti. Şarl XII 
1700 den 1720 ye kadar önce Nar
va' da sonra Pskow'da, Ruslara fe. 
na halde bozmuştu. Fakat Büyük 
Petro memnun oluyor ve her he
zimetinden nihayetsiz dersler alı
yordu. Bu hezimetler en büyük za
ferler kadar onun işine yarıyacak
tı. Çar ile yaptığı bir mülakatta 
Polonya kralı ve Saksunya elek. 
törü August ll, .. Sen keyfine bak, 
ben İsveçlileri Poloiıyada avutu.. 
mm,, vaadinde bulunmuş ve Şar· 

l'i Sa.ksonyalıları, Polonyadan kov
mıya davet etmiştı. Böylece Şarl 
XII. beş sene PoJonyanın aiyaset 
bataklıklarında saplandı kaldı, Oi. 
yetlerle uğraşacağım de.rkcn za
fe:Ierinin müka.f atını toplay:unadl 

Nihayet Poltavad.ı :niithiş bir 
hezimetle karşılaştı. Bendcr'de ka· 
çarak Türklere sığındı. O hczımet.. 
ten sonradır ki, İsveç olr daha be
lini doğrultamadı ve Rusya Av • 
rupa büyük devletlerı arasına gir. 
eli. Bu za!erin ertesı günü, bfüün 
Alman prens ve hükümdarları ça
nn zaferini tebrike koşuyor!ardL 
Polonya senyörleri Büyük Petro'
nun ayaklarına kapanarak nrzı u.. 
budiyet ederler~en yeniden Po
lonya kralı unvanını alan Sakson
ya elektörü Çara Baltık eyaletle. 
rini hediye ediyor.Pnısy& kralı Fr& 
drick 1. Polonya ve İsveçin taksimi 
ıçin planlar getiriyo!' ve CJanover 
elektörü Dük de Meklenburg, mL. 
ras dağıtılırken acaba geç mi kal.. 
dım endişesi.le Çara hürmet Vft ta
ıim.lerini ana koşuyordu. 
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Dün de Devam Edildi 
(Başı 1 incide) ların depolarda saklanmak için değil, kında Meclise tafsilllt vermiı, alı

uzun olan beyanatında birer birer ı- halka tevzi için gönderildiğim tekrar nan yardım tedbirlerini ımlatmııtır. <Baıı 1 incide) rar mütaleuı sorulması üzerine, ıuç-
zah etmiştir. tekrar söyledik ve muhakkak suret- Vekilin beyanatınn göre, kard:ın vukuf olarak tayin edilen zatın ra. luların sorgu IU'U!nda. bu eserin 

Sıhhiye Vekilinin beyanatı te köylere kadar götürüp vermeleri dolayı Erzincan hattı k!lpalı bulun- poruna itiraz etmitler, yeniden ehli. merhum Süleyman Tevfik tarafından 
Sıhhiye Vekili, zelzele felaketi do. üzerinde daima takipte bulunuyoruz. duğu için, evvell Gıimüşhaneden Er. vukuf teşkilini ve kitabın bu t-hlivu. dilimize çevrildijini, ermenice ve 

1ayısile alınan tedbirler h~kkındaki Bu kadar büyük yaralı kütles• hak- zlncana 200 hayvanlık bir mekkare kufa tekrar tetkik ettirilmesini lstt>. rumca tercümelerınln de piyasada 
beyanatında demiştir ki: kında hastahanelerimizin harp ihti. kolu çıkarılmış, Erzurumdan da kam mişlerdi. Mahkeme, ehlivukufu ta. bulunduğunu söylediklerini. halbuki 

"Zelzele, felaketine uğı:ayan Er- yatlarını da tahsis ettik. yonlarla imdat heyetleri gönderilmiş. yin etmek üzere edebiyat fakültesi ermenicesinln piyıısada mevcut olma 
zincan, Sıvas, Amasya, Tokat, Sa::n- Sıhhi tedbirler alındı tir. Erzlncanda lüzumlu tedbirlerin profesör ve doçentlerinin isimlerini dıtını, rumcasını da bulamadığını 
sun, Ordu, Giresun Gumuşhane, Yoz. Dispanserleri tevsi ettik ve malze. süratle alınmasına nezaret edılmiş, istemeğe karar vermiş ve duruşma ve Süleyman Tevfık tercümesinin bu 
gat ve Tunceli vilayetlerinde tesbit me ve diğer ihtiyaçlarını temin ettik. bılhassa enkaz altındakilerin kurta- bunun için düne bırakılmı~tı. günkü Türk ceza kanunu çerçevesi 
ettiğimiz olu mikt.ırı 23.131, yaralı Sıhhi imdat teşkilatı tertip etmek nlması işine büyük ehemmiyet ve • Hikmet Onat'ın Sözleri dahiline giremiyeceğini cıöyledi. 
miktarı 799:4 ve tamamen yıkılmış suretile bu yaralıların muavenetleıi- rilmiştir. Ordu mufettiıı, 800 asker Dünkü celsere, çok kalabalık bir Müddeiumumi esert Ulus gazete. 
olan ev miktarı 16.385. için.? girıle. ne koşuk. En son yetiştiğimiz Koyul. ayırarak sağ kalanl.ırın kurtarılması dinleyici kütlesi hazır bulunuyordu. sinin tefrika etmedijinı de kaydet. 
mıyecek hale gelm•ı olanlar 9157, hisar, Suşehri ve Reşadiyede Cebel için muntazam postu.&.:- temin etmiş. Suçlu kitapçı Semih Lütfinin vekA. tikten sonra "Afrodit,. müellifi Pi. 
olmak lizere 29390 hane harap olmuş teşkilatlı hastahaneler yaptık ve o. tir. Vekillerin treni ile 1000 çadır letini de ilk defa olarak avukat sıfa. yer Luls hakkında Fransız muhar -
tur. Bu rakamlar her gün degişmek- raya iptida lazım olan sıhhi malze- götürüldüğü gibi, jandarma ve asker tile mahkemeye çıkan muharrir Esat rir lerlnin ve Franaız matbuatmın 
tedir. Yeni aldığımız haberlerle de- me yetiştirdik. Bunların içinde yurt- müfrezeleri de sevk'.!dılmi:5, ayrıca Mahmut Kara.kurt deruhte etmişti. ne düşündüklerini anlattı ve dedi ki: 
ğiıiklikleri giınli günün<J t:ı!:hih edi- larını kaybetmiş olanlnr ve komşn muhtelif ihtiyat tedbirleri alınmış- Evvela edebiyat fakültesi dekan- "Larusu tetkik ~ttığimi.:ı zı:ım:m mü 
yoruz, takip ediyoruz. köylerine misafir ol:.nu; olanlar vı? tır. lığından gönderilen ve profesörlerle ellif hakkında şunların yazıldığım 

Zelzele felaketini haber alınca, dar yerler bu suretle çok insan topla.. Yolların kapalı olmasına rağmen, doçentlerin isimlerini bildiren tez. gördük: 
yola çıktığımız dakikadan itibaren mış bulunan yerlerdi? emrazi sarıye- jandarmalanmız zelzelenin üçliııcü kere okundu. Bu listede, Ordinaryüs "Piyer Luis melankolik ve şehevi 
aldığımız tedbirleri arzediyorum:Iler ye karşı tedbirler aldık ve almakta- glinü yaya olarak Koyulhisara, dör- Profesör Mustafa Sekip Tunc, Pro- yazılarile iştihar etmiştir . ., 
şeyden evvel enkaz altında kalmış o. yız. Bu surçtle beı·hangi bir salgın dlincu guntl de Su şehrine yetişmiş. fesör Sadrettin Celal Antel. Profesör Afrodit ·narru eser hakkında da 
)anların kurtarılması, bunların içle- hastalığı yeni bir afet olarak gelme- lcrdir. Ancak, bu büyiik fedakarlık. Ragıp Özdcm, Dorent Ali Nirat "çok açık ve serbest bir ~ser o!mak
rinde yaşayanların bulunmadıgı nıev sin, diye uğraşıyoru-ı. Mahallinde te- larla olabilmiştir. Fakat, tipı, müte- Tarlan ve Doçent Hilmi Ziya Ülge. la şöhret kazanmışlır., denilmekte
.zuubahis idi. 11 inci gün kaldırılmış dariki miımktln olmıyan şey1Hlc akıp yardımlara imkan bırakma1<1JŞ- nin isimleri vardı. dir. Larusun yazdığına bakılırsa mü. 
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Düzcede zelz 
1 (Başı 1 in 

ajır yaralıların hepsi Hayd 
Nümune hastahanesme yatırı 
dır. Yeniden gelecek yaralılar i 
şehrimizdeki diğer bütün has 
lerde yer ayrılmıftır. Haydarpal' 
mune hastahanesinde tedavi al 
bulunan ağır yaralıların isimi 
yazıyoruz: • 

"Salih otlu Mehmet Çekirge. A 
oğlu Hakkı Danis, İsmail oilu M 
Damar, Muharrem kızı Rebia Damar, 
harrem oğlu Necdet Damar, Mustafa 
Makbule Damar, Mustafa klzı 

Dursun oilu Muhittin Yilksektepe, 
kızı Asiye, Şaban kızı Sultan KubilA1• 
kızı Mina, Mahmut kw Şengül, M 
kızı Sığ, Mehmet otlu Feyzi Ataıo1 
oğlu İbrahim Karaca, Yusuf kızı R 
Atasoy, Yusuf kızı Milnevver Ata.of• 
lih oğlu Nusret Atasoy, Hlls~yııı kısl 

zihe Hanoğlu, Mustafa kızı Kudre: 
soy, Ahmet kızı Naime Dilı.yol, Kemal 
lu Turan Dilzyol, Kemal kızı Aynur 
yol.." 
Felaketzedeler Sevkediliyo 

Ankara, 10 (TAN) - Gelen h 
lere göre, bugün Kayser iye 290 
llketzede gelmiş, 6 sı yaralı ol 
üzere 94 ü Kayseride kalmıştır. 
ğer 196 kişi Ankara v~ İstanbul, 
ya ve Aydına gitmek üzere yol 
na devam etmişlerdir. 

Adanaya dördüncü kafile ge 
tir. Bütün fellketzedelerjn iskiJI enkaz altında can. lı insan bulduğu- 1 mevcut olanların_ satın alınması için tır. Vekil, bütün mı.işkı.ilata ragmen Reis, müddeiumumiden bu liste ellifin Fransada açık, şehevi ve be-

l ki 1. b" t · · ı·· t hl • h" 1 · t h "k d" · dildikleri, Erzlncandan cimdiye muz o muştur , bunu bu noktaya bir takım formalıteler.? meydan kal- va ının ızza gıtmesın·:? uzum gos er hakkındaki mütaleasını sordu. Hik. mı ıs erı a rı e ıcı yazı yaz - Y 

verdigimiz ehemmiyeti t~barüz ettir. mamak üzere ve vakit geçirmemeleri miş, icap eden tahmatı vererek Tur- met Onat, bunun üzerine iddiana. makla i~tihar ettiği anlaşılmaktadır.,, dar Adanaya gelenlerın 940 1 b 
mek için söylüyorum. B!rinci ~ade- için komşu vilayetlere para yardı - hala gitmiştir. mesini okudu ve eser hakkında k ... n. Müddeiumumi, bundan sonra ese. ğu bildiriliyor. 
mede ölülerin defnı, yaralıların te. mında bulunduk ve geniş salahiyet Faik Öztrak, Turhaldll Aına:::yadan di tetkik ve mütalealarını da uzun rin mevzu ve münderecatına da te. Misafirhanedeki Feldketz, 
davi altına alınması, hayvan laşele- verdik. dönmekte olan Milli Şefe mülaki ol- uzadıya te~rih ederek dedi ki: mas ederek Afrodıtin tar ihi bir es~r lere Giyecek Tevzi Edildi 
rinin toplattırılarak gömülmPsi ve Bütün devlet vasıtalarından isti- muştur. Şef, Tokat ve Niksarda gör- "- Gecen duruşmayı miitealcip olmadığını, kanunlarımız çerç~vesi Vali ve belediye reisı Lutfi 
bu suretle taaffünden ve hast~ılık ı;u- fade etmeyi esas itibarile kabul etmiş dukleri hale ve umum! vaziyete gt). Cümhuriyet gazetesinde çık·ın yazJ dahilinde müslehcen sayıldığını, ro. dün sabah Sirkecideki misafirh 
hur ve sirayetinden kurtarma işi na. bulunuyoruz. Ankaradan Erzincana re lüzumlu direktifleri vermiş ve b~- memuriyetimizin nazarı dikkatini manın aynen tercüme edilmedığini giderek burada muvakkaten isklıl 
2an dikkate alındı. Yaralılardan nğır üç sıhhi heyet gönderdik. Bunlar. raber getirdiği beş Erbaahyı da din. celbetti. Bu yazıda. davamızın esas ve mütercim taralıodan bazı pasaıla- dilmiş olan ve Erzincandan parti 
olanları, nakli mümkı.in olanları ter- dan birisi Kemah üzerinden yolda liycrek icap eden tedbırlcrin alın - ve mesnedini teşkil eden raporun rın ilave ve tayyı suretile eserin de. ti gelmi§ bulunan üç yüze yakın 
tip ettiğimiz hastahanelerJ gönder - tedavilere devam ederek Refahiye- masını emretmiştir. ceza kanununun 230 nci maddesi de. ğiştirildiğini anlattı ve ehli hibre ta- llketzedenin vaziyetile yakından 
dik. Bunların yolda giderlerken pan- ye doğru gitmektedir. İkincisi son Niksardan sonra yolun kapalı olu- laletile 286 ncı macidesind~ yazdı bir yini keyfiyetinin, eserin aynen t er. kadar olmuştur. 
ımmanları ve lazım gelen tedbirleri ~amanda Erzincandaki işler azaldı. şu yi.ızünden Erbaaya esaslı yardım suç mahsulü olduğu kaydedilmektP, cüme edilip e«ilmediğinin anlapl- Evvelki akşam Eminönü Hallt 
!çin tertibat aldık. Sıhhiye istas)on. ğından dolayı Refahiyeye gitmekte- yapılamadığı görülünce, Erbaanı"l bu cihetin sor~u sırasında ve suç. masından sonraya bırakılmasına lı.a- tisi kaza merkezinde yapılan bir 
lan açmayı unutmadık. nafif yara. dir. Bunlardan başka Erzurumdan ihtiyaçlarının Samsun yoluyla temm lularc:J':ln Semih Lütfi tarafından hu. rar verilmesi talebile eserin fran.sız. l&ntıda misafirhanede bulunan "fi• 
hlar mahallinde tetlaviye terkedild1. biri askeri, ~iğeri de mülki olmak Ü- edilmesi tebliğ edılmiştir. zuru adaletinizde söylendiği kayde. ca nüshasını mahkemeye verdi. daşlann vaziyetleri ınevzuubahil 
Felfıket gören yerlere süratle yeti- zere iki sThhi imdat heyeti celbettik. Bi11bir JJ1üşkülcit / çerisinde dilmektedir. Gazetedeki fıkrayı ay. Eaat Mahmudun Sözleri muş, bu arada bazı memurlarla 
febilmek için yolların açılmasına da Kızılay Erzincana 300 yataklı bir Buyük zarar gören Reşad:yenin nen okuyorum.'' Bunu müteakıp, celse 10 dakika dım teşkilatına mensu l olanı 
t>üyuk ehemmiyet verildi. seyyar hastane göndermiştir. Malnt- yardımına koşmak lazım geliyoıdu. Müddeiumuminin okuduğu yaı1• tatil edildi. Tekr ar duru§mııya başlan bir kısmının vazifelerini layikile 
Yardıma g~ kalınan yerler ya bez fabrikası da bir iaşe heyeti Yolun 5 - 6 kilometrelik kısmı he- da, Suçlu Semih Lütfiye atfen şu sa. dığı zaman reis, avukat Esat Mah- pamadıkları ve felaketzedelerin 

Maatteessüf yardıma geç kaldığı- göndermiştir. yelim dolayısile bozulduğu içi"l, ora. tırlar vardı: mut Karakutta ne diyeceğim sord:.ı: raya getirilmelerine rağmen 
11ıız mıntakalar vardır ki. onlar da Vilayetlere göntlerilen tloktorlar ya kadar gidilememiş, Turhal teker "htanbul CUmhuriyet 1"Uddclu. =~ :Mahmut Karakurt şunları söy. yardımsız ve bakımsız olduktan 
lfUDlardır: Hafik ve ~ Sf\'D' Nümune fabrikasının ıönd~ ş~hi imdat mumkl, her nuıı.. taıudı,P İbrahim ıürülmil§tür. Bunun üzerine b 

Refahiye, Sufehrl, Koyulhisar, Se. hutanellnden birer sıhhi heyet gön. heyeti de 28,G kilometre mesafede Hakkı Kon:rahn .ıtlivukaf ~mlı,. .. _Müddeiumumi Afrodit eseri- toplanan para ve etyalann mesu 
l>lnkarahisar, Mesudiye, Repc:Uye kı. derlldtll sft>l Sıvas vtllyeti emrine kalmı~· .. Dahiliye V~ltill, va.liye ~r: onu ba ite tayin suretile ·~tılı ü.. n1n 9Clebl kıymeti haiz olmadıjını te bakılmadan bu vatandqlara 
.mmlarıdır. Bugün buralara da. ııhhi aynca dort askeri tabib ve İstanbul- tesi. gunu at~a Reşadiyeye gıtı:ı~sını vada da ondan aldıfı rapora dayandı., söyledi. Vaziyet hiçte böyle d•ğilclir. ğıtılması hususunda villyetfn n 
4mdat heyetlerimiz girmiş bulunuyor. dan da aynca operatör gönderdik. teblığ etmi~ır. Bu ~ı~ada ~ul~~ı ~- Hikmet Onat, bu netriyatın ve td. Piyer Luil, Fraıwz edebiyatında bir dikkatinin çekilmesine ~arar 
Gerek Su§ehri, gere1< Koyulhi~arda Sıvasta bir Kızılay hastanesi munta- lataş ta Nı-ksara gıdıp donmuştur. dianın hakikate uygun olup olmadı. inkılap yapmıı ve bir merhale tefkil mi§tlr. 
cenkle Repdiyede ayn ayn hasta. zır vaziyettedir. Fdaik arföztradak, Turhald~. kaldkıi~!umküd. tının tetkik edilmesini ~lep etti. etmif kıymetli bir muharrirdir. Fran- Partinin bu kararından ba 
hane yapmak zaruretınde olduğumuz Tokada ild sıhht heyet gönderdik et z m en aşağı uç~ .~ at. Reis, btı cihetin duruşmayı alaka. ıız mekteplerinde Piyer Luisin eser- edilen vali, mahallinde vaziyet' 
elan buna ait tertibatı almış bulun;.ı. H b" i iki h ki lidi v di~ h heyetler yapıp, feıaket gören bü- dar etmedlllnl, kita"'"' Semih Lutfi !erinden parçalar vardır. Müd~et~ .kik ettikten sonra bu yolda lcil 

er ır şer e m r. e 5er ·· k"" 1 · ·· 1 oıkl ~--· mumt Fransız matbu t ndan ı 
-voruz Buradaki köylerde esaslı su- lıı. ı k d lan d b b tun oy erın surat e Y anmasını ve ile matba K t 1 ' a 1 m.ıaa - bı"rler alınmasını lüzumlu go··rm'"'• "" · ttzım o an ar a aş a era er. . . . acı enan şmanın ya n1z 1 d lill ire k ö .._ 
ntte yaralı tarama ameliyesıni ya. dir kendılerine yardım edılmesıni, ço. "Afrodit,, eseri için mahkemeye ve- er ve e er ıet re Larusu 1 s- vali muavinlerinden Halük N 
pabilmek i"in sıtma mücadele He 30 • cuklarla hasta ve yaralılann en ya. riM;kl .. .,.fni so~ 1-->f terdiler. G\iya Linıs ta bu eserin a. bu işe memur etmlıttr. 

Y Askert dört tabip ve Samsundan Y ~ · ık ........ ld ın. 1 
tane atlı sıhhiye memuru, mahalli dört tabip frengi mücadelelerinden kın binab yerlere nakillerini, açıkta Müddeiumumi Hikmet Onat, tek.-, çMuh~- 0lddiau ... n~ı- söy dyormı;,. Bunun üzerine felaketzedeler 
vesaite zemın· eten harekete geç1J1J"f kalan hayvanların keza civardaki ~au m-amının mevzuu 

bir tabip, altı sıhhat memuru vilayet 1 1 .. 1 ba'---tux.· el" • d ki La hal ve ilk iş olarak hamama bulunuyor. sağlam köylere gönderilip telef ol- nz mamına mıı •• a vermemek için hahn ""' al parça fU ımız e rua. 
emrine gönderdik. Turhal şeker fab. ıelen ve kudretimiz yet h t.-.. .. 1 b ta 1 T --·· • h" b" rllmişler, müteakıben de ke!nd:ll81• Feliket görenlerin derdi valnız ya. makten vikayelerini, feliketten ma.. en er oeuu re a! na mmıştır. &.Hl4WI' 1H ıç ır zaman 

" rikasmdan da Tokat vilayetine bir k 1 1 f lAk YUt'duk. Basta valiler, komutanlar, sthh1t eserin açık saçık ve melankolik ol- toplanan elbise ve eşyalardan 
ralanı§tan ibaret değ•ldlr. Bütün eş- sıhhi imdat heyeti iştirak etmiştir. sun a an ann e etzedelere yar. müdilrlerl, ka;ymakamlar ve nahiye mil- tılmıftır. Bugünden itibaren b 
vaJannı enkaz altında bırakarak çık. dımlannın teminini alAkadarlardan dQrlerl, hOJnlmet doktorlan ,.e n."ıhat me- dutunu yazmıyor, bıtakil "romanı akraba ve •-all.11.'-atları bulumrdYlll 
"" Amasyaya, Kayseri ve Samsundan Pi L··'- .1. •roditi t - '-LA mı•ı • ...11... Sıf-- altında do~·dan istemlctlr. murlan oldulu halde biltOn memurlar ve yazan yer ua n..ı. ıaye ıı-

,_.vu '""& ısu• sıtma mücadelesinden birer sıhhi Y h Ik ıa ba __ ._bir :,_,.11. la lara oturabilecek yerler temin 
doğruya fedaidi bavaiyeye marU% bu. Vekil, daha sonra Tokada gttmlş- a can ıJa çalıştılar, kahramanca te- .._ UiUwp yazmıftır ve av ıa-
]unmaktadırlar. Buralara birer mes. hey;t, Ordu ve Giresuna ikişer he. tir. 200 asker heyelin dolayıeile bo. :::bk e:enleır, hayatını hlmıet ulrunda yet ..U. ve nefis yazılmıftır., diyor cektir. 

kimli birer heyet İstanbuldan gön. .,.. oyanlar oldu. Altı ldslden mo- ve bu eserin Fransız operıımda tem- Bu meHle hakkmda vali Ldtft 
iten tedarik edinciye kadar ilk ham- derdik. Onlar da aşağıya doğru sarL zulan yolu açmıya memur edilmiştir. rekkep aile.inin tamamım kaybeden b!r . . .. . . . dar bir muharririm.ize deml§Ur 
Jede çadırlarla yapılan yardımların Fakat, bu lf haftalara mütevakkıf ol- komlıerfmldn kendi açlıtını da unutsrak dl edildijirıi soyluyor. Muhamrın 
b\ı gibi 1 rd f d d maktadır. Bunlara ilaveten hükümct d ğwıd b k 1 d halka ekmek datıttıtı 16rUldn. edebi kıymf!ti olmua idl Lanw bun.. .._ Bu vatandallar ınlaaflrbaMJtl 

yere e ay a.g olma ığrnı tabipleri mevcut bulunan yerlerde, u an, u as er er son~a. an "Tabiat, zelzelenin yaptıtı bil70k tahrl- lan J'PIDU ve eser müstehcen ol- ıeldlklert IÜD lidip kendlleriııl' 
,.aldnen gördük. Onun için çadırdan kurulmakta bulunan teşekküller tak. gruplara ayrılmıflar, yıkılan koyler· batı 1'Afl tGrmOyor libl her tedbirimizi saydı operada temsil edilmezdi. tcldia lcll lht17•olarmm t.n1nl için oradalsl 
slyade enkazdan kurtarılan tahtalar. viye edilecek ve birer hastane vazi. de enkaz kaldınnıya ve fellket gören daha b07Qk ve daha zalim tlddetlerle kar- makamının diler iddiaları ve eHrin murlara icap eden emirı.rt v•enıtdft•• 
la 7apllan barakalarda bugünkü f8- yeti almıya doğru gidecektir. lere yardıma ıönderllmitlerdir. Vali pladı. K• tipblnl yatmur yaJmuru fır- lflD de (dOn) Parti lle1l1 rtkret 
nit altında tabaff ıız mümkün olabl- Uzak mesafelere ağır yaratılan de, derhal Repdiyeye hareket etti; tına. fırtınayı "7U takip 

1

ettl ve bunbu tercilmeai hususundaki f1kirleri de beraber ınluftrbane,re PIM'ek 
llyor. Bu barakalar ufak ve en basit nakletmek mümkün olmadıx......aan rilmiftlr. Aynca, mekklre kollan n6bet delJIUrir libl tuıtam birbirini ko- bu tek•Jde bir tetkik mahsulü müJ'1r, yen1c1en tetkik eUlk. Bu arada 
-~'de b ı.. .,..... hazırla•·'-·· kilo tred b" ba- valayıp 1avletinl yaptı. Tabiatın bu kahir bilmiyorum.,, delain ne ıDH lh~lar\ oldufımta 
r-6 ile 0 bunların yapılabll- mahallinde tedavi edecek tertibat da ~ on me • ır savleti karlwncla 71bnadılr. o, liddetUe bir "'l'Grk ecleb!Jatuu buıün idare e. dilslnd• blrtr blNr IOl"Clwn. • 
mesl lçhı IAzım olan destere, çivi. almmak üzeredir. raka veya zeminlik yaparak ve lü- tedbirimizi akamete utrattıkça biz. yenı denler kültilrleriDi Pransız edebıJa. bMas Coe'lk. kocam kadın .._ blBI 
alNyt balabtıdlklerl yerden pa.... • • • • • zumlu erzak bırakarak. Repdlyeye t.dblr O. hedefe litmete eatıftık. Bazı racaat etıllD. ~ ,..~ 
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on Günlerin 
Siyasi Faaliyetlerinin 

içyüzü 
h (Başı 1 incide) 

arbi ne bir an evvel harbi bitirml
~e mecburdur. Halbuki tngtltarenln 
lnsanca, paraca ve malca 1engin kay
:klan vardır. Uzun muddet harbe 

Felaketzedeler için 
Toplanan Eşya, En Kısa 
Yoldan F eliket Gören 
Yerlere Sevkedilivor 

Üçüzlü 
lktısadi 

.Anlaşma 

Türkiye ile Müttefiklerin 

Ticareti inkişaf Ediyor 

ı On Oç Köy Sularla 
Mahsur Bulunuyor 
Bir Deniz Manzarası Arzeden Karacabey 

Ovasındaki Suların ilkbahardan Önce 

Çekilmesi lmkôns!z Görülmektedir Yanabilir. Harbi uzatarak. yıpratı. 
cı b" b ır harp yapmak ve Almanyayı 

0Ylece mağlup ctm~k r.:ıümkündür. 
la li~lbuki Sovyetler Uirhgi ile an-

Ştıgı gündenberi Almanya geniş 
Sovyet kaynakları sayesınde, geni§ 
llefes almıştır. Alman) anın '!llukave
Jnet kabiliyeti artmıştır. ı\b oka si
Yaseti de Almanyayı aç bırakmıua 
kar " .ı gelmemiştir. Binaenaleyh mut· 
tefiklerin yıpratıcı harp planı da su
Ya dtişmuştiır. 

O halde harbi kısaltmak ve bir an 
evvel bitirmek lazımdır. 

işte son günlerin dip!oma5i faali-
yetinin anahtarı burartadır. Ge

tek Almanyanın, gerek İngilterenin 
son haftalar zarfındaki dip:omasl 
faaliyetleri harbe yenı bir veçhe ve 
l'eni bir istikamet verecek mahiyet
tedir. 

. Almanya yıldırım harbi planını 
hır kenara bırakmıştır. Harbi de ilk
bahara tehir etmiştir. O vakit kati 
d_arbeyt vurmak için bugün diploma-
8i faaliyetine ehemmiyet vermiştir. 
Bugün Alınan diplomasisi:ıin belli
başlı faaliyetini şu suretle hnlasa et. 
inek mümkündür: 

Sovyetlerle olan dostluğunu askert 
bir ittifaka kalbet:nek, Italyayı tek
rar aktü bir şekilde mihvere çekmek 
'\>e strateji bakımından ehemmiyeti 
haiz olan bitaraf devletlerı korku· 
tarak müttefiklere ilitihaktan menet
lnek. 

Sovyetler Birliği, Almar.ya ile an
la§tığı zaman sırf harbe girmemek 
"e emperyalist devletler arasında 
başlıyacak olan harp ateşinin Sov
)et topraklarına sirayetine mani ol
inak için böyle bir :ınlaşmıy.ı razı ol
ınuştu. Fakat o gündenberi hadiseler 
bu anlaşmayı dostluğa !:albedecek 
bir şekil aldL Almanya, Sovyetler 
lUrliğini memnun etmek için elin
den geleni yaptı. Finlandada Sovyet 
Ordularının uğradığı muveffakıyet
llzlik karşısında harekete geçeıı müt. 
tetiklere karşı Almanya. Sovyet ts.
l'afını tuttu ve icap ederse Finlaıı
daya asker sevkedcceğini bildirdi. 
liadiselerin seyri iki komşu memle
ketin menfaatleri arasında iştirak 
bulunduğunu isbat etti Almanya bu 
Vaziyetten istifade ederek, Sovyet
lerle olan dosluğumı askeri bir itti::a çe:virmiye çahşmaktadır. 1ngi. 
ka er Fınlandaya fiili ynrJıma kal
le rl~rsa Almanlann Sovyetlerl boy. 
tlı ~ır askerl ittüak'l ikna etmeleri 
tiftırrı.ali çoktur. Böyle bir askeri !t
d ~ iae harbin mukadderatı uzerin· 
e §lmdiden tahmini mıimkün olmı

hn büyük ve vahım neticeler d.>ğu
l'abilir. 

Bugünkü Alman siyasetinin ikin
L ci hedefi İtalyayı mıhvere 
d~ğlayarak müttefiklerin kucağın:ı 
uşrnekten kurtarmaktır. 

?i Mussolini. §imdıhk İtalyanın gı:ty· 
~11nllhasıın vazıyctıni munafazaya 
ler ışıyor. Fakat Almanyanın '>ovyet
til _ıe anlaşmasından ve Polony:ıyı is
) aya teşebbüs ederek harbe sebebi
~t ~ermesi yüzünden Alınanyaya 
la Uğberdir. Almany'i Sovyetlere yak
ın:kça, İtal.ya, Almanyadan uzaklaş. 
fikı tadır. Italyanın nihayet miıtte
bu er tarafına kayması Almanya içın 
,..!Uk bir kayıptır. Bu sebeple Al
-n d· \te 1Ploınasısı İtalyayı tekrar mih. 
'ki~ b~ğlamak için Roma nezdinde
b _i .allyetini arttırmıştır. GPstapo 
qe sı ır 
gö d .ırnınier, bu maksatla Romaya 
ıa:: erilrniştir. Bıızan tehdit ıle, ba
~ ~aatıerle İtalva üzerinde te .. ir 
Q~ • M 

Yet ına çalışmaktadır. İtaly&yı Sov-
~e 

11 
duşınanlığından vazgeçirerek 

~r n - Rorna mihverini, Roma _ 
~Un •. Moskova mlhven haline ge-
1nft'-ek ıçin hiçbir fırsat kaçırılma
-.:tadır. 

ra~lınan matbuatı Alm.ınya ile be. 
llı er olrnıyanın Alnıanyanın düş
~~ı olduğunu söyliyerek ltalyayı 
~k ıt etmekte, Roma Berlinle ha
k ~t ettiğı takdırde kendisıne Bal 
~ 8 rda hisse ayrll 1cağını söylerr.ek-

Kızılay hanının merdivenlerini 
çıkarken ar:Carlan ''ağabey,. 

diye biri seslendi. Beni çağıran 

mektep kasketli küçük bir çocuk
tu. Elinde de bir valiz vardı: 
"- Affedersiniz, valizdeki eş· 

yalan Ku:ılaya vereceğim. Nere. 
den alıyorlar acaba?,, 
Eşyaların hangi dairede toplan. 

dığını ben de bilmıyordum 
"- Bir dakika bekle, dedim. 

Öğreneyim de beraber gideriz.,, 
Eşyalar, Kızılay hanının yanın

daki bir binada toplanıyor, tasnif 
ediliyor, balya haline getiriliyor ve 
Antalya ambarına gonderiliyor
muş. 

İki dakika sonra küçüğün yam. 
na döndüm: 

"- Haydi gel, beraber gidelim., 
dedim. 

Merdivenleri :nerken sordum: 
"- Ne var bu vaıııde?,, 
"- Benim elbiselerim, bir yfin 

kazak, iki çorap, ikı don ve bir de 
pantalon.,, 

Biraz dur~ladıktan sonra ilave 
etti: 

"- Ha! Bir çift çorapla b:r de 
mendilim var • ., 

"- Hangi mektepte ıkuyorsun 
sen?,, 

Çocuk, bu sualim karşısır.da u· 
tanır gibi oldu ve başını eğdi: 

"-Yoksa mektepli değil misin?,. 
"- Hayır. Gazete nıüvezziliği 

yapıyorum. Anneın hasta. Baş. 

ka çocuğu yok. Benim dayım 

da müvezzi. O, akşamlan beni, a.. 
lıştırdı bu işe . ., 

Kızılayın eşya deposuna var
mıştık. Daracık merdivenlerden 
çıktıktan sonra karşılıklı iki oda
nın kapısında birt?r kiığıt tabela 
bulunduğunu gördük Sağdakı o. 
danın kapısında "Eski eşya,, Eo! 
taraftaki odanın camındo da "Yeni 
eşya,, yazılı idi. 

Küçük müvez~ie sordum: 
"- Seninkiler esin cleğil mi?., 
"-Evet!,, 
Küçük eski eşya alman odaya 

girerken ben de "Yem eşya., alı. 

nan odaya girdim. 

zelzele felaketzedeler! iı;ln 
toplanan e~alarla mejgul 

memurlardan izahat istedim: 
"- Eşyalar Erzincana nasıl gön

deriliyor?,, 
Muhatabım büyiij{ bir nez11.ke!le 

beni tenvir etmiye başladı: 
"- Bize gelen eşyalar iki kısım

dır: Yeni ve eski. Ayn ayrı daıre. 
ler, bu eşya alımı ile meşguldi.ır-

Papanın ziyaretini iad.'! tıtmeyi t~I 
etmiş, Almanyayı kızdırmaktan dai
ma sakınmıya çalışmıştır. 

Buna mukabil bir taraftan Tuna 
devletleri ile Sovyetlere kar§! cep. 
he kurmak için faalıyete geçmiştir. 

Almanya. bir Roma - Berlin - Mos
kova mihveri kurmıya muvaffak olıı· 
cak mıdır? Bilmiyoruz. Fakat bu. 

günkü gayesi budur ve ':>ütün Al. 
man diplomasisi bu nokta. üzerinde 
toplanmaktadır. 

ır. 

dJrSınyor Mussoli:ıi +ereddut ıçlnde
tarı. Papanın, İtalyan kralını ziyareti 

asında merasime iştirak etmemiş, 

Buna mukabil Ingiltel"! de diploma
si faaliyetini arturmıştır. İngilizlerin 
maksatlannı ve takip ettikleri planı 
da yarınki yazımda izah edecelim. 

Ier. Biz yeni eşyaları alıyor ve cin. 
sine göre ayırıyoruz. Çorap.ar, 
gömlekler. havlular, donlar hep 
ayrı ayn tasnif edil:yor Muayyen 
bir nisbete gelince bu ·şynları gü
zelce bükiiyor ve bir balya haline 
getiriyoruz.,, 
"- Eski eşyalım"l temizliğine. 

ve hastalıklı bir kimsenin malı o
lup olmayışına bakmıyor musu
nuz?,, 

Memur, "evet,, diye cevap ver. 
dl ve ilave etti: 
"- Eski eşyaları belediyenin e

tüvlerinde temızlettıktcn sCJnra 
felAket mıntakasına gönderiyoruz. ... 

Binanın üst katmdakt etiket daı
resine çıkarken memur ı.zahnt ve
riyordu: 
"- Aşağıda. makhu7 mukııbılin

de aldığımız eşyaları sonra bura-
ya getiriyor. tnsnıf yaptıktan son
ra adetlerini bir kağıda yazıyor ve 
bağlanan eşyaların üzerine iğneli
yoruz. Böyle ayrı cinsten eşyo.lar, 
ayrı ayrı bağlanıp rakamlandıktan 

sonra çuvallara konuyor ve üzeri
ne mürekkeple adreslen yazılı • 
yor.,. 

Balyalar sıra smı. dizilmiş ve oır 
bir üzerine istif edilrr.Jştl. 

"- Şimdiye kadar kaç balya eş
ya gönderildi?,, 

Memur biraz diışündükten son-
ra: 

"'- İşte §U bdyanın numarası 
E 1021 dir. Yani bın yirmı bir bal
ya gönderilmiş.,, 

Paris, 10 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor: Geçen 24 teşrlnisanide 

Türkiye Hariciye Vekaleti Umumi 
Katibi Menemencioğlu mühim bir 
murahhas heyetinin basında Pnrise 

~clmişti. O r.amandanberi bu heyet 
faaliyetini Londra ve Paris arasında 

taksim eylemiştir. Bu faııliyPt üç 
memleket arasında iktısadi ve mali 

mahiyette bir takım anlnrnıalann 

imzasına müncer olmuştur Anlaş.. 

malar Türkiyenin aldı~ı yeni vaz.iye. 
te tekabül eylemektedir ve Ankara. 
yı Paris ve Londraya bat!lıyan siyası 
bağlnnn yarattı~ı karşılıklı itimat 
havası içinde bilyük ftlna ile hazır. 
lanmış ve etrafile tetkik olunmuş.. 

tur. 
Almanya, Yakın Şarktaki siyasi 

nüfu%Unu kuvvetlendirmek için iktı. 

sadi sahada muazzam gayretler sar. 
feylemiş, Türkiyenin ba~lıca alıcısı 

ve başlıca da vericisi olmuştu İbra. 
catı ve ithalatı büyiık Britnnya ve 
ve İngiltereninkilerl geçiyordu. 

Yeni anlaşmalar. Almanya lehine 
olarak bozulmuş olan müvazencyi ye 
niden tesis, yani dost memlekete vak 
tile Almanyadnn aldıklannı temi~ 

ve Almanyaya sattıklarını mübayaa 
eylemeyi istihdaf eylemektedir Es~. 
c;en Yakın Şark memleketleri Ankara 
ile olan mübadelelerini arttırmışlar 
ve manda altındaki memlekP.tlerin 

mali müesseseleri müştP.rilerlne da. 
ha büyük kolavlıklar g6stermişler v• 
munzam krediler açm·slardır. Öylf' 
ki, bu memleketlerin Türkiye ile o. 
lan ticaret münasebetleri Almanya. 
nın gayretlerine rağmen hissedlll• 
derecede iyilesmistir. 

1 Kii~ük Memleket Haberleri 1 

ORHANELINDE: 
Yaban domuzu mücadelesi barl:ı

mıştır. H~r gün 5 -- 10 domuz itlaf 
ediliyor Fakat buaların derlsindNJ 
istifade edilmemektedir. 

KARAHALLIDA: 
Belediye. bir hamam yapt,rtrnnk 

lizeredir. Halk buna memnun olmuş.. 
tur. Hamam bitince. elektrik tesisatı 
yanılmasına calı"tl#lcaktır. 

ZONGULOAKTA: 
Merkez kazasında. nahiye ve köv

lerinde, Halkevl tarafından okuma 
yazma dershaneleri acılmıstır. Mu
allimler fahrivven çalışmaktadır. 
GELİBOLUDA: 
Kış, bütiın şiddetile devam ediyor 

"- Bu E ne demektir?,. 15 - 20 gündenberi havalar pek so
"- Yeni ve .askı olduğu balya- ğuk ve yağışlı g!ttiği için, G~libolu-

lar alınır alınmaz bilınsin diye es- n~n ya~acak ihtıyacını temın eden 

Tebessümle sordum: 

. . . . . ' Lapsekı ve Çardaktan odun gelm 0 • 

ki ıçın E. yenı lçın Y harfmı kul- miştir. Yakacak buhranı başgoster. 
!anıyoruz. Eşyanm alındığı yerde- J miştir. 
ki memurlara kolaylık i~ın bu for- --------------
mülü bulduk.,, 

Aynı binanın başka bir odasın
da da balya haline geımı~ eşyalar 
demir çemberlerle sağldmlnıjtırııı
yor ve Üzerleri yazılıyordu: 

"Zelzele eşyasıdır ınühimdlr.,, 

"Kızılay transıt deposu,. 
"Sıvas,, 

Kızılayın bütün eşyalan Sıvas 

yordu. Artık eşyati:lrın dörtte ikisı 
Tokata. dortte bıri Orduya. diğer 
dörtte biri de Giresuna gönderili. 
yor Devlet Dem il") ollan eşyaları
mızı meccanen ~aşımaktadır. Hay-
darpaşadaki memurlarımız. b•ıra • 
dan hususi motôrJ rle ;iden eşya
ları oradaki arka<la~larm .. verıyor. 
onlar da eşyaları tesellüm ederek 
vagonlara yerleştırıyorlar.,, 

"- Daha sonra?,. 
"- Eşyaların sevkedildiği vila

yet merkezlerindekı Kızılay nıe

murlan, tesellüm ettikleri eşyayı 
derhal ekiplerı vasıtasıle felaket
zedelere tevzı ediyorlar . ., 

Antalya amb2.nndan ayrıldık
tan sonra. Sirkecı - Edırne

kapı tramvayından küçük bır ~a
zete müvezzinin atlad:cını ve ak-

Dicle nehrinin laftıktan ıonraki görünüfii •• 

Mustafa Kemal Paşa, 10 (A.A.) - Dicle sularının i tll sına uğrayan 
Simav çayının yeniden taşmak ;izcre Bısmil kazasının bir mahallcsıle koy
bulunduğuna dair Balıkesir vilaye- lerde fazla zarar olmadığı anlaşıL 
tinden verilen malumat üzerine val mıştır. Dicle ve İran - Irak yolu üze. 
Refik Koraltan vaziyeti tetkik etmek nndekı bır kopru, ortalarından çatla
ve icap eden tedbirleri almak için mıştır. 

dün buraya gelmiştir. Jzmirde Heyelan Başladı 
Son hafta içinde su istlltı.sınn ma- İzmir, 10 (A.A.) _ Kemer ve Kı-

ruz kalmış olan ve halen yine sula· zılçullu istasyonları ara ında.ki ara
rın tehdidi altında bulunan Mustafı 

zıde bir heyelan ba,go tcrmiştır. He-
Kemal Paşa ve Karacabey kazaları· yelana mani olmak ıçin lhtıyat teabir 
nm bugünkü vaziyeti şudur: lPn alınmıştır. Banlıyo treni t,.k hat 

İlk seylapta Karacabey boğazının iızerınde ışlemıye b şlamıstır. Dığer 
sellerin sürüklediği ağaçlar vesaire hat ıptnl edilmt§tit". 
ile kapanmış bulunması. Hanifede~e- * 
s~ ile Karade:enin mecraJannı değı~ Tekirdağ 10 (AA ı _ Tekirdağın-
tırmek suretıle ovaya ak'21ası. netı., da şıddetlı soğuklar başlamıştır. Mar. 
c-esi. Karacabey ovası bu({un bır de- marada başlayan ve devam etmekte 
niz manzarası arzeylemektedir Son olan buyuk fırtına do a) ısıl. İstanbul 
ay iclnde vilayetimiz icine düşen vnf! ıle Marmara ı kelelerı arac;ıntla ser
murların çokluğu ve bun:ı son gün. vıs yapan vapur bu sa::ı b Tektrdağı. 
lerde fazla miktarda ya~an karlanr g 1 e 

1 
tır na em m ş . 

inzimamı taşmış ve taşmakta bulun. 
muş olan derelerden su altında kal. Rusyada GörülmemiR Bir Ha-
mış bulunan bu sahanın. bu su isti- rarct Ta/ıavrülii. Bae/adı 
ltısından ilkbahara kadar kurtlllması 
maalesef şüpheli gorülmektedi.r. Tug 
vanların bilhassa ova kısmında yap. 
tığı tahribat mühimdir. Halen ikı 

kazada su altında bulunan ekili ara. 
zinin mikdan 40 bin hekhırdır 

Karacabey kazasına bo.ğlı Ovaey. 
~ermen, Gonu ve 1smetj)asa köylerı 
sularla tamamen mahsıır bir hald,, 
bulunuyor. Bunlardan ha kn on köy 
daha sular tarafından çevrilmiş bu
lı•nmaktadır. 

Bu seylaplardan dfine kadnr lOCl 
dP.n fazla evin yıkıldı~ı anlaşılıyor 

Ovaevsemen ve diğer üc köy hal. 

Moskova. 10 (AA ı Havada şim

diye kadar gorulm d"k bir hararet 
tahavvulu kaydedıltnckt d r. Huz de
nizinın şımalı garbısınd.a bir sıcak 
dalgası esmcktedır ffar ret süırın 

ustune çıkmıstır vt? yuks lmektedır. 
Buna mukabıl U!{ra yncı ve Kara

deniz Odesa nh 1 rı de donmuştur. 
Merkezı Asya da ıse bu mc~ sım -

lcrde hararet sıfırın altında ~ • 40 
dereceye inerken dun sıfırın ustunde 
20 kaydedilmistir. 

Moskovada ise hararet sıfırın al. 
tında 32 dereceyı muhafaza eylemek. 
tedir. 

kının Balıkesirin Susığırlık kaza~ı Yuqoslar:yoda Jllütlıi.'r Soliukla.r 
l(öylerine nakillerine uieraşılmakta. 

Belgrad, 10 (A.A.I - Yugoslavya
nın bnzı noktalarında sıfır altında 30 
dPreceye inmış olan fevkalade snğuk, 
nehirleri dondurmuş ve m:in"lkalat• 
inkıtaa uğratmıştır. Beş s..-ınedenl>eri 
Yugoslavyada bu derece bir soğuk 
kaydedilmemıştir. 

dır. Bu köylerde bulunan 15.000 ka. 
dar koyun ve 8 binden fazln sığırdan 
mühim bir kısmının nakline muva!. 
fak olunmuştur D;ğerlerınin de kur. 
tanlmasına çalışılıyor. Seş insan ce. 
sedi bulunmuştur. Açıkta kalan üc 
bin nüfusun bir kısmı Rkrabalannın 
vanJarına yerlestlrllmiştir. 

2.200 nüfus da Kızılay tarafındarı , • 1940 senesine mahıut.S ' 
la~ olunmakta ve hasta bulunanları RADYO ALMANAGr 
da tedavi edilmektedir. 

Su istilasına uğramış bulunan sa. 1 

hanın bugünkü vaziyefüıi ifade için 
bütün bu kurtarma işlerile uğrac::. 

makta olan Karacabey kavrnakamı. 
nm köyler arasında motorle gidip 
gelmekte olduğunu kaydetmek kfıfı
dir. 

Diunrhak1rdnkl Tuğ11tfn 
Diyarbakır. 10 (TJ\N) - Batman

çayı köprusünü yaparken bu çaym 
tasması ile bir adaya sığınan amele. 
nin hepsi kurtarılmı~tır. Çay. köp
rüyu kısmen tahnp etmiştir. 

M. Ra(lıı:ı Ulut! • Orhırn Sallh Nur 
Her Radyo!IU olanın bllme11I elzem 
kıymetll bahl 1 ri m il bilgileri 
bütün d nya i t svı nl rın n tulO 
Mevçlerlnl ve Hadvo a ri muhtel ı 

h bcr ve hAd 1 rı Muh' 1 olarak 
c:ıkmı.ıtır. Ayrıen =-~ mil mufa 
bir RADYO LUGA.TT ile ttımb cet-

zamıındn tamamen ıı">Uldı~ı"dnn te
darikinde tstlcal Mi lmcs tnvs ,.e o

lunur. F atı llO Kını tur. 

tarikile sevkediııyordu. Bu 
balyalar Kızılay memurlan tara
fından tanzim edildikten sonra 
Sirkecideki nakliyat ambarına sev. 
kediliyordu. Antalya Nakl1yat Şir
keti, Devlet Demiryolları ambar
larını da almış. buti.ın teşkilatını 

Kızılaym emrine vererek. zelzele 
felaketzedelerine yardıma hasret
mişti. Ambarın mustahdemleri de 
felaketzedeler hesabına canla, baş. 
la çalışıyorlardı. 
Halkın kaza merkezlerinde top

lanan eşya teberrlilen de çuvalla. 
ra konarak şirketin ve Kızılayın 
kamyonlarlle merKeı-e gct.iriliyot
du. 

şam gazetelerini ba~ıra ba~ıra sat- , l 
tığını gördüm. Başı açık ve yalın 1 ) •• E ı • M h•ı• L k 1• ayaktı. istediğim gazeteyi alırken unyanın n YI US 1 1 Q SG lr 

Nakliyat ambarında büyük bir 
faaliyet vardı. Hakikaten şlrket 
bütün vasıtalarile seferber olmuş. 
tu. Vapurla ve trenle idecek bal
yalar ayrı ayn elemanlar tarafın
dan yerlerine yetiştiriliyordu. 

Antalya ambarının mfülilril lza. 
hat verdi: 
"- Şimdiye kadar bütün e~alar 

Sıvas transit ambarına gönderili-

müvezziin bir saat evvel Kızılay , ___ Bodo Sekerlemeler·ıd·ır. , 
hanında rastladığım küçük Ahmet. 
olduğunu gördüm: 

.. _ Ne o Ahmet, demil'l ne gü- lstanbul Levazım 
zeJ kasketin ve kunrluran ·ıardı?., 

Amirliğinden : 
Halinden memnun bir insan tav

rile gülümsedi: 

"- Onlan da "'erdim. buJC{inkii 
kazancımın yarısını da vereceğim.. 
dedi. Sonra gazete isimleriili bo.. 
ğırarak yanımdan uzaklaştı. 

K. s. 

Ey{lp Defterdannda 1 numaralı Dlltlm evfnln c:orap atl\tv ıe,.lnde mııklnPler 

lcin ihzar edilen bln.a d:ıhUlnde zaU cara P maklnelerUe çatısm k isti!'\ enlttrln 

Feyziye Mektepleri Cemiyetinden: 
Cemiyetin hesabat ve muamelatının tetkiki için 

22/1/940 pazartesi günü :içtima edeceltinden Sa~·ın 

merkezine tıesrifleri rica olunur. 

Heyeti umumiye 
uyel<.>rın cem:vd 



.... 
Avrupalı!arın hergün Kolıpostal ile uzak memleketıerıne gönderdikler 

Türk Mamulatı 

ÇA A ARK 
N cfis Çorbalık hububat sebze komprimeleri 

1u•sahada beynelmilel bir şöhr~te hak kazanmış olduğunu ispat 
etm ştir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

BATERİE İLE 

EDENLERiN 
RADYOLARINI iSTiMAL 

NAZARI DiKKATiNE • 

yassı pilleri radyolar· için en mükemmel 
Dünyanın en dayanıklı pilleridir. 

1 

Markalı 

1 Pilleri Avrupada çok rağbet görmekted~r. 
Pilleri her ç~:t fenerlere uyar. 
Pilleri her kese,_ye elverişlidir. 

Pillerini her yerde arayınız. 
Toptan satış yeri : Jak Oekalo ve $ur. Tahtakal';' No. 51 _, . . 

Cinai 

Muhtelif eb'att.a çıralı kal;ıoı ve taht..-ı 

Yuvarlak başlı cıvata U8X20() m.m) 

boyunda, yuvarlak ba$lı cıvata) 
3/ 8Xl20 m.m boyunda ) 

"Mlktal'ı 

128 M3 

24000 adet 

Demir pul 23000 " 
I - Yukarda yazılı malzeme pazarlıkta satın alınacaktır. 

) 

) 

) 

) 

Saati _.__ 
10 

ll 

II - Pazarlık 1'1-1-940 çarşamba günü hizalarında gösterilen saatlerde Kabafaşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
tll - İsteklilerin pazarlık icln tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme para-

' 

, 

LiMON 
CICEKLE 

H. 
·A· 
s 
A 
N 

KOLONYASIN 
larile birlikte mezkür komisyon:ı gelmeleri • (281) 

* 
Kullananlar kendilerini ruhnenrz ve Hatif kokulu limon, portakal b 

1 - Müsavi taksitlerde ~art. Nisan. Mayıs. Haziran 940 aylımnda Kalki\tt"den terinde dolaşhklarını hissederler. 
tahmil şartile 6X8 telli 14.5 onzluk kan3 viceden l02X70 ebadında orjinal Kalküte 
dikilmiş a7.amt bir milyon adet tuz cuvıılı pazarlıkla satın alınııcoktıt". Tallpler 
'Uiô.000 den aşağı olmamak Uzeı'e sıf Portsald fiat teklif edebilirler. 

Benzerine Avrupada biJe tesadüf edilemez. Hastalara ' hayat ve 
·veren. sinirleri teskin eden. ruhi ıztırapları azaltan bu meşhur kol 
ya ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine bedi 

ÇAP AMARKA Çorbalık Hububat Sebze Komprimeleri 
Nefaset ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuzluk ve sür'atle hazır 
l:ınabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimiziı 
yeganı: müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mükem 
md P.Serile mutbaklarımız içinde azami kolaylık imkanını tem n et 
m:ştir. l\forcimek. Be!:elye. Buğday ve sair Çorbalık hububat sebz, 
Komprimelerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzen 

n - İsteklilerin pazarlık için "'o '1,5 güvenme !)Sralarile birlikte 11-1-940 tarl
'line rastlayan perşembe günü <::aat . 10 da Kabataşta levazım ve mübayaat şube- larak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün w 

dndeki alım komisyonuna ıotelmele.ri llAn olunur. (226) milletlerin kolanyalarına faiktir. 

·;öevıef DemiryôUarı ve Liman1an işletme u. idaresi ilanları Belediye Sular İdaresinden: 

D. D. / 26 Numaralı tarlfenin II nci Kısmının dolu ve boş madent gaz mahfaza
lıırı nakliyatına müteallik (Cı fıkrası perakende nakliyata da teşmil edilmiştir. 

İdaremizin abonemeıi servisi için 9 kalem muhtelif evrak acele olarak b 
lacaktır. Bunlar :için 17-1-940 çarşamba günü saat 15 de yapılacak açt!t eksil 
ye girmek isteyenlerin şartnaroesini ve n Umuneleri almak üzere Taksimd~ 
vervilerdeki idare merkezinde levazım şefliğine müracaat etmeleri. 

bakkallarmızdan 
Bu tarife zeyli 15-1-1940 tarihinden ıtibaren mer'idir. Fazla tafsilat için istas-

yonlara müracaat edilmesi. (118) (264) Eksiltmeye girecekler (180) liralık muvakkat teminat yatıracaklardı?'. (t 

21 Porsiyonluk 50 Gramlık PakeHerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

Kuruşa Alabilirs:niz. 
""4 '1111--lleşiktaş Ç~pamarka Kurulu, tarihi 1915- tl' , ............................ __ .............. ,\ 

Majik Saç Eksiti 

1 rum,,ıes~n~c~k~a?~~yUk ~~i~~.~~!5 
M.•hok S•'İ'""'" dökdlmekt= •eo•klen· 

,_ ak bir AÇIK GÖZ alı~ız. b:itün hafta şınlikle .vaşarsır a=- ~ 1 mekten korumak ıcın muhakka!c MaJik 
• • f sac eksı rinı kullanınız. Derhal teslrinı go-• ı rilrsünüz Sacları büyiitür. kll k lcre venı 

Sahibı ve Neşrıva1 Mü<lııro Halil l..(ıtfi.J UOKDONl'U C.-ızeı.•t·ıJık \'e hayat venr Bir tecnibcden sonra netice-
• Neşrivat T l. Ş i;a!'ıldıi!ı ver· T A N \1nthaa~t ye hayret e_decek~inlz. 

No. 

1 

2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

11 
12 
13 
14 

15 

, .... 

18 
19 

20 
21 
22 

23 

l\1üilis Dilber l\lehmet Esin'in Alacakhlar Sıra Cetveli 
İstediği Kabul Kabul Reddo- 1 

olu nan olunduğu 

Alacaklının ismi Para . Para Sıra 

Fuat ve şürekası vekilı l\ı!dr- 1774.71 . 1774.71 
diros 
Orozdibak vekili avu. Sabri 416.18 416.18 

Dilber karde~ler vekilı Arı! 4551.00 4551.00 
Ar as 

Vitali Ben Sasun 
Moiz Anav 
Nedim Hamarat 
J ozef A. Namım 
Saul Kastro ve ortakları 
Süleyman Kerman 

Mehmet LCıtfi 

Askar Boncwt 
Albert Aciman 
S. Lirmi Atamaıı 
Refael Elvaşvilı 

Moiz ve Alber Guvakil ve 
Nesim Galimıdi 

Zeki Rıza Sporel 
Şehubi Fahri Bırol 

•Nail Esin 
G. Picanuf vekili Mişon Veıı-
tura • 
Avram Yasef lJıçmen 
A vram Sonsıno ve Safib.::ı 
Armanak Attaryan 

İbrahim Behlıil İşmen 

• 

482.33• 
135.00 
347 00 

. 2'\7.13 
578.46 
978.91 

1382.42 

1084.00 
316.70 
892.00 
435.70 

288.00 

456.79 
1722.03 

2944.29 
288.96 

215.05 
854.42 
100.95 

640.00 

·İstanbul İkinci İflas Memurluğundan: 

482.33 
135.00 

. 347.00 
102 .ıs 

578.46 
978.91 

...341..26 

1084.00 
316.70 

435.70 

175.50 

456.79 
1703.77 

283.96 

215.05 
803.57 
100.95 

. 

6 

6 
6 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

6 

6 
6 

6 

6 

6 
6 

6 

6 
6 
6 

lunan 
Para 

• 
MÜLAHAZAT 

44.93 Vesaik olm·adığından 

38.16 !mtiyaz talebi muvafık olmaaığın
dan ve fazlası hakkında ves,u.k ib
raz edilmediğinden 

:92. Vesaiki olmadığından 

• • 112.50 Vesaiki olmadığmdan 

18.2ô Kanuni müstenidattan w olduğun
dan 

29H.29 Mahkemece halli laZTm 
İmtiyaz talebi yermde olmadığın. 
dan reddine 

60.35 Vesaiki olmadığından 

6·10.00 Verilen vesaik kafi görülmediği?J.
den 

Müflis Mehmet Dilber Esin'in tal\kiki düyun muam~lesf mas idaresince bitirilerek sırn cetveli t:ınzim 
edilmiştir. Alacaklıların ikinci toplanması 1.2.940 perşembe günü sa~t 10 da. dairede yapıhıcaktır. Müfl~, 
alacaklılarına terki emval suretile konkordato teklif et~iştir. Toplanmada bu teklif te müzakere edilecekfü. 

Alacağt kabul edılenlerln toplanma da hazır bulunmaları ve alacağı h mamen veya kısmen reddilenler ile 
srra cetveline itiraz etmek isııy·enl er tarihi ilandan itibaren beş gün zarfında iflasa karar veren İstanbul t~ 
kinci Ticaret Mahkemesinde dava ikamesine haklan olduğu· bilinmek üzere ve idare kararile ilan olunur. 

~23425) 

sayesinde tstih· 

zor olunan 

DEN TOL Diş 

macunu gayet 

. 

TUVALET MASASINDA 
DAiMA BULUNDURUNUZ 

Nells bir lez:riİI olan 
OENTOL DiJ macunu. 
tığzı dezenfekte ede• 
relı hoJ bir lıoku bıro• 
kır. DiJlere parlak bir 
beyazlık verir, Tiitün 
kullonanlorın blle dlJ 
mlnolorının siyahlar~ 
mosıno monf olur. 

MAGAZALARDA 

TÜRKiYE Cü~'HURi'(ET MERKEZ BANKASI 

AK T t F 
KASA: 

ALT. SAFİ KLG. 16.J.ZQ.782 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Mrrh~ Mt'ler: 
Altın Safi Kilogram 

Tilrk lirası 

Haricteki Muhabirler: 
. ' Altın: Safi kiloeram t n.013.216. 

A1tın tahvili kabil serbc.rl 
dövizler • 
Dl~er dövizler ve borçlu klirinf 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı iltıtdlye 
karsılığı 

Kanunun 8 - 8 inci mndrielert
ne tevfikan hazine tarafından 
vaki tediyat 

Senedat CüzdllDJ 

TfCARf SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 
(Deruhte edilen.evrakı nak 

A - (diyenin karşılığı Esham ve 
TahvnAt (itibari kıymetle) 

B - Serbest esham ve tahvUAt 

Avanslar: 
Hazin~ kılla vldl!'lf ııvans 
Altın ve Dövtı üzerine .ı,...· 
Tahvfl!t üzerine 

mssedar1ar: 
Muhtelif: 

6 SON KANUN 1940 VAZiY.ETI 
. 

22.7!56.751.0G 
15.01ı.754.-

ı.a~s a:rn.44 

~6.436.46 

14.084.389.07 

59.198.~ 

/ 
10.952.~q. oıı . 

158.7 48.56'3. - . 

l'T t:ıı>7 t'TA.-

2M P.7.t .~"13 115 

. 
S0.".'21.845.46 

'7.563.000.70 

ft.958.000.-
12.542.58 

'1.808.722.-

. 

.Lira PASİF 
Sermaye: 

İhtiyat Ak~esi: 

39.424.133.5 
Adf ve fevkalade 

o"Hususr 

3!56.436.4~ 

25.095.986.97 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdlvP 
Kanunun 6 - 8 inci rnaddelerlne 
tevfikan hazine taralından v!ki 
tediyat 

Deruhte edı1en evrakı nakdiye 
'ıaldyesl 

Karşılıitı tamamen al~n olarak 
UAveten tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili i.19.veten te4a 
Vazed. 

'rtl?'k Lin-ı1 Mrv<luatı: 140.761.385.-
Döviz TaahhüdatJ 

4.217.134 25 
6.000.000.-

158.748.563 

17.987.17R. -

140.761.3115.-

11.000.000.-

13«l.500.000.-

Altına ,t.fıhvlll kıııhil ill\ol7lf"1' 3.643.13 

21U74.063.8!5 
Diğer dövizler ve alacakJı k.lirlnl! 
bakiyeleri 48 30!\.078.rn 

Muhtelif: 

dl!.2M.eo1e:ıe 

• 

14.777.264.SS 

4.500.000.-
IP.060.598.30 

Yektl.n 317.134.714.82 Ve\6.n 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto 
~addi % 4, altm üzerine avans % 3. 

.. 

Lira 

46.308.7(? 

113.158.99 

517. lll.4 71 


