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5 ICURU$ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" tn yent kitap serflerini almak t~tn bu lrunonu 
saklayınız. On beş kuponla ancak bir sen kitap 

alahi11rsintz. 15 kupon ~etirene bir seri kitan: 

fstanbulda 250. Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

on Günlerin 
Siyasi 

Faaliyetl.eri 

iSKAN iSiNE DEVAM EDiLiYOR 26.373 Ölü 
Koyulhisar Kazasına Muhtelif Vilayetlerin 

UçüncÜ Bir imdat Zayiatını Gös~e~ir 
Son Muvakkat Bılanço 

l'crzan: M. Zekertya SERTEL 

Son hafta.larm en ziyade gö-
ze çarpan diploman f aa

Yetlerinden biri de lngilterenin 
truuıya etrafındaki ablokayı 

.. anıak için yapbğı tefeb-
•ler, ve Sovyet Birliğine kartı 

lıırladığı yeni ıiyaai bloklar-
rr. 
Alınanya, Berlin - Roma • Mosko

Heyeti Sevkedildi 
llıihverini kurmıya ve bitaranarı 

0~kutarak İngilizlere iltihak etme. 
l'iııe mani olmıya çalışırken, İngil
re de bir taraftan şimalden, diğer 
taftan Balkanlardan Almanya ve 
"Yetıer Birliğine karşı yeni siyasi 
a1rruı planları hazırlamakla meş. 
dür. 

İııgiltcre şimdiye kadar yalnız Al. 
11Yayı mağlup etmeyi gaye edin
§ti. llarbi genişletmek işine gelmi

or, Alınanyanın, SovyetlerJPn faz. 
bir yardım görebilcceğinı ummu-

or, abloka ile düşmanını yenmiye 
Uvafiak olacağını sanıyordu. 
\Palnız Almanyaya karşı ablokayı 

tnlamak çin İtalyanın ve Bal. 
arıların kazanılması lazımdı. İtalya, 
ls Balkanlar Almanyaya ıktısaden 

Un Yardım edemiyecek bir vazi
ete sokulabilirse, Almanya sıkı bir 
enıber içine alınmış olacnl.tı. Onun 

de İngiliz diplomasisi İtalyada 
e Balkanlarda aktif bir halde ~lı
Yordu. 

~inlanda harbinin SovyeUer Blr
~ı aleyhinde bir istikam2t alması, 
Alınanların So ;,ryeUcrrle.o gördük

ve görecekleri yardım sayesinde 

Zelzele leUıketine maruz kalan bir köyde enkaz altında araıtırmalar yapılıyor •• 

~ıİnıa~, ingiİterenl~··hıırP. g~y~-
. genişletmsine sebep oldu. Ar. 
Alınanyayı Sovyetlcr Birliğindtn 

klrtnak caiz değildi. Almanyayı ab-

Tokatta 2,000,000 Bas 
Hayvan Telef Oldu 

• 
-~, .... z emız 

Elile Yapılan 
a edebilmek için Sovyetlen de za. 
atmak ve düşmanlarla ;hata et
litzımdı. Hc:n bu suretle Sovyet. 

~karşı ilerde yapılacak bir taarruz 

Erbaa 

Çıkan 

ve Niksarda Zelzelt den Sonra 

Yangında Yanarak Ölenler Var 

Teberrüler 
----0--

a hazırlanılmış olacaktL 

1 Unun üzerine İngiltere, şimalde 
eıı harekete geçti. Finlandaya 1 O 

ile Yon İngiliz liralık bir kredi açtı. 
tıa r ttirlü mühimmat ve harp mal. 
ttıi !tıesı \re bilhassa tayyare gönder

Tokat, 11 (TAN Muhabi-ı tır, denilebilir. Buralarda ikl milyo
rinden) - Büyük felaketin To- na yakın hayvan telef olmuş, tütün 
kat vilayeti içinde yaptığı hasa- mahsulü yan yarıya mahvolmuştur. 

. • .. . Reşadiyede toprak13r parça parça 

T c;;pJanan Paranın 
13,000 Lirası Kızılaya 

Teslim Edildi 

~e karar verdi. İsveç ve Norveç 
So Utnetıerini de beraberine alarak 
~tler Birliğine karşı bir cephe 

Ya te§ebbüs etti. 

tSona Sa: 8, Sil: 1) 

nn ehemmıyetı gun geçtikçe olmuş, arazi çökmiiş, da~lar ovalar 
anlaşılmakta ve zarar bilançosu kaymış, yerden kayna:- sula; !ışkır
gittikçe büyümektedir. mıya başlayarak korkunç bir man-

Tütünlerinin nefasetlle vilAyetin zara hasıl olmuştur. 
iktısadi hayatında büyük bir rol oy. Bu kasabalarda zelıeleyı yangın 
nıyan Erbaa, Niksar ve Reşadiye ka- takip etmiş ve büyfüt felaketten kur. 
sabalan diye artık bir şey kalmamı§- (Sonu: Sa. G; SU: 3) 

"'----' --_-----------------------------------------------------------------. 
li L%itJJJ01JJ.TJJtlllTJi1Jf1fft!Jl 1 

Erzinran felaketzedeleri icln 
TAN'm a~hğı yardım listesine 
ht>r gfin yeni tehcrriiler ilave e
dilmekte ve hu suretle fonlanan 
miktar gittikçe kabarmaktadır. 
Gazetemiz. hu paradan ilk parti 
olarak (J :l.000) lirayı Kmlay 
Cemiyeti İstanbul mfimessi1li. 
ği muhasebesine 54227 numa. 
l'alı makbuz mukabilinde tes
lim etml"tir. Kızılay İstanbul 
miimessilliğinln bu husustaki 
tezkeresi aşafıdadır: i S M E T İ N Ö _NÜ 

S ~ogduğu g\fnClen l>ugüne liaClar, Milli 
ip~~~~yatı ... Çocukluğu, talebeliği, İzmir 
liaı ısınden, Sıvas askeri Rüştiyesine, ve 
b· 1cıoğlu Topçu İdadisinden Erkanı Har
y ıye nı~ktebine kadar geçirdiği tahsil ha
§ atı... ittihat ve Terakkinin gizli kurulu
y\J.~f ak.i büyük rolü ... San'ada, İmam Yab-
a~ e ... kaz:şı ~arşıya .. gelişi. 

b··r·egerlı şaır ve nasir Yusuf Ziya Ortaç, 
:u ~ un bunları yazabilmek için tam bir sene 
~aşınış, didinmiş, vesika, not, hatıra top-

ış, seyahatler yapmıştır ... 
ol Bu eserde, Milli Şefin milli bir destan 
Yüa: hayatını, bütün o eski günleri, o bü-

l' eksiniz
heyecanlan yaşıyarak: okuyacak, gö-

ec · · 1 .... 

Tan Gazetesi Yazı İılerl 
MUdOrlOğ(lne 

"Gazeteniz ,·asıtasile teberrll 
edilip muhasehemize teslim edi. 
len (13.000) liranın 54227 nu. 
marah makbuzumuzla tesellüm 
edilmi~ olduğunu saygdanmla 
bildir&im. ~ 

MÜMESSİL 
İ. Cemal Akan 

•••••••••••••••••• 

Sümerbank 
U. Müdürü 
istifa Etti 

---0-

y erine Bürhan Zihni 

Tayin Edildi 
Ankara, 11 (TAN Muhabi

ri Bildiriyor) - Sümerbank U
mum Müdürü Nurullah Süme
rin istifa ederek Banka mürakıp 
heyeti Szalığına tayin edildiği 

ve yerine Ticaret Vekaleti Dış 
Ticaret Reisi Bürhan Zihninin 

.......... , ................................ ~edildiği bildirilmektedir. 

Vilayet 
Erzincan 
Sıvas 
Tokat 
Giresun 
Amasya 
Ordu 
Gürnüıjhane 
Samsun 
Tunceli 
Tarhzon 
Yoıgat 

Yekftn 

Ölü 
10119 
7335 
6050 
1460 
725 
389 
232 

46 
11 
3 
3 

26373 

Yaralı 
4026 
2001 
5894 

467 
79 

328 
78 

144 
30 

9 
8 

13064 

Yıkılan ev Harap olan 
7207 tamamen 
6383 588 
6353 
3390 
339 

3356 
1107 

592 
174 
92 

729 

30022 

1795 
665 

5872 
2055 
955 
120 
994 
463 

13507 
Yukarkl liste, fclAket sahasında bulunan muhabirlerimizin g5nderdlklert ma1ft• 

mata istinaden tertip edilmiştir. Erzincanın k5ylerlndeld kaybımız bu yekftna lco
nulmamıştır. Tokat ve Sıvasa tAbl bazı kaıalardıı ve köylerde zayiat mlktan hcntiz 
katlyetle tcsblt edilemediği cihetle. bu iki viMyete alt rakwnlar da muvakknttir. 
Daha fazla kabarması mümkOndUr. 

Macaristan Arazi 
Taleplerinden 

Feragat Etmemiş/ 
Roma, 11 (A.A.) - Stef ani Ajansı· 

run diplomasi muharriri yazıyor: 
Tuna havzasında ve Balkanlarda 

sulhun mUharaza edilri'ıesi, İtalyanın 
ittihaz etmiş olduğu hattı hareket sa. 
yesinde müyesser olmuştur. Bugün 
de bu mıntakada henüz halledilme.. 
miş meseleleri muslihane bir surette 
halletmcğc çalışan, yine İtalyan si
yasetidir. Ne İtalyanın ne de, ?ıfoca. 
ristanm Rusyaya karşı tecavüz nl.. 
yetinde olrnadı1dan, fakat Karpot
lann Cenubuna Bolşevizmin hulul 
ve nüfuz etmesine beraberce karşı 
koyacakları söylenilebilir. 

Esnsen Büyük Faşist Meclisi. Tu. 
na havzasında ve Balkanlarda vukua 
gelcek herhangi bir badisenin İtal
yayı lakayt bırakamıyacağını, çünkü 
İtalyanın Arnavutluk Krallığının İ
talya ile birleşmesi üzrine, bu mın. 
takada müşterek kara ve deniz hu. 
dutlanna sahip bulunduğunu beyan 
etmişti. Vaziyetteki ademi istikrar 

(Sona Sa: 1. Sft: Z) GAFENKO 

Bükreşte Soğuktan 18 
Kişi öldü, Bazı Y erlerd 
Münakalat Y apılamıyo 

Türkiyede de Şiddetli Soğuklar Hüküm 

Sürüyor, Bursada Yollar Kapandı 

Evvelki ~Wü kardan •onra Ankaranrn manzarası .• 
[Y azuı Dördüncü Sayfada] 



İŞİN ŞAKASI 

Hayret 
Ya.zan: NACI SADULLAH 
H ndisc pek komik olduı:-ıı için, şu • 

!:~y~~;;'.!~~;~~~~~~~=~~~~!:~ lnhisarların F eliketzedelerin Evlere 
tel erden biri ine, hergün "Çerçeve,, K a 5 a 5 1 n 1 scrlfıvhası nltmda bir takım yazılnr . 

yazar. Bedava yazıldıkları için, fakir y 1 • 1 • ç 1 1 
bir gazete tarafından. siitun doldur- ç 1 er '°Şmesı çın a ışı ıyor ~~:a~11;:~~:~•,e d~;;;0!:~:~1~~~=~:; a 1 y o rl a rd 1 ~ 
gun okuduğunuz ımznlı veya ımzasız 
fıkralar gibi, şehrin gelip geçici 
dertlerinden bahistir. Dün, İkdam 
gazetesinde gifaiime ili~en bir yazı. 
dan hayretle öğrendiğime göre, fi. 
Jfinca sokagın bozukluğundan, falan
ca Belediye nizamnamesinin sakat. 
lığından, bir Şirketi Hayriye vapu. 
runun diidiiğiiııden, veya satıcı fer. 
~atlarının kcrahatindcn bahseden bu 
giinClelilC yazılar, semahati ve lfttuf
kfırlığile maruf bir tabi tarafından, 
''c tıpkı bir eser gibi, kitap halinde 
basılnu . Garabet, hu kadarla da 
kalmamış, ve bu kitaptan bahseden 
Selami İzzet Scdes, yazdığı uzun, 
parlak bir methiyenin sonuna, u 
cümleyi de ilave eylemi~: 

"- Ben, "Şubert,, i dinliyemedi. 
ğim zaman, "Çerçe\ e,, yi okuyaca. 
i:rım!" 

SelUnıi İzzet Sedes... Çerçe\'e .. . 
Şubcrt ... Ve Necip Fazıl Kısakfüek .. . 

Hayret ediyorum Selıiıniciğinı: 
Sende, blitiin bunları bir araya ge. 
(irebilecek kadar harikulade bir ka
biliyet vardı da, niçin hiila iki yaka. 
nı bir araya getiremedin? 

* Tertip isabetleri -----
Şair Halit Fahrizade Gnvsl Ozan

soy, eline her geçen yazıyı siitunla. 
nna geçiren bir gazete bulur bul
maz kaleme sanlnuş, ,.e demi ki: 
"- Babıil1i caddesinde tasfiye la

zım ... Eski muharrirler, tıpkı de' let 
memurları gibi tekaiide scvkolunsun: 
Yerlerine ~·eni yetişen delikanlılar 
oturtulsun!!!,, 

Bu garip talebin yerine getirilme. 
sinden, ve muharrirlerin, şairlerin, 
tıpkı memurlar gibi, azil ve nasbo. 
lunmasından korkan bazı evhamlı ve 
eski muharrirler, işi ciddiye nlarak, 
cevaplar yazmışlar. 

Eğer, maazallah, o deliknnlının 
1eklifi kabul olunsa ·mış, Erzinran 
döniisü. hen de yerimi bulnnuyacak. 
ve biçare Erzincan felaketzedeleri 
gibi açıkta kalacakmışım: Çünkii, 
henüz, düğünle, alayla :vapılan "İc;. 
lamiyct ameliyatını,, bile geçirme
miş bulunduğu söyleniJen bu deli
kanlrnm, kendi yaşına göre, beni "es. 
kilerden,. sayacağı muhakkaktı. 

Dün, Vala Nurettinin, bu çocuğa 
verdiği kı acık cevabı okudum. 

O cevaptan öğrendiğime göre. na~· 
Gavsi Ozan oyun, ''İstiklal,, gazete
sinde inti ar eden yazısı, hac;mdaıı 
sonuna kadar, mürettip hatalarilc 
doluymuş. Bu yüzden. Vnlti, genç 
muhatabının neler yazdığını anlıya. 
mamış. 

Bunu okuduktan sonra, "İ stikliıl,, 
gazetesinin cılız kolleksiyonunu ge
tirtip, Bay Gavsinin yazısını bul
dum. Fakat bu yazı:rı okuyunca, Va
la Nfarcttine hak veremedim. Çiinkii, 
çocuğun o yazısı, ''tertip hatalnrı,, ile 
df!ğil, bilakis, "tertip isabetleri .. ile 
doluydu. Ve mesela, bu cümleden o. 
)arak, genç sanat asisi Bay Gnvsi O. 
zansoy'un imzası, şu şekilde dizil-
mi ti: · 

"- Azansoy!,, 

* Acaba Sarhoş mu Oldu? 

Ceridekrdcn birisinde okuduğu
ma göre, Mecidiycköyündeki me hur 
"içki ve likör,, fabrikasının damı ta. 
mir oluna<'aknu . Ve hu damın ta. 
miri, tam 3737 adet liraya ihale edi
lecekmiş. 

Çatısını tamir etmek için, tam 
3737 liraya kı ·an fabrikanın hovar. 

Kilo Hırsızlar 1200 

Ağırlığındaki Kasayı 

Bahçede Bırakıp Kaçtılar 
E\l'Velki gece-Be iktasta Tramvay 

caddesinde İnhisarlar idaresine ait 
satış deposunda bir hırsızlık teşeb. 
büsü olmuştur. Hırsızlar, içinde bin. 
lerce lira bulunan 1200 kilo a~ırlı
ğındaki knsayı çalmıya teşebbüs et. 
mi lerdir. Fakat hırsızlar kasayı an. 
cak bahçeye kadar kacırmtya rnuvaf. 
fak olmuşlar. bu esnada depo bekçisi 
kahveden döndüğü icin kasayı bah
cede bırakıp kaçmışlardır. 1200 ki
loluk kasanın bahçeye kadar taşın. 
dığına göre hırsızlann kalabalık bir 
grun olrlui>'u tahmin edilmektedir. 

Gizli Koyun Kesiyormuş 
Fcriköyde Bulanıkdere sokağında 

23 numarah evde oturan İbrahimin 
gizli gizli koyun ve keçi kesip sattığı 
ha'bC'r alınmıstır. Evde yapılnn ara. 
mada 15 kesilmiş koyunla 14 keçi 
bulunmuc;tur. 

9 Ay Hapis Yatacak 
Beyoğlunda Güler birahanesinde 

konuşup anlac;-tıf,11 Behiye isminde 
bir kızı. birahane kapısı öniinde ji
let bıçağile yüzünden ağır surette 
ynralıyan Muhsin dün yedinci aslive 
ceza mahkemes;nde dokuz ay on E?Ün 
hapse ve 200 lira tazminata mahkum 
olmuştur. 

Semih Lfttfi Hakkındaki 
Takibat 

Maarif Vekaletinin tahrl'kile aley. 
hine bir dava açılan kitapçı Semih 
Lutfi hakkrndaki evrak müddeiumıı. 
milik tarafından altıncı asliye ceza 
mahkemC'c:ine tevdi edilmi!>tir. 
Şüphe Üzerine Tevkif Edileli 

Liıtfi isminde sab•kalı bir hırsız 
Sultanahmet civarnda bir çuval pi. 
rinc;Je ynkalanmıs, pirincin kime ait 
olduğu ve nereden alındığını söyle
mediği icin Sultanahmet birinci sulh 
ceza mahkemesince tevkif edilmiştir. 

Türk • Yunan Ticaret 

Müzakereleri 
Ankara. 11 {Tan Muhabirinden) -

Dost ve komşu hükumetle aramızda 
akdi kararlaştırılmış olan yeni tica
ret anl~şması için iki taraf murah
hasları arasındaki temaslar şehri
mizde başlamış bulunmoktadır. Yu
nan heyeti. Yunanistan Hariciye Ne. 
zareti Balkan i~leri müdiirü Dalya
tosun reislij!indedir. Bizim hnvctimiz 
de, Ticaret Vekaleti Müstec::arı Hnlit 
Nazminin reiııliği altında , Dış Tica. 
ret umum müdürlü~ii Balkan masa. 
sı miısaviri Hasan Süriir, raportör 
Fikri Diker. nakit işleri umum mü
dür muavini Divap. Merkez Banka
sından Avni. Hariciye Vr~·alt"ti u. 
mum müdlırlerinden Bedri Tahir Şa
mandan mürekkeptir. 

Mi.ızakcrelere iyi bir hava içeri. 
sinde devam olunmaktadır. Yeni an
laşmada her iki taraf mallarının da
ha geniş şekilde ihracı imkanlarının 
temini gözönünde bulundurulacaktır. 

Fatih, 
Boş 

Çarşamba, Aksaragdaki 
·Evler 1 esbit· Edildi 

' Milli Yardım Komitesi dün de ya-
pılan yardımları kabul etmiştir. Çar
şamba günü akşamına kadar son bir 
gün zarfında K.ıulay merkezine ya. 
tırılan paranın miktarı 38,141 lıra 37 
kuruştur. Bir gün evvelki yckünla 
bu miktar 720,847 lira 37 kuruşa ba
liğ olmaktadır. 

Bu miktarın 3700 lirası Beykoz 
kaznsı K1zılay şubesi tarafından cc
mcdilmiştir. 129 bin lirası da Beyoğ
lu kazasında cemedilmiştir. 

Mekteplerin yardımları 
Ayrıca dün akşama kadar mektep. 

lerde devam eden yardım faaliyeti 
de tcsbit edilerek, Kızılay idaresine 
devredilmiştir. Dün akşama kadar 
mekteplerde 4425 lira 47 kuruş mu. 
allimlerden, 5872 lirası talebelerden. 
125 lirası hademelerden olmak i.ize
rc 10.422 lira 47 kuruş toplanmıı; ve 
bu para. dün Kızılay veznesine teS
lim edilmiştir. 

Yine ayni mekteplerden 149 u 
muallimlcrden 17772 si de talebe
lerden olmak üzere 17921 parça da, 
muhtelif kadın ve erkek eşyası top. 
lanmıştır. Bu eşyalar da Kızılay ce. 
miyetine teslim edilmiştir. Dün de 
komisyona müracaatla taahhüt edi
len yardım miktarı 25 bin lira ka. 
dardır. 

F elôketzecleler iskan ecl_iliyorlar 
Vilayet, gerek Sirkecideki misa

firhanede, gerekse şehrin muhtelif 
semtlerindeki akrabaları nezdine 
J?itmiş bulunan felaketzedelerin vozi
.YCtlcrini de ıslah etmeii;e karar ver
miştir. Evvela eşyalarile birlikte mi
safirhanede bulunan bn vatandaşla
rın Fatih, Karagümrük, Carşamba, 
Dıraman ve Aksarav scmtlerinrı.,. is
kanına ba lanmıştır. 

Bu semtlerdeki polis teskillitı, bu 
husus için seferber edilmiş ve bir
cok boş ev t('sbit olunmu~tur, Bu ev
lerden büvük olanlara bir. veyahut 
iki aile, kücük olanlara da birer aile 
verleştirilecektir. E yası olmıyan fo_ 
){ıketzedelerc ayrıca birkaç iskemle. 
birkaç dösek, soba gibi ev eşyası da 

tedarik edilecektir. Akrabaları ya
nına gitmiş olanlardan bu gihi eşya. 
ya muhtaç olanlar da müracaat et
tikleri takdirde, bu eşyalardan ken. 

dilerine verilecektir. Misafirhanede
ki bütün felaketzedeler, pazartesine 
kadar evlere yerleştirilecek ve misa. 
firhane boşaltılarak dezenfekte ediL 

----~~ dikten sonra, tekrar emre amade bir 
hale getirilecektir. Dün misafirhane
deki felaketzedelere elbise de dağı
tılmıştır. 

Eminönü Kızılay 

Ş.ubesine Para Verenler 
Lira Esami 

Diğer vüayetlerin teberrüleri 
Konyada 16 bin liradan fazla iane 

toplanmıştır. Kadınlardan mürekkep 
kollar, ilk parti olarak felaketzede. 

1500 Halil Ali Bezmen lere 120 balyada 30 ton yiyecek ve 
1300 Karabet Kuyumciyan ve IV!nh. içecek :göndermişlerdir. 
1300 Ahmet Hamdi Toptas Aydında, nakdi iane 12139 lirayı 
1500 David Kaldron Mııh. bulmuştur. Ayrıca merkez nahiyele-
1500 Nuri Sevil ve Ortağı rinden 1314 lira 48 kuruş ~önderil-
1300 Ata Atabek miştir. 
1300 Anadolu !nklsaf ş. Kadınlar kolu, 2376 parça ve ta-
1300 Armnnak Şekerclyan kım eşya ile 2950 kilo zahire ve ku. 
1300 Nesim Miz.rahi BcnardcU ru mcyva toplamı!ılardır. Bunlar. 
1000 Rıdvan Nnsır Kızılay Sıvas deoosuna ~önderllmiş. 
1300 Artln Kınaciyan EvltıUarı tir. 
1000 Jkod Mııhdıımlon Bulvndinde toplanan iane 2700 
1000 Danyel B. Anjel lirayı ~eçmiştir. 612 parça muhtelif 
1300 Rabcno Pol!ti Polat Ltcl ş eşya, 2421 kilo da .ı;tıda maddesi top-
1000 M. Sııl!ıro~ıu Nuri Se\•il v~ Ahmet ~nrıkştır.- d 

1 
• • 

Tntarl ve Ortakları 1 e a etze e er tftn müsamereler 
1000 ı~ıık Erıtns ve Blrcdcsl 1 Zelzele felaketine uğrayan vatan-
800 :Rııhml K6scoiUu ve Vchhl Rllfm"r daşlarımıza Beşiktaş HalkevJnfn bir 

(Emek manl!nturn mağazası nakit yardımı olmak üzere, cumartesi ak. 
ve eşya) şamı saat 20 30 da Beşiktaş Gürel 

800 Ali İhsan Neclrıolth: sinemasında İstanbul Belediyesi Se-
800 Mihıılııkl Nlk"lıtldl hir armonisi sanatkarları tarafından 
800 İsek Bcnezra Eskcnaz.i (Trakya mn- bir konser verilecektir. 

ğazıısı) . Halkevi Tem~il Kolu J!ençleri ta-
800 Sucuk" Blrndı>rler rafından da <Akın) piyesile (Tırtıl-
sno C: ııhrl c "m"<'i vr K11rdr"'1 .. rı lar) eseri temsil edilecektir. 
800 Çohacıol:lu İzıık Koh~ ve Mnh. * 
800 Nası ve Aclman $ehir Tiyatrosu artistleri tarafın-
800 Karabet Pamuk ve o~lu dan zelzele felaketzedeleri fcin 15 
Ol\I\ A -·-- '"··--- ı...&..,k,U"\'tl~Oni ln~"7Dl'"foc:.\ rriinii ,T .. ,.tl~pCI; 
800 nenbıısad ve Doz.alto mu arrer o an temsu, o şubata ıeuır 
800 Penso v.e Sııclııka Ltd. Ş. edilrrıic:tir. 
800 RodiU Knhcn Zelzeleye dair k~nlerans 
800 Katalım Birııderll"l'. 

800 
800 

500 
500 
500 

Snlt Gözem ve Seynur 
İsmnll Remzi Avunduk 
(Nakit \'e esye.) 
Rrod D:ınyel 

Hüsamcttin Eren 

ve Ortak . 

Üe:küdar Halkevlnden: Poz.ar gUnU saat 
lli,30 da Doçent Ahmet Arclel tarafından 

(Zelzele ve Ti.lrkiyede zelzele mıntaka
lnrı) mevzulu bir konferans verilecektir, 
herkes gelebilir. 

Serkiz .Tıımgoc:yıın ve Biraderi. 

jcrG '*e lfla"' s 500 Şnoul Mcnııhem, hyn Kohen ve Ş. 
1f 500 H. Knzanclyan, S. Vartanynn ve Pazar Günü 

Dört Statta Pi d Mlnakynn ve Ş. 
n.anunıun a 500 Mıgırdıc: Yn7.mnclynn 

500 Moiz Ezra Şayo 
Tadilat y apıhyor 550000 Y. Fındıkliynn ve Sadi Tamer 

Abdulvııhnp Tntnrl 
Ankara, 11 {Tan Muhabirinden) - 500 Serkiz Glrldlıynn ve oğlu 

İcra ve iflas kanununda yapılacak ta- 500 Knrnkln Atamyan 
dlat hakkındaki kanun lfıyihasını hü- 500 Kirynko Pamukoğlu 
kumet. Meclise vermiştir. Bu layiha 500 Fnhrl Kiğlll 
ile kanunun 70 maddesinin tadili tek. 
lif edilmektedir. Mucip sebepler layi. 
hasında yeni tadil projesile ş'mdiye 
kadar mevcut mevzuata biraz daha i. 
lnveler yapıldıj!ı ve mevcut bazı hü
kümlerin konuldu~u bildirilmekte ve 
tadiller şu suretle hultısa edilmekte
dir: 

A - Ödeme emri tcblii!ine lüzum 

500 Nobar ve Yetvart Sıvnclyon 
500 Manifatura Ltd. Ş. 

500 Nuri Topbas 
:100 Salamon Bchmuarns 
500 Avayo ve Polltl 
500 Leon Scmerclynn 
500 Selim Düek ve Şerllti 
500 Bovates Baruh 

kalmaksızın ilamların icrası. 500 Cilbilşyan Kanbarosyan 
B - Merci hakimine inkar olunan 500 Nobar Baharyan 

Y aptlacakMaçl,ar 
Bu pazar lig maçlarına şu suretle 

devam edil~ktir: 
TAKSIM STADINDA: 
Saat 11 de Karagiıınrük • Fener

yılmaz, saat 13 te Vefa - Hilal, saat 
15 te Galatasaray - Beykoz. 
ŞEREF STADINDA: 
Saat 11 de Yenıyıldız - Ortakoy, 

saat 13 te Alemdar • Beylerbeyi, sa
at 15 te Istanbulspnr - Topkapı. 

FENER STADINDA: 
Saat 13 te Beşiktaş - Altıntuğ, sa

at 15 te Fenerbah~e - Süleymanıye. 

l\laraşta Bir Yangın imza üzerinde tetkikat yapmak sallı- 500 Sadık Çizmeci ve oğlu 
hiyctinin verilmesi. 500 Pertev Paker 

BAKIRKÖY STADINDA: 
Saat 13 te Halicıo~h - istiklal, sa. 

at 15 te Rumelihisar - Akmspor. Başlangıcı c _ Tetkik merciinin inkar olu- 500 Şahan Feradyan ve Ortaklan. 
Maraş, 11 (.A.A.) - Dün sabah hü- nan mzayı tetkik ederek itirazların 500 Mustafa Hikmet Yucat dalığına ne buyurulur? 

Acaba, likör fabrikası 
olrlu dersiniz?. 

sarhoş mu kümct konağında niifus dairesinin muvakkaten refinc karar verilmesi. 600 Salıımon Kohen 
soba bonılan esmekte olan şıddetli D - İstihkak davalnnnda icranın 500 Mahmut Kulluk 

Atletizm müsabakaları hazırlığı 
Beden Terbiyesi Istanbul Bölgesi 

BELEDiYEDE : 
rlizgar dolayısile çıkarak düşmeleri devam veya taliki hususunda mercic 500 Mehmet Sağıroğlu 
üzerine bir yangın cıkmış ise de, der. salahiyet itası. · 500 İstanbul Balıkçılıır CemlyeU 

Atletizm Ajanlığından: 
1 - Balkan hazırlık kros koşusu 

14.1.940 paznr sab:ı.hı saat 10 da Şiş. 
11 sırtlarında yapılac<lktır. Koşu me
safesi birinci sınıf atletler için 7000 
diğerleri için 3500 metredir. 

hal yetfşilerck söndüri.ilmüştiir. Yan- E - İflas idarelerinin kararlarına 500 Ali Tanııever 
Bir Garaj Yaptırıldı gın, nüfus dairesinin tavanı kısmen karşı mas dairesine itiraz hnkkı ta- 500 Yakup Yusuf Yorar 

Elektrik idaresinin belediye namı- yandıktan sonra söndürülmilştür. nınması. 500 s. ve V. Pardorokes 
na alacağı 35 otobüse nit münakas:ı Mühim bir hasar yoktur. F - Müddetlerin tevhidi. .~~~ 
müddeti 15 şubatta bitecek ve bu ta-

~1f.t!~i;~~;lk:!;;~G~;; ,--·o· .. ···· ·o::: ·r· · · ·d··· ··u;;~··n· · · · .c ... · · ·u:.;~·····y· · · · · · ··A· · · · · .. · ··N·· · · ··· ····K· · ···· ·a· ·· · ·n· · · · ·s· · · · ·e· · · ··r· .. ;.··· · · · · 
Ayrıca otobusler ıçin Şışlıde Tram. 
vay atelyesinin yonıııda bir de garaj 

plan hazırlanmaktadır. Kıymetli sanatkar Safiyenin ilhamiylc felaketzedeler için 
yaptırılacaktır. Garnj binasına ait 

1 Ankarada Ekmek Fabrikası tertip ettiğimiz konserlerden dördüncüsü de dün akşam Ka-
Ankarada yapılacak ekmek fabri- dıköyünde Süreyya Sinemasında büyük bir muvaffakıyetle 

kasına talip çıkan Ingiliz firmasının verilmiştir. Sı'nema salonu hıncahınç dolmuş, bir çok clinle-
mumessili olan Mister Pekman, dün 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Jn- yiciler de sandalye bulamıyarak ayakta kalmışlardır. 
giliz firması Ankara belediy~sile u. Safiye ve arkadac:ılan sahneye çıktıkları zaman sürekli su-
yuşarak fabrikayı yapmağı üzerine :t 

almıştır. Bu fabrika 8 saatte 32 bin rette alkışlanmışlar ve kendilerine teşekkür edildikten son-
ekmek çıkaracaktır. Firma Istanbul ra konsere başlamışlardır. 
!:;1~~i~~~~:ıc~ı~. mahiyette bir teklü- Konser Sadettin Kaynağın bestelediği Unutma ağıtıyla 

Şehirde Kömür İhtiyacı başlamış, bunu Fırat ve Dua adlı besteler takip etmiştir. 45 
Istanbula dün ancak bir motör kö- dakika süren bu ilk lq)nseri Macar kadın orkestrasının çal-

mür gelmiştir. Bu kömürler muhtelif dıgı" muhtelif havalar takip etmiş, mtiteakıben Safiye tekrar 

iki şarkı okumuş ve devamlı surette alkışlanmıştır. Safiyeye 
bu konserde de Beyoğlu Halkevi Korosu ve Macar kadın or
kestrası refakat etmiştir. 

Konserlerimizden felaketzedeler için üç bin lira kadar bir 
menfaat temin edihnistir. Bu sahada bizimle beraber çalış
mak lfıtufkarlığınC:_ 1: ~ılunan Beyoğlu, Eminönü ve Kadıköy 
kaymakamlari ile Kadıköy ve Beyoğlu Halkevleri teşki1At1-
na, Beyoğlu Halkevi Koro Heyetine, Macar kadın orkestra-
sına, bu orkestranın konserlere iştirakine müsaade eden 
Mahmut Alnara ve Safiyenin arkadaşlarına teşekkürü borç 
biliriz. depolara tevzi edilmiştir. Maamafih 

şehirde 2 bin ton Karabük kömürü -•••••• •••••••••••••••• ••••••••••~••• •• ••• ••••••••••••• ••••••••-••••••••••••••••••• ••••• •••••••••••••••• • ••••••• 
mevcuttur. 

İhracat 
ı'iyasası 

Genişliyor 

Müttefikler Almanyarı 

Piyasamızdaki Mevkii 

Almak istiyorlar 
Almanyanın piyasalanmı:ı 

mevkiini kaybettirmek mak~ll 
İngiltere ve Fransada geniş ol 
faaliyet başlamıştır. Yeni ticaret 
rüşmlerinin neticelenmesi, Al~, 
ile iş yapan firmalarımızı tn~ı· 
ve Fransa rniiesseselerile te 
sevketmiştir. İnJ{ilterede bıılU 
mensucat fabrikaları memleket 
zin bütün tiftiklerini almıva Jc9 
vermişler ve siparişlere başlarrııc 
dır. Bu fabrikalara yeniden bin 
va satılmıştır. İhracat Birliği, ti 
!erin cinslerine göre 120 - 180 
rus arasında fiyat koymuştur. 

Estonya için İzmir, Düzce, :Bil 
dan mühim mikt~rda tütün alın• 
ihmc edilmiştir. İtalyaya 155 sa 
yumurta, Macaristana da ~aımııı 
ihracı devam etmektedir. 

İzmirde İn~iltere ve Frnnsa. 
muhtelif mahsulJerimiz için yenı 
parişlcr beklenmektedir. İngiliz 
operatifleri namına birkaç mürrı 
Londradan İzmire gitmişlerdir. 1' 
lar, muhtelif imalathaneleri ııe 
ler. temizlikten memnun katmıS 
piyasada tetkikatta bulunmu~ıard 

ithalat işleri 
İthalat limitet şirketleri faali 

başlamıc:tır. Şirketler için Galat 
Ömer Ahit hanında 48 oda k\ral 
mıştır. Şirket hissedarları, serın• 
lerini bankaya tevdi et \'ektedlt 
Çuval ithali için Hindist:.!na ve 
ton demir cubuk için de AmeriltJ 
akreditif acılmıştır. 

Malta. Mısır. Surivedcn ptyass 
za kUlliyctli miktnrda kuzu, ~ıı:ı 
ve sığır derisi getirildiğinden, kliF 
ve der? fiyatlan düşmüştür. Salsııl 
ralı d"rilerin kilosu elli kuruş ve 
~Hl nı;ı ~Uı.k1 WmYlıt':1 ll'2ttfiY.\~~dPoriW 

Alman malları getiriliyor 

Alman Delos vapurunun Varıı' 
cıkardığı malların memleketimize 
tirilmesi kararlaşmıştır. Hüktımet 
Bulgaristan hükümeti nezdinde. 
pılan teşebbüs üzerine Bulj.!'ar 
rüğünde duran bu mallann J:te 
Türk ithalatçılanna ~önderilecel< 
fthalatcılarımız. Varnadan lifl'l1 

mıza kadar olan nakliye mast!1 
vermeyi kabul etmişler ve nP' 
kumpanyalarlle anlasmışlardır. 
malların on güne kadar getiril 
söyleniyor. 

Dün gelen mallar 

İngiliz bandıralı Desau vapurd 
limanımıza 200 bin kilo mazot 
rilmiştfr. 

Vapur buhranı var 

Vapur kumpanyalnrı fırbnB 
bebiylc seferlerin geciktiğini 1 catçılara bildirmiştir. İhracatC1 

bu vaziyeti alıcılarına haber 
misler ve bundan sonra sataca\ 
malları limanımıza vapur cıcld1 

teslim edebileceklerini bildirmi~ 
dir. 

'Küçük Memleket 

İZMİRDE: 
Bornovada yalnız ytışıyan 70 · 

şında Hanoğlu Mahmut Acar, tP 
galın üzerine düşmÜ§, yanarak oltl' 
tür. 

Sanayi Birliğinin Kong~ 
lıtınbu1 M111f Sanıyı Blrl101nden: 

Nizamnıımeml:ı:ln 12 ncl maddesine 
29-1-940 poz.nrtcsi giin{l saat 15 de e 
Merkezinde Adlyen yapılaeıık heyeti ~ 
mlye toplnntısına sayın lizanın teşrlv 
nl dileriz. 

RUZNAME: 
1) Senelik mesai rapont. 
2) Senelik hesap raporu. • 
3) Yeni idare heyeti seçilmesi. lı 

-=~==:s::::ı::~====.;::' .......,_,.._ ___________________ ,,, 
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BUGÜN f 
Balkan ve Tuna 

Yazan: Omer Rı11CJ DOGRUL 

B alkan ve Tuna havzala~ı çok 
şükür bugüne kadar nısbcten 

~Uztu ve sulbünü kaybetmiyen saha· 
ar arasındadır. Fakat bu sahada ya. 
~!Yan milletlerin kendilerini harp i. 
ilhına takdim olunan kurbanlar ara· 
•ıında yer almaktan kurtulmuş ol. 
dııklarını farzedersek, yanılırız. 
Şüphe götürmez bir hakikat vnr

tıa bu saha, harbin sirayetine mani 
0lnıak için elinden geleni yapacnk
br. Hatta bu saha fevkattabia gay. 
retler sadederek, bugiinkü harbin 
sahası haricinde kalmak için çalışa. 
ca.ktır. Bu çalışına bir netice verir 
rı, vermez mi, hu, mukadderatın bi-
eceği iştir. Fakat vazife harbi, bu 

ı::ahaffan uzaklastırmaktır ve uzak. 
laştırınak için her şeyi yapmaktır. 

.tUakadar olan bütün devletlerin 
~lltıu yapmakta oldukları şüphelidir. 
.l' akat alakadar devletlerin, bu vazi
f~yi yaptıklerını göstermeleri için ih
:•Yar edecekleri birtakım fedakarlık. 
ar vardır. Ve bu fedakarlıkları ihti

Yar etme.ı:Jikçe, bu iş ümit olunan ke
ntalini bulmaz. Bu iş, arazi vermek 
değildir. Çünkü; arazi meselesi her 
Zaınan hallolunabilir bir meseledir. 
4razi vermekten daha miihim bir 
?nesele, samimi anlaşmadır. Ve sami
~iyetin icaplarına uygun harekete 

arar vermektir. Bu emniyet ve iti. 
tnat hasıl oluncn; arazi gibi tali me
seleler çok ehemmiyetsiz bir vaziyet 
alır. 

Balkan ve Tuna meseleleri de her 
Şeyden evvel bu itimat ve emnivet 
lllesclesidir. Alakadar taraflar. ·bu 
emniyet ' 'e itimat ile hareket eder
lerse, halledilecek diğer meseleler 
tali mahiyette kalır. 

Ayni tecrübe birçok milletlerin 
başından ge<:miştir. Aradaki faı·klar1 
nazarı dikkatten U7.ak tutmamakla 
beraber, Mısır ile tngiltereniu vazi. 
:Yetini ileri sürebiliriz. Bu iki mem
leket yarım asır kadar hirbirlerile di. 
d.işti. Sonunda miisterek menfaatle. 
rı kavradı. Ve huı?ün diinvanın en 
birleşik memlek~tleri arasında ver 
b!dı. Mısır, İngiltercden ayrı1a~nz 
ır hale geldi. Sebebi de, müşterek 

lllenfaatleridir. 
. Bu misal, yabancı bir devlrtin iş

:•rak etmediği bir saha olan Balkan. 
ar ve Tuna için ancak bir örnek ola

bilir. Çünkii bu sahada vas1van mil
letler için bö:vle bir örneğe dahi ihti. 
)·r.~ yoktur. Bu sahada yaşı~'Rn mil. 
!e~ler, birer istiklal sava<11 ~eçirıntş, 
~Uk ~ifil gayretler netit'e;inde. anİ;. 
bı~s ve kavramış milletlcrrlir. Ve h•t 
:;:ı!Jet.le~, yab~ncr her miizaherctin 

gerını takdır edebilecek vaziyette 
olan milletlerdir. 
'.\>' Bugi..in Balkan sahns1 i"in<te v""'' 
i~an mılletler arasında birtakım ihti-
1C1f1ar bulunabilir. Fakat hu ihtilafla. 
tın kıymeti nishidir ve an<'ak nor. 
lna] sart1ara haiflıdır. Hu ihtiJMlarnı 
~aslı. ~ir şekilde bahis me\•2uu ol-
• ası ıçın Balkan Vf' Tuna milletle. 

tinin her harici tehl ikeden u7nk kal. 
tııalan en b' . . t B .. . lı ırıncı şart ır. uı:nn ıse. 
t artci tehlikeler en hirinri end io:;evi 
d~!'lkiJ etmektedir. Tehlikeler ve en-
.•şefer karsısında vazifelerin en hi. 

l'ınds' h ' l'k h ı, ır ı Vf> Ju"·ici tPltlilc: ... for 
.. ~ı-taraf oluncaya kadar kati tesa
••Uttür. 
d Bu"Un Balkan ve Tuna Jıa,.,.8 oıt"
" a görülmesi icap eden de bu birlik 
e t~aniittür. 
~ .\razi gibi endişeler, astl hiiviik 
h~"'~ Yanında pek kiiciik kaldı~ı icln 
1!1•tün ~avretlerin hiirTh•et ve istik· 
8 d' 1 • ı · en ışe eri üzerinde toplanması 
ttıırn .,.,.idi~· .. h ··t•• T " "" gı sup e go urmez. una 
S ~ dRalkanlarda hu enıfise hükiim 
UI' i' X." 

tı •~u zaman Juırnten kurtulu" hir 
0 ;"ariye değil, fakat bir hakikat 

Ul'. 

~======================= 
Scvyet-Japon 

~iinasebatı iyileşiyor 
al 'I'okyo, 11 <A.A.) - İyi malumat 
S l'tıakta olan mahafil, Japonya ıle 
la~"Yet Rusya arasındaki ticaret iti. ı 
t 

1 Proiesi metninin dün Tago tara- 1 llld 
d. an Moskovada Mikyana tevdi e. 
p~l~ış olduğunu ve bugünlerde bu 

0Je hakkında yeni görüc:mcler ya. 
Pıl " 
bil l'tıasının mutasavver bulunduğunu 

dfrtnektedir. 

Gazeteler, Tsurva ile Vladivostok 
arasrnd y a yolcu ve emtia nakliyatının 
b enfden ba,şlıyacağını yazmakta ve 
... ~un Sovyetler Birliği ile Japonya 
<4-asınd b . 
... ır.· a ır mukarenet vücude gele. 
"e,~ıne u tecUr a.14met olduğunu ilave ctmek-

ler. 
--0.-

Almanyanın 

TayyareUssü 
Bombalandı 

ilk ltalyan Gönüllü 
Kafilesi Helsinki' de 

Alman Tayyareleri 

lngiltereye 

Bir Akm 

Neticesiz 

Yaptılar 
Londra, 11 (Hususi) - Bugün 

Alman tayyareleri İngiliz sahilleri

lskandinavDevletleriMulıtemei 
Bir Tecav1ze KarşıSilô.lılanıyor 

ni bir kaç noktadan ziyaret etmiş, Londra, 11 (Hususi) - Finlanda
fakat hiçbir bomba ablnamış ve bir dan alınan en son haberlere göre, 
güna zarar olmamıştır. Bilhassa, In-1 Salla cephesinde muharebe şiddetle 
gilterenin şark sahilindeki faaliyet devam etmektedir. Diğer cepheler. 
ehemmiyetli bir safha geçirmiştir. de esaslı bir şey yoktur. Hensinki. 
Alman tayyareleri Firth of Forth't:~ den verilen malumata göre Fin.Sov
ve Times ağzında görülmüşler, fakat yet harbinde bugünün en mühim 
avcı tayyareleri ve ta!ya.re da~ii top- meselesi İtalyan gönüllüleri kafile. 
lar ~arafından tarde~Imışlerdır. sinin bu §ehre muvasalat etmesidir. 

Bır tayyare gemisını? vuku bulw . " . . 
t t 1 . t afından Bu kafıle, Garıbaldı,, lejyonu di. aarruz avcı ayyare en ar 

1 
k 

karşılanmış ve derhal bertaraf edil. ye anı aca tır. 
miştir. / Almanya silahları geri 

Dü,ürülen Alman tayyareleri göndermeyi kabul etti 
İtalya tarafından vuku bulan te-İngiliz tayyareleri Sult ad:..sınde.

ki, Alman deniz tayyareleri üssünü 
bombardıman etmiştir. D:ı.nimarka 

kaynakları hasarın haylice mühim 
olduğunu haber veriyorlarsa rla Lon. 
dra henüz bu haberi teyit etmemek. 
tedir. 

Müttefikler Garp cephesinde iki 
Alman tayyaresini düşi'ırmit~lc!'dir. 

Alman tebliği bunların yalnız birin
den bahsetmektedır. 

şebbüslerden sonra Alman hükume. 

ti Finlandaya gönderilmek üzere Al

manyada alıkonulan harp malzemesi 

Fransa ve lngiltere 

Büyük Bir Hü~riyet 

lmparatorluğud~r 

ve silahlan İtalyaya iade edeceğini 
bildirmiştir. 

lskandinav devletleri 
silahlanıyor 

Diğer taraftan gerek Sovyet • Fin 
harbi karşısında Finlandaya yardım
da bulunmak, gerek kendilerine kar. 
şı muhtemel bir tecavüze karşı koy. 
mak üzere bütün İskandinav devlet.. 
leri büyük hazırlıklar ~örmektedir
ler. Bu arada İsveç kralı dün İsveç 
meclisini açarken söylediği nutukta, 
İsveçlilerin Finlandaya yardım et.. 
meRİ en büyük vazife tanıdığını söy. 
ledikten sonra her şeyden önce İsve. 
cin müdafaası işile meşgul olunması 
lazım geleceğini ilave etmiştir. 

Yeni İsveç milli müdafaa bütçesi 

Afganistan da 
Hazırlanıyor ve 

Silôhlanıyor 

48 milyon sterling tutmaktadır. 
Norveç de müdafaasını takviye et

mekte ve bilhassa sivil müdafaa işi
ne ehemmiyet vermektedir. 

Danimarka da ayni şekilde hareket 
etmektedir. Danimarka prenslerin
den Oja Finlandaya arzı hizmet et
miştir. 

FinltinJa yardımın 
kesümemeaini temenni ediyor 
Finlanda Hariciye Nazın, Finlan

da tarafından kazanılan zaferler kar. 

şısında yardımın ihmal edilmemesi 

için alakadarlann dikkat nazarları. 
nı çeken bir beyanatta bulunmuştur. 

Norveçte Finlanda için toplanan i· 
ane 280 bin sterline baliğ olm11ştur. 

Gizli Leh 

Teıkilôtı 

Çıkarddı 

Vilnada 

Askert 

Meydana 
• 

İngiltere erkanı harbiye reisi gp. 
neral İron Side, Mister Çurçil ıle 
birlikte cepheyi ziyaret etti.kt.~n son. 
ra İngiltereye dönmüştür. 

Parls, 11 (A.A.) - Meclis Reisi Kahire. 11 <A.A.) - Mısri gazete- Vilna, 11 (A.A.) - D. N. B. ajansı 
Herriot, bugün celseyi açarken bır sl yazıyor: Efganistan hükumeti. 
nutuk söylemiş ve harbin clört ayı. emniyet tedbirlerine devam ederek. 
na ait kısa bir bilança yaparak ez.. 17 yaşından itibaren mecburi asker. 
cümle demiştir ki: lik hizmeti ihdasına karar vermiş. 

bildiriyor: 

Yeniden batan vapurlar "Bugün nasıl bütı.in bltarafla- taı.- tir. Diğer taraftan hükumet. bir ver. 
yik altına alınmak istenıyorsa bi.ttün gi ihdas etmiştir ki, bu para derh:ıl 

Polis dün gizli bir Leh teşkilatı 

keşfetmiştir. Çok geniş olan bu teş. 
kilatın hedefi. askeri tarzda teşki.. 

latlanmış bir Leh hareketi vücude 
getirmektir. Ev lerde yapılan araş. 1400 tonluk Manks adlı Norveç 

p.ür milletler de zıncire b:ü!L-ı..-ı.m.alc- ~:t.!.L. -~'--:----·-·· a~; r .. .ı.,..o po-:.t...-.ı t.ırwuı.lo.Nla gizli telsiz verici postala
ıstdniyor. Fakat halen müsterih ola- tesisine ve üç demiryolu insası surP.- rı da bulunmuştur. Şimdiye kadar 60 parak batmıştır. 

cak bir çok sebepler mevcutt~.ır . Şi. tile münaka13.tın ıslahına tahsis edi. kişi tevkif edilmiştir. Bunlar arasın. 
malde küçük bir devlet kahramanca lecektir. da Vilnadaki eski Leh üniveT'Sitesi 
dövüşüyor. Finlanda meclis inin mü- Ayni gazete, komünist partisinin profesörlerile Pat ajansının eski mü. 
racaatını dinledik. Finlanda yalnız faaliyetini takip etmek için istisnai messili de bulunmaktadır. 

Alman tayyarelerinin salı günü 
bombardıman ettikleri iki Danimar. 
ka gemisi, Danimarka linw.nlarına 

iltica etmiştir. 

İngilterenin Şark sahillerinde Um
pinster vapuru. iki Alman tayyare
sinin hücumuna uğramış ve batmış. 
tır. 

garp medeniyetinin bir ileri karııKo- tedbirler alındığını yazıyor. Hükumet 
lu olmakla kalmıyor. Onun zaferi devletin emniyeti için tehlikeli ve. 
fikrin madde üzerine, be~er kıymet- sikalar ele gecirmis ve iki komünist 
lerinin huşunet üzerin·~ zaferini tem. 

İngilterenin Moskova S2.firi 
Londraya Döndü lideri tevkif etmiştir. 

İtalyan olduğu zannedilen bir va
pur, Şark sahilinde mayine çarpmış
tır. 

sil ediyor. İngiliz v~ Fransız hükti Londra. 11 (A.A.) - İngilterenfn 
metlerinin bildikleri gibi, vazife ve dur.,, Moskova büyük elçisi Seeds, Londra· 
bizzat davamızın menfaati bu mera- Jeanneney ayan reisliğine tekrar ya muvasalatında gazetecilere yap. 
lekete elimizden gelen yardımı yap- seçilmiştir. tığı beyanatta İngiltereye dönmüş 
maklığımızı emretmektedir. Mecliste, Herriot. nutkundan son- olduğundan dolayı fevkalade mem. • 

Kömür yüklU 4191 tonluk Monta. Yanyana harp etmekti? olan Fran. ra, hükfunet tarafından dağıtılan te- nun olduğunu, Romanyadan g~mek 
sa ile İngiltere arttk iki millet d~ şekküllere mensup bazı mebusların mecburiyetinde kaldığını ve mezu
ğil, zulme karşı mücadele eden mu., seçimlerinin iptali hakkında bir ka-ı niyetinin bir ve belki de iki ay de
azzam bir hürriyet imparatorluğu- nun layihası verildiğini bildırtniştr. vam edeceğini söylemiştir. 

uban adındaki Fransız vapuru dün 
İngilterenin şimal • doğu sahilinde 
karaya oturmuştur. 

_H A D i S E L E R i N. i Ç Y U Z U 

• 

• 

JJlacarislamn /talya ile ittifak yapmak isteme· 
si, Ron zamanlarda Sovyetlerin Macaristanı is
tilaya bOJJlıyacakları hakkında bazı şüpheli e
mareler görmesinden dolayıdır. Yalnız M ac-a-
1 istan Almanyayı kızdırmaktan çekinmektedir. 
İifılya kendisine kati teminat vermiştir. Ayrıl 
zama11da Almanyadan da Macarüıtanın askeri. 
r·e siyasi istiklQU hakkında teminat istemesi 
mulıtemel görünmektedir. 
'!t!ararlsfan Sovyet korkUllu ile, komtfulnrUe de 
anlm;nu.yo yan~mıftır. Roman11a ile Tramil
vtın11a mes~lesinde uzlaşmak fikrindedir. l·u
gnslaı'Yadan da ara.zi istemekten vaz geçecek· 
tir. 

* "Daily Sketch,. iarafmd.an bildirildiğine göre, At. 
manyanın ~ençllk führerf Baldo von Schirah, Alman 
ilkınektepl~rinde yeni ve .rarip bir terbiye metodu kur. 
mu~tur. Mc1ıtela, bu mekteplerde talebele.re şu sual so. 
rulmaktaclır: 

"- Bugün '' A vrupanm en fena insanı,, sıfatını taşıyan 
ve sizi ş~ker yemekten mahrum eden, Almanyanın ge
celeri zindan gibi kapkaranlık kalmasına sebep olan 
adam kimdir?" 

•• 

• 

Pransız hükumeti, yabancı devletlerle münase
bette bu/.unduğu için, dağıtılmış olan Fransız 
komünist partisine memup Ayan, M ebusan ve 
Belediye Jleclisleri azaları sekiz gün :zarfında 
h!oskovo hiikumeti, Üçüncü Enternasyonal ve 
I< omü11ist Partisi ile bir guna münasebetleri 
kalmadığım ve bunların hareketlerini tasvip 
etmediklerini bir beyanname neşrederek bildir· 
medikleri takdirde, teşrü vasıflarının ziyQ.!I uğ
ramaBına ııe haklarında kanuni takibat yapıl· 
masma dair bir kanun ldyiJıaınnı MebU8an iJfec
lisine tevdi etmi§tir. 

Her ltitlere karşı l\ffinfhte suikast te~hbflsfl yaprld1if 
~:ralarda Holanda hududu dahilinde suikastle alakadar 
diye iki İngi1İ7 zabiti kaçınlnuştı. Mareşal Göring ile te
mas halinde oldukJarı da söylenen bu iki İngiliz zabiti. 
nin neye uğradıkJan meçhuldü. En nihayet bunların 
Gestaponun elinde mahpus olduklan ve aleyhlerinde 
tahkikat yapıJdığı anlaşılmıştır. 
Hatta bir rh·:ıyete göre. bunlann, suikast faili olmakla 
itham oluna'l Elser ile birlikte muhakeme edilmeleri 
muhtemeldir. Fakat bu muhakemenin de ne zaman VU· 

ku bulacab belli deifldir. 

* 

Kof Çıkacağı 
Um~lur muydu? 

Yazan: B. FELEK 
• J yİ adam secememekten miite. 

vellit olduğu muhakkak bir 
hayal kırgınlığı çoğumuza ara sıra 
muc;allat olur. 

Memur ahrsınn:, daktilo seçel".'li. 
nlz, aşcı, isd. kalfR. miihendis, dok. 
tor. miitehasc;ıs. müdür; şu, bu .. 

Büyük iimitler ve uzun emf"llerle 
secip E"etirir, işinin başına oturtur
sunuz. 

Aradan bir müı'ılet e-e~el', bekledi. 
ğiniz faaliyet ~örünmez. 

- Oıtha v.-.,.;~;,. f-:ini tp71r~'hlA,nn. 
caya kadar bekliyelim! dersiniz. Bu, 
bir ne"i kendini nvutmadır. 

Biraz daha bekleniniz. Yine u. 
muldnh gibi bir işgüzarlık müşahe
de edilmez. 

- İsler de aksi ırlbi pek ('anruık! 
diyerek yine mazur ıörilrsiinfrz. Ru, 
ikinci avunma hareketidir. Yine bir 
müddet geçer. hala bıraktığınız :ver. 
de oth:van gözd.-nizde hiçbir fnalivet 
l?ÖrmeylnC'e artık gözden diisml:ve 
ha!lllar. Lakin birn7. da kendi kaha
hatinizle oraya geldiği ıçin birdenbi. 
re: 

- Bu adam bu icıi yanamt'VftT "Ves. 
"elam! diyemezsiniz ama lçiniı:den 
siz ona nntunu verirsiniz. O adam. o 
"ndan ifiharen ırözüniize diken olur. 
Flrsat bekler: nihayet hilviicek bir 
falsosunu, işindPn uzaklaşhrmay• 
hahane ederc;iniz. Gelir. geçer. 

O zaman, kendi lntlhabınınn ısa. 
betsizli~ini örtmek itin: 

- Kardeş, hiç d~ böyle kof ~ıka
caill umulur muydu? 

Diye etraf•nızdan sizi mazur gör. 
mek için medet umarsınız. 

Bir ce!iiaretli dostunuz olsa size f11 
fıknıyı anlatır: 

Malumunuz olc1u!unu 'hllmPkle 
beraber zemine miinasip olduğu için 
ben de nakledeceğim: 

Bir i<ı:kemhed diikknnınıtıt ~or1'a 
vi:ven bir miisterinin ka!iieslndE"n hlr 
paravra C'ıkm1°'. Hemen pürhiddet 
i$kem hf'C'İyi cağırmış: 

- Bak tın """RVl'avııı! Co,."ıtnın 
f('hufen rıktl! Nedir hu kepazelik? 

İşkPm'hecf hPmen revan vermİ!ll: 
- Ağam! Viiz Y>ımılık isk.-mbe 

«'orhasından da canfes fistan çıkmu 
ya! 

Sectli'imi:r eT~11nl11•tfa al'Arlıfl. 
mız vıt .. ıflan bnlahilmek kin onlan, 
o va<;tflan ver.-1.ilen muhitlerdPn va. 
ni aş('ıyı J?t>rrek aşcılar ve is"ivi iş• 
rflpr nrasınıfan ııteC'meliviz. Yoksa. 
i-:lct>mhe «-orh11~1n"an f'A"fes «-tltma.. 
dı dive, haksız olarak işkembeciye 
kızarız. 

• 
"Bir karfeniz., lrruaslle yazan olcuJ'tıcu• 

muza: 

Mektubunuzu aldım. Slnlrlenmfşsfnfz. 
Çok öfkeye cok sabır gerektir. Bir g11ıı 
tnımvay bekleme yerleri hakkında blT ya
rı yazacaJhm. Umanm ki; o yazı sizin bq 
mevzu üzerindekl ateşinizi biraz alııcalc. 

Tevect'iihkAr sözlerlniuı &e§ek.ldlrler ve 
hilrmeUer. 

• 
Ankanda okuyucumu:r N . Oce~ 
İkaz edici mektubunuza teşekkQrler V'I 

saygılar. 

il. "· 

Menemenci oğlu 
Dün Sofyada 

Merasimle 
Karşdandı 

Sofya, 11 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 

Fransadan Ankaraya dönmekte o. 
lan Türkiye Hariciye Vekaleti umu· 

mi kAtibi büyük elçi Numan Mene. 

mencioğlu. yanında maliye müdürle
rinden Celal Sait ve diğer şahsiyet. 

ter olduğu halde, bu akşam saat 22.25 

de Sofyaya gelmiştir . 

Sofyada iki gün kalacak olan Me--nemencioğlu. garda Kral namına baş 
mabeyinci Gruef. Başvekil ve Hari. 
ciye Nazın Köseivımof, hariciye u. 
mumi katibi vekili Altinof. protokol 
müdürü Belinof. başvekalet hususi 
kalem müdürü Şismanof ve polis mü. 

~ u 1 Bu suallıı. çocuklara telkin olunan cevabı şudur. 
gos avyada Komünistlere .. Ch L- lain - amlKJr !., • FranRrz .4yan azasından ve komünist parf~in-

den Möspô Marcel Cachin'in damadı doktor 
lleı·;~zog ilP zevcesi tevkif edilerek. Bordoda 
(Ha) kaluine hapsedilmişlerdir. 

dürü Tanef ile Türkiye, Yul!oc;lavya, 

Fransa İngiltere ve Romanya ve 
Yunanistan elçileri tarafından karşı
lanmıştır. 

J3 Karşı Takibat 
su elgrad, ıı (A.A.) _ Müfrit un. Sorulan ıarip suallerden biri de şudur. 
~ rların son nümayişleri üzerine ,._ Niçin Chaınberlaln, bize taarruz etti, ve bizi, Is. 

Ugoslavyada komünistler fçin te. tetfmiı hıWma. mtlthiş blrharbe siirükledi?,, 
cerrun .. :Su u kamplan tesia edilmiştir Küçük Alman ~ocuJdan, bu suale de, kendilerine ez. 
... ~ht kampına komünistliğe te. b11rletilen ıo cevabı vermektedirler: 
veccüh" 
22 . . u olduklarından şüphe edilen -·- Çtinkfi Chamberlain, bizim zengin memleketimJ. 

• * Amsterdamda çıkan Telgraf gazetesinin Berlin muh11 • 
birine göre, iki İngiliz zabiti, Almanyada kanşıklıklar 
çıkarmak için Holandada teşklllt kurmakla, bundan 
başka Almanya dahilindeki "irtica unsurlarlyle,. bir. 
leıııerek sahotailar h11zırlamakla itham edtleceklerdir. l: ~ık~ adamı ve birçok talebe sev· si kıskanır, ve bir Führerimizden korkar!,. ed.Unuşta. '----__;;~~,;;;;.;,;;;.:...;.;...;;,;,:...;.;;;;,;;:,;:;:.:::::.;;:.::..::::.:::::.:.:: ______________________________________________________________ __ 

Bu akşam Türkiye elcfli~indt" mi. 
safirler şerefine bir akşam ziyafeti 
verilmiş. garda hazır bulunan şahsi. 
yetler yemekte hazır bulunmuştur. 

Yarın Başvekil Köseivanof. Menl"
mencioğlu ile maiyeti şerefine bir 
öğle ziyafeti verecektir. 



• 

---- - -------------

Milli Piyangonun Son 
Keşidesi Yapıldı 

BALKANLARDA KIS TEŞEKKÜR 
Son Harbiye Nazın General Ziy:;ı 

Kutnağın vefatı münasehetile aile. 
sinden aşağıdaki mektubu aldık: 

Bu .. kreşte Sog""' oktan 18 Ufulile bizi matemler~ garkeden 

TOrkh•@ Rad•odifü:rvon Po<11tal• 
filrkiye Radvoım Ankara Rady 

KazGnan 
aile reisimizin hastalığı ve cenazesi 
ile alakadar olmak veya bizi taziyet 

K• • Old •• B y 1 'd etmek lütfunu göst~ren Müdafaai 
Numaralar Şunlardır: ""'"" ''"""'"*"' 1648 m. 182 Ket. l20 K 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kl'S. 20 .K 
Milll piyangonun üçüncü keşidesl 

dün yapılmıştır. İkramiye kazanan 
numaraları tam bir liste hRlinde ve 
sıralanmış olarak veriyoruz: 

12403 12417 12446 12491 12731 ışı u a Zl er er e Milliye Vekaletine, !>ütün siliıh .ırka. 
12734 12937 129J8 13019 13025 daşlarma, Denizyolları müdiuüne, 
13027 13049 13057 13107 13148 Em-geme derneği azalarına, Avrp-
13176 13182 13217 13284 13318 M •• k ı At y ] padan ve taşradan telgraf ve mek-
13480 13582 13600 1~859 13877 una a a . a pı a m ıyo r tup yollıyan dostlanmıza ve muhali 

Cuma, 12. 1. 1940 
12.30 Program ve memleket saat ayp. 

12,35 Ajans ve meteol'olojl haberleri, 12, 
Türk miitlği (Pi.), 13,30 - 14.00 MQ:z.i 
Karışık hafif milzfk (Pl ). 150,COO Lira Kazanan 

21782 
Sonları (82) ile biten bütün nu-

maralar ikişer lira amortı alacaklar. 
dır. 

50,000 Lira Kazanan 
1369 

Sonları (69) Jle biten bütün numa. 
ralar ikişer lira amorti alacaklardır. 

25,000 Lira Kazanan 
27256 

Sonlan (56) ile biten bütün numa
•alar ikişer lira amorti alacaklardır. 

15/)00 Lira Kazanan 
11561 

12,000 Lira Kazanan 
6025 

5,000 Lira Kazananlar 
28664 1925 
29513 20681 

l,000 Lira Kazananlar 
16517 JSOJ 
23251 7520 
23991 15615 

2.000 Lira Kaz.ananlar 
4433 9627 101J7ı 14277 ı 7794 

18463 18520 31064 38281 39800 

1000 Lira Kazananlar 
334 1422 3007 4130 6466 

7769 8906 10394 13246 16096 
18586 19466 19528 20181 20488 
21001 21490 22120 22224 229GO 
26947 27889 29846 3232Ş 32599 
33813 38895 29899 39874 

200 Lira Kzananlar 
1 

80 450 639 773 1137 
1397 1528 1625 1~11 1743 
2400 2541 347 ı 4038 4095 
4489 5292 5501 6108 6331 
7112 7451 7ô01 7747 8016 
8966 9995 10194 10389 106i3 

10904 11084 11693 11788 12146 
12148 12368 12582 13187 13470 
13720 13844 13975 14058 14105 
14441 14744 14922 14948 15025 
15090 15871 1612•1 16126 16192 
16427 16538 16702 17227 177!19 
17394 18296 18395 18789 18800 
18930 19019 19443 1.0578 19637 
19978 20369 21587 21G18 21850 
21921 21987 22196 224;3 22601 
22638 23062 23065 23334 23~16 

24365 24691 25493 25567 25750 
26212 26276 26437 26575 26683 
27319 27486 27571 27816 281~5 

28917 28970 289!13 29453 29 25 
29951 29989 30121 30Hl 30525 
30605 30657 30828 3lli3 31203 
31207 31542 31767 31771 31917 
32158 32295 32310 32551 33382 
33978 33989 35242 35407 35ôl5 
35714 36178 36505 36721 37385 
37643 87704 38297 38780 38674 
38985 39230 39241 30395 399J9 

50 Lira Kazananlar 
104 134 141 317 
460 461 467 594 
664 687 702 724 
746 747 755 839 
862 864 943 1010 

1065 1082 1273 1305 
1474 1496 1G4.:.l 1680 
1766 1876 1930 1959 
2046 2077 20133 2302 
2533 2644 2693 2745 
2897 2967 2973 3168 
3292 3429 3441 3626 
3822 3827 3862 3.ll81 
4099 4169 4352 4368 
4445 4493 4565 46Uô 
4723 4729 4786 47!>5 
4907 4933 497 cJ 5055 
5210 5387 5395 5402 
5448 5481 5727 5779 
5842 5865 537 i 5988 
6113 6132 614~ 6162 
6310 6323 6457 6633 
6651 7141 7198 7273 

449 
660 
728 
845 

1043 
1443 
1693 
2030 
2480 
2751 
3173 
3668 
3905 
4402 
4705 
4817 
5194 
5412 
5836 
6021 
6254 
6648 
7293 

7371 7457 7558 7768 7773 
7788 7854 8163 8338 8312 
8508 8570 8572 8637 
8726 8837 8852 8996-
9161 9193 9234 C)248 
9302 9353 9380 94G4 
9354 9573 9670 ~780 
9937 10075 10166 10202 

10268 10375 1041J 10537 
10746 10774 10908 11039 
11304 11309 11403 11420 
11508 11560 11593 UG36 
11733 11841 11743 11794 

872& 
91CJ8 
9301 
&\lS7 
9863 

10246 
105f:5 
11283 
114~2 

11728 
11800 

11900 11963 11967 12050 120!i2 
12070 12121 12183 12185 12319 

14002 14012 U341 14408 14432 mümkün yapmak için uğraşan dok. 18,00 Program ve meml -1~ .. t saat aya 
18.05 Türk milziğl: Tütküler ve ovun h 14484 14542 14610 14625 14691 Bükreş, 11 (Hususi) - Balltanlar. tür. Denizde bulunan kü~ük, büyük torlarımıza gazeteniz vasıtasile te-

14727 14920 U926 15256 15346 da uzun senelerdenberi görülmiyen bütün merakip te derhal kıyılan şekkürlerimizi bildirmenizi rica ede-
. . 

valan, Sadi Yaser Ataman. 111,20 T!lrk mO 

15415 15502 1552ıJ 15508 15638 şiddetli bir kış hüküm sürmektedir. kaçmışlardır. ra. ziğl. Çalanlar: Fahire Fcrsan, Refik Fer 
san, Cevdet Çağla. 

15659 15773 15815 15821 15844 Gitgide şiddetini arttırnıakta olan Evvelki akşam da saat 17 de Orta- • Oğlu: Osman Münir Kutnak 1 - Okuyan: Necmi Rıza Ah11kan: 

15897 16046 16112 16199 16261 soğuk yüzünden, Bükreşte dün 18 ' köy önünde bir vapur demirmi tar... Zevcesi: Ulviye Kutnak l - Sultanlyegllh peşrevi, 2 - Dcd 
<;ultaniyeglıh ağır semai (Nihan ettlm 
nl). 3 - Lemi: Sultanlyeg5h şarkı (An 
dıkça g~cn l?iinlerl). 4 - Arif Bey: S 
ırtıh şarkı CBillbül yetişir bağrımı hun et 
figanın), 5 - Ari! Bey: Muhayyer p.r 

16381 16390 J.6395 16425 16457 kişi ölmüştür. Yunanistandn da şid- yarak d ğcr bir geminin üzerine dü~-
16-167 16520 16577 16770 16U14 detti bir kış başlamıştır. Bilhassa müştür. 
16873 16924 169lf.1 17080 17091 memleketin şimal mıı.takasmdn ha. Kazaya sebep '>lan vapur, Sebat 
17109 17148 17157 17218 17306 raret sıfırın altına düşmüş Vt' kar vapurudur. Sebat deınirıni tarayarak 
17359 17459 17488 17489 17576 yüzünden münakalat inkıtaa uğra - Zuhal vapurunun üstiine düşmüş ve 
l 7585 17605 17652 17789 17849 mıştır. SeUınik karlar altındr.dır. Zühalin grandi direğile kaptan kö~-
17373 18008 18Ö66 18189 18267 Yunan deniz.indeki bütün gemiler, künü yıkmıştır. 
18285 18632 18665 18727 18775 fırtınadan mahfuz limanlara ilticaya "Tırhan,, ı kurtamak için 
18818 19018 19024 19025 19041 mecbur kalmışlardir. Fenike civarında karaya oturan 
19056 19118 19139 i9105 10201 E•tonyada ölen 1er lazlıl Tırhan vapuru için dun sabah g~len 
19324 19372 19443 19471 19534 Riga, 11 (A.A.) - '8stonyacla şim. haberlere göre, evvela geminin içle. 
151605 19662 19702 19750 19791 diye kadar hiç görülmedik bir soğllk rine su dolan ambarlarını boşaltmak 
19797 19847 19371 19954 20263 dalgası hüküm sürmektedir. 'rcrmo- lazımdır. Bunun için de daha evvel 
20307 20334 206!)4 20937 2117 S metre sıfırın altında 41 dereceye düş geminin yaraları kap::ıtılacaktır Bun 
21215 21314 21387 21512 21555 müştür. Rigada da sıfırın altı'lda 31 dan sonra su boşaltılacak, ~emi bu 
21680 21751 21790 :!1839 21R70 dir. Fcvkaıade so!;ruklar<lan bir çok suretle hafifliyerek yukarı çıkacal~. 
21900 21918 22079 22139 22215 kişi ölmüştür. ondan sonra da yüzdürülmcsinc ça. 
22276 22278 22323 22 325 22J5! Soka.'Jarda Ad'amlar ôlüyor lış lacaktır. 
22387 22388 22 ı ,3 22697 22i8ô Muhalif havalar ve şartlar içeri-
22800 22914 23069 23110 23140 Moskova, 11 (A.A.) .- (Havas Ter. sinde yapılacak bu kadar uzun bir 
23258 23278 23321 23336 233M momtrc sıfırın altında 40 dereceye ameliye esnasında geminin daha fe-
23356 23458 23505 23308 23545 düşmüştür. Sokaklarda birçok kim- na vaziyetlere gireceği muh:ıkkak 
23597 23627 23664 23818 23921 selcr donmuştur. Nakliyat felce uğ- görülmektedir. Hatta dün akşam de-
24349 24440 24460 24493 24571 ramıştır. Fırınlarda ekmek buluna. nizciler arasında ,ayi olan ve henüz 
24583 24714 24730 24789 24791 mamaktadır. Odcsa limanının buz teeyyüt etm~miş bulunan bir habere 
24806 24873 24899 ~4950 24991 tuttuğu bildirilmektedir. göre de gemi tamamen batmak üze. 
25636 25728 25955 26001 26053 Türkiyeclede ıiddetli ıoğuklar redi 
25406 25580 25536 25587 25600 Memleketimiz.in bir çok mıntaka- Çanakkalenin Kepez mevkiinde ev 
26836 25826 25955 26001 26053 ları kar altındadır. Hararet derecesi velki gece sabaha karşı karaya otu. 
26071 26102 26141 26153 26239 sıfırın altına düşmüş, dün şehrimiz- ran 5000 tonluk Arkava isimli tn-
26310 26591 26638 26662 26724 de de fasılalı olarnk kar yağmıya giliz gnz gemisi de kendi :endisini 
26826 26910 27158 27162 27272 devam etmiştir. kurtarmıya çalışmaktadır. Gemi So-
27284 27312 27:ns 27322 27553 Tekirdağından bildiriltiiğine göre. koni Vakum kumpanyasının malıd>r. 
27590 27794 27813 27fll6 27843 şiddetli soğuk ve kQr yüzünden İs- Tekamo isimli Italyan balıkçı ge-
27896 27034 28136 23215 23285 tanbul - Tekirdağ otobds seferleri misinin kurtarılması için de Saros 
28298 28821 28385 28451 28455 inkıtaa uğramıştır. l\Iarmaracla fırtı. tahlisiye gemlı.i çalışmaktadır. 
286661 28703 28761 28861 2887t> 

1 
na devam ettiği 1çın iiç gLincJür Te- e 

28990 29097 291:19 ı9200 2~215 kirda0i'ı limanında buluııan Tuz ge. o- h d f ı lı l k 
29'136 29 ı5::> 29'189 29.368 29580 mitinin h:arolı:ot o~omo<l•lJi ı.u.::.m. 

29655 29672 29737 29848 29943 yor. 
30097 30156 301611 30174 30317 Bursadan gelen haberlere göre, Ya 
30362 30382 30435 30550 30632 lova ve Orhangazi havnlisinde yağan 
30645 30681 30701 30726 30755 karın kesafeti 55 santimi bulmuştur. 

30802 30814 30823 30835 30863 Bursaya hareket eden yo'cu ve p stn 
30912 30944 3095!5 30982 31043 otomobilleri bu yüzden geri dönmuş-
31097 31155 31J ll9 31172 31210 lerdir. Tipi bütün şiddctile devam 
31344 31270 31343 31431 31441 etmektedir. Yolun açılması için gay-
31543 31560 31586 31507 31771 ret sarfedilmekledlr. 

31963 32210 32207 'i22D6 32243 Karadenizde müthiş fırtına 
32397 32412 32-120 '32471 ~~;~~ Karadenizde fırtına bütün şidde-

un şe rimiz e ası a o ara kar 
J0.8UU)ıd t.J ... wuua 'tı.0&..6uty1t1. ... . 'l.E ,... - J.• ' 

sert olduğu için köprii her zaman 
6.45 te kapandığı haldı! dün sabah 
7.30 da kapanabilmi~tir. Karşıdan 

karşıya geçmek ve zamanında mek
teplerine ve işlerine yetişmek mec. 
buriyetlnde olan binlerce mektepli 
ve işçi de kar ve ı;oğuk altmda 45 
dakika beklemiye mecbur olmıı~lar. 
dır. 

lzmirde bir dağ kayıyor 
İzmir, 11 (TAN) - Son giinlcrdc 

32648 33078 33l34 33148 tini muhafaza ederek devam etmek· 
33263 33363 33381 33!'i20 :iJ568 yağan fazla yağmurlardan, Kemer -

tedir. Meteoroloji istasyonu, dün ye. Kızılçullu arasınd:iki tağda yeniden 
ni bir tebliğle fırtınanın devam ede- heyelan başlamıştır. Buradan geçen 
ceğini bildırmiş ve bu liman reisli. demiryolunun birisi işlctmiye kapa. 
ğince bütiın merak.be t bliğ edılmiş- tılmıştır. Seyrüsefer tek hat üzenn
tir. den yapılmakta, yirmı kadar amele, 
Devamlı fırtınalar yüzünden Kara. heyeUına mani olmak =çin tedbirler 

denizde sefer halinde hiçbir gemi bu. almaktadır. 

lunmadığı anlaşılm::ıktadır. ı..imanla-1 =========~~=== 

V E FAT 
Eski mabeyin katiplerinden mer

hum Mehmet Edib Deyin kızı ve mu
siki muallimi Mchmed Baha Parsı~ 
refikası ve doktor Bedreddin Parsın 
valdesi ve Halide Edib Adnanın hem. 
şiresi Sultan Selim Cümhuriyet Hse. 
sj İngilizce muallimi Bayan Nilüfer 
Pars dün akşam rahmeti rahmana 
kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kızt3-
şmdaki evinden d:alclırılarak Fatih 
camfinde ikindi namazı kılındıktan 
sonra Edirnekapısındaki hususi mak
berine defnolunacaktır. 

-

(Ey ateşi gam baj!rımı yak). · 
2 - Okuyan: Radife Erten: 
19,00 Serbest 5aat, 19,10 Memleket !fa.a 

ayan, ajans ve meteoroloji haberleri, 19,25 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,00 KonU$1Tl 
(Milli kahramanlık menkıbeleri), 20,l 
Temsil: (Köyün Baykuşu). Yazan: Tahft 
Olgaç, 21,15 Serbest saat, Müzik: Radyo 
orke~trası (Şef: Dr. Praetorlus): 

22,15 Memleket ııaat ayarı, ajans haber• 
leri; 2'.lraat, esham - tahvilllt, kambiyo .. 
nukut borsa.cıı (Fiyat). 22,35 Milzfk: $(). 

listler (Pi.), 23,00 MOzik: Cazband (PL), 
23,25 - 23,30 Yannkl program ve kapanış. 

· :· ln~!,Jarlar':.u~~~ ~~dürlüğü Jlcinları 
cınıl 

Muhtelif eb'a.tta çıralı kalas ve tahtı 
Yuvarlak bqlı cıvata l!/8X!!OO m .m) 
boyunda, yuvarlak bB§lı cıvata) 
3/8Xl20 m.m boyunda ) 
Demir pul 

Miktarı 

128 M3 

24000 adet 

%3000 • 

I - Yukarda yazılı malzeme pazarlıkta satın alınacakbr. 

) 
) 
) 
) 

Saati 

10 

11 

11 - Pazarlık 17-1-940 çarı;ıımba günü tıizalarmda glSsterllen saallerde Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılaeakbr. 

III - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen giln \'e saatlerde % 7,5 gilvenme ııara-
larlle birlikte mezkür komlsyon3 gelmeleri. (281) 

Türkiye Tiffikve Yapağı 
lhracatçlları Birliği~dan: 

Ellerinde Tiftik ve Yapağı ihracat vesikasını hamil olanlarm Birli. 
6' • " - ···•1-- ı..-•-1-·-.:.il- -··1 .. -..1~--- ··--·1-- :1e- ., ,., . .ı , __ _. -""" 

detinin görülen lüzum üzerine İkincikanun 1940 nihayetine kadaı 
temdit edildiğini ve alakadarların kayıt için İstanbul Ticaret ve Za.. 
hire Borsasında Birlik Umumi katipliğine müracaat ederek kayrtlan
nı yaptırmaları, aksi takdirde ihracat yapabilmelerine kanuni imkan 
l')lmadığı ilan olunur. 

' ·---------·-----------------' 
İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan: 

Haseki hastanesi Tedavi Kllnl.ıtlndc ynptınlnenk 1472 Uta 50 kunı'I; ltc$lnt umu
mi telefon santralı ve telefon kablo ferşi ynt ve tecl" t isleri an- 1-940 Salı f(lnü 
saat 16 da Rektörlükte açık ekslltmrye k:ınulmuştur isteklilerin 110 lira 44 kuruı
luk muvııkkııt temlnaUarlle 0 n ıız 1500 1ı ralık bu gibi işler ynotıl!ına dair İstanbul 
VllAyetinden eksiltmeden 8 gfirı ev\'el alırı mış v~lka ve Ticaret Odası k3ğıdllf! gel· 
meler! kesif ve şartname her ıtOn Hektörlü kte görülilr. (117) 

Harp Akademisi Komutanlıl:rından: 
Harp akademisine yevmiye Qç lira ücretle bir elektrlkçl alınaeakıtr. Nafia Vekile-

tinden tnsdikll üçüncü derece chliyctnam eyi haiz olması ııarttır. 

Trulplerln 15 - II. klınun - 940 tarihine kadar Yıldızda Harp AkadcmfsJ komu-. ' 
(334) tanlığına mi1rncnat eylemeleri. 

33681 33771 33797 33869 33395 
34030 34043 34077 34089 341€8 
34189 34268 3427d 34328 34348 
3H29 34623 ~ 1636 34640 34 770 
34969 36981 35048 33128 35247 
35256 35361 36373 J5388 35620 
35559 36747 35!ll3 36163 36381 
36420 36 l59 36797 36879 36920 
36924 37003 37080 37188 37224 
37296 ~.394 37407 37459 374.77 
37578 37651 37745 37988 37985 
38159 38180 3821J 38277 38344 
38404 38481 38537 385:l0 38577 
37589 38790 38004 38916 3\S922 
389~7 38997 39027 ~9052 W067 
39113 39174 39337 39388 3939;) 
39498 39561 39571 39646 39638 
39775 39794 39as6 39905 30937 

rımızın ekserisi, şiddetlı havalard..t 1 
içe:ısinde ba:ın~lamıy~cak .ş:kildr ~I y AT R O LA R ~ -------------·---------!• tesısatsız oldugu ıçın Sınop gıbı bazı 

mahfuz limanlarda bir Ç?k gemilerin · v E D A D YAN 1 K 
üstüste denecek derecede sıkışık bir Şehir Tiyat rosu ı 
vaziyette kaldıkları bildirilmektedir. rEPEBA$I • 0 A /Ilı. M .. KISMINO .ıı ES RE 
Hiçbir gemi bulunduğu yerd'!n hare- Bu atcssm ıaaı 20.30 dı 

ket cesaretini gösterememektedir. Bu HAl AT BiR RÖYhDm ŞARKIN SES Ü M M Ü G Ü L S Ü M 
arada, Denizyollarının Samsunda bu. Komedı Kısmı lstlklll caddcsınde KRALİÇESİ 
lunan ve felaketzedeler için eşya yük Bu aksam 20.30 da 

39952 
1ü olan İzmir vapuru, burada barına-

• SÖZÜN KISASI • 
mamış ve Sinoba iltica etmiştir. 

Türkçe Södü - Arabca Şarkılı , ... ________________________ _ 
Bu kqidenin talihlileri 

Bu keşidenin büyük ikramiyesini 
kazanan numara lstanbulda satılma
mıştır. 

İstanbula dönmek üzere yola çık. r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' 
mış bulunan Karadeniz ve Güneysu M E L E K 
vapurları da fırtınanın şiddetlenme· Sinemasının bugüne kadar gösterdiği EN GÜZEL FİLl\Iİ 

Bu biletin parçahın Balıkesirde, 

İzmirde ve Akhisarda satılmıştır Bu
ralardaki talilller de hemlz ö[,rrenile
memiştir. Dün çekilen piyangoda 
50,000 liralık ikramiyeyi Eyüpte Or
man tallmgah tabunındu başçavuş 
Hüseyin ka.zanmı~tr. Bu bilet Aksa
rayda oturan Hadiye isminde bir k3. 
dm tarafından alınmakt:ı iken son kc 
fidede ahnmamıı ve bayi •arafından 
başçavuşa satılmışttr Biletin diğer 
parçalan İzmir, Kütahya ve Tokatta 

si üzerine Pulathane limanında de-ı B R o D v A y· . G u·. L u·· mirlemiye mecbur olmuşiardır. 
Geçen salı günü mutat postası için 1 

satılmıştır. 

Karadenize kalkacak olan Cümhuri. 
yet vapuru fırtına yüzünden kalka
mamış ve dün ayni zamanda ikinci 
Karadeniz postasını da yap!lla!.t üze· 
re Karadenize çıkmış, bir kaç saat 
te yol aldıktan sonra fartınanın şid. 
detine mukavemet edemiyeceğini an 
lıyarak geri dönmüş ve Bıiyükdere 

önlerinde demirlemiştir Halen Bü
yükderede 250 den fazl3 gemi fırtı. 
nanın dinmesini beklemektedir BT,lr-

o .. L.,1M tına giderken fırtına yüzünden A. 
~ masra limanına kaçan Ülgen vapuru 

Tıp Talebe Yurdu idare tabJbf ve tstan- da hala denize açı~amamıştır. 
bul Erkek Lisesi doktoru Necaettln Ata-
sagunun ba'>aıı Yuın,ıf Atasagun, düçar ol- Dün •abahki ıiddetli bora 
dutu hastalıktan kurtuıamıyarak dün ge- Dün sabah saat 10.30 da limanda 
ce vefat etmlıtlr. Cenazesi bugün saat ı ı şiddetli bir bora çıkmıştır. Şimal rüz
buçukta LAJell Tayyare apartımanlan f- gan İstanbul limanına pek az tesır 
kinci daire 17 No. dan kaldınlarak cenaze • . 

azı Beyazıt camllnde kılındıktan son-lettıği halde bora esnasınd.:t dalgaların 
=~ekapı kabrlatanına denfedllecektir bir buçuk metTeyl bulduğu görülmüş 

T YRONE POWER AL 1 C E FAYE AL JOLSON 
Yalnız bu filme mahsus olmak üzere önümüzdeki Çarşambadan itibaren her gece suareler için numaral J 

biletler ıimdiden ayırtılır. 

Bugün matinelerden itibaren 

ONCO TAK si M SINEMASINDA 

HAFTA TAS PARCASI 
70.000 Kişi gördü, güldü, ağladı ve alkışladı 
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~"'AN 
ABONE 

T'tır1<1ye -- BEDELi 
Ecnebi 

1400 Kr. 
1so • 
400 • 

1 Seftl 
8 Ay 
8 Ay 

2800 Kr. 
1500 • 
800 • 

tso • -..:.:..._ 1 Ay aoo • -· ~IUetıerarası pcı:ta ittihadına dahil 
:lnuyan memleketler için abone 

3 
ede~ müddet surasiyle ao, t&, 9, 
•5 liradır. Abone bedeli ı:ıesindir. 
~dres değiştirmek 25 kuru~tur. 

evap için mektuplara 10 kuruşluk 
~lAvesi lazımdır. • 

akir Evlerin 
ll Derdi 

A. şağıdaki satırları bir okuyucu
,, muz yazıyor: 
- Vali Lfı.tfi Kırdar, bundan kt. 

. ~ir müddet evvel gazetelere ver. 
ğı bi.r beyanatta şu sözleri de söy
tllişti: 

"- Gayri safi iradı 120 liraya ka
l' olan evlerin şehir suyu tesisatını 
~ccanen yaptıracağız!'' 
'Bu müjde, o zaman bircok vatan

llşlara büyük bir sevinç · vermişti. 
'1tat, maalesef, şu anda, vaktile bu 
ll&Usta uğramış bulunduğumuz su
lıhı hayal" devam etmektedir. 
"Bizim vaziyetimizde bulunan va
,lldaşlann az olmadığından eminiz. 
1~, onların dertleri hakkında da bir 

r edinilebilmesi için kendi, ba. 
lllızdan geçen macerayı anlataca. 

"Lağam çukurlarından sızan pis 
ların birikintisi ile dolan adi su 
Yularından kurtarılmamız için, 

llndan sekiz ay evvel müracaat et. 
· İstidalar yazdık, işimizin pe!llİtı• 

en k«?~tuk. Mahallt-mize Kadıköy 
ttlar idaresinin memurları ~eldi. 
arnet ettiğimiz "Kuzguncuk. İkin. 
sokak, Tomruk.ağa sokağı" şebeke-
ııin haritalan, planlan yapddı. Ra

tayin edildi. Tesisat masrafı he. 
P olundu ve muamele dosyası ta
aınlandı. Batta, bu hususta, "İdare 
celisi,, tarafından dahi, tcsisatınn. 
n meccanen yapılması hu~sunda 
lnüttcfikan,, karar da verildi. 
" (Şimdi, Sular İdaresinde bulu
n dosyanuzın numarası 966. Ö., ve 

hi de 24.5.939 dur.) 
"Fakat. bütün bunlara rağmen, ım 
i/>atımız yapılmadı. Bir müddet: 
"- İngilteredcn gelecek su boru. 
rtnı bekliyoruz!" denildi. Beklenen 
orular geldi. Ve o zaman, bh:, yine 
cndirnh:i hatırlattık. Bize, 22 eyllıl 
39 tarilıinde verilen cevap d~ şu 
ldu: 
"- Su kanalizasyonu işlerinin, ta

bi belli olmıyan bir zamana tehiri 
ruretine binaen, isteğinizin yerine 

ctirilmesine şimdilik imkan göriile. 
ediğini saygılanmla bildiririm!" 
"B mt u res cevabı alışımızdan, bu. 
~ne kadar, hata beklemekteyiz. 
llhterem Liıtfi Kırdarm beyanatı
da hatırlattığımız halde, vaziyeti-
zde umduğumuz tebeddüle kavu. 

lltııadık!" 

. ~u okuyucumuzu haksız bulmak 
llnıkün değildir. Fakat, Lutfi Kır. 

ar! bugüne kadar, veroiğl sözleri 
erıne gctimıi~ bir idare amiridir. 
llnun lı:indir ki, onun bu husustaki 
~h vaadinden ~onra sukutu hayale 
6l""&yan vatandaşlar bulunmasını 
aYretle kar~ı1adık: Bu, bazı kücük 
eın.urlar tarafından gösterilmi~ bir 
,hıaUn neticesi olacak ki. nn7:arı 
ıkkati celbedeceğinden ümitnr bu
llnduğumuz hu satırların intişarın. 
lln sonra, diizeltileceğinden eminiz. 
nu emniyettir ki, bizi bugün, avni 

· "Zivette bulunan vatandaşların .dl. 
~erine tercüman olmıya scvkctti! 

• 
erilemez mi? 

l°edek subay okulunda askeri va. 
. elerini gören vatandaşlar tarafın· 
~~n gönderilen yeni bir mektup, eski 
L l? derdi tazelemektedir. Bu mektu. 

lln ınuharrirİ! 
'

1
- Bizler, diyor, askerliğimlz 

~liddetince, hicbir yerden yardım 
??ıtıüyoruz. tl'cretlerlmizin birden. 
ıre kesilmesi, bizi cok mii~kiil vazi. 
ette bıraktı.. Muhtaç yakınlanmıza 
""sı yardım vazifelerimizi göreme
"kteyiz. Halbuki, a~km-likte. ma. 

."-1lılar sülüs maa!I alırlarken, ücret. 
l . . 

il\ erın, bu mazharivetten tamamen 
91-ırnm brTakılmaİan. haklı ve in. 

•an, bir hareket değildir. Acaba, bi
~e de, • maa,.Jılara oldui!u ~ihi • aıı-
e1'~ Va?.i(emizi gördiiğiimUz aylar 

t.?1'fında, lcA?ancımızın üçte biri ve· 
l'ıleın.ez mi?" 
h Okuyucumuzun haklı olduğu mu. 
ıtkkak. Biz de, onunla ve onun va

tiyetinde olanlarla birlikte, bu te. 
~enninin yerine getirilmesine (abşa
hilccek mevkide bulunanlardan 50. 

t'tıyoruz: 
11

- Verilemez mi!" 

, 

Tahrir Müdürü Gözüyle Muharrirler· 
. 

Sabiha ·Zekeriya Sertel 
1 :ı... \. {,(J 

Artık kendini, cemiyet ö
rümceklerinin insafsız

lığı kadar, kendi ihmalinin nil 
yaniyle de örten edip dostum 
Salahattin Eniıı.in -galiba a
ramızda epeyce yaş farkı ola
cak- ilk gençliğimde bir ya
zısını okumuştum. ''Muharrir 
kadın,, ı topyekun inkar eden 
muharrir, aşağı yukarı "kadın 
cinsinin muharriri de tahmin 
ettiğimizden ... (kullandığı ta
biri aynen tekrarlamıyorum) 
daha... fena çıktı!,, diyordu. 

Size Şark kadınlığının dimağı 
tiirlıi kızlarından zengin bir 
liste veren Mehmet Zihni E
fendinin M~ahirünnisva.n' ın

dan sonra Fıtnatı, Fatına Ali
yeyi, Güz~de Sabriyi ve niha
yet Büyük Halide Edibi heniiz 
yeni o~uştum. "Cehennem 
Yolcuları,, nasıirinin merha
metsiz hicvi, zihnimdeki, onla
ra dair uyanıta şiddetli bir 

darbe vurdu. 

Patriyarkal akidenin insiynki 
ve Efe atavizminden olacak ihti. 
mal; fi.kir cevherine en az layık 
gördüğümüz mahfaza, ve en çok 
düşük bulduğumuz irtifa muhak. 
kak kadın kafası ... Onu daha ziya. 
de - mest ve mahmur - kalbi.. 
mizin romantik ve hovarda men
şurundan süzmeyi tercih ederiz. 
Kanaatimizin adesesi "tabiat eş.. 

ya,, telakkisidir. Nazlı leylak. her
cai menekşe ve gün yüzlü gül, 
gönlümüzün aziz sevgilileridir; 
ancak saksılarında, yakamızda ve 
kucağımızda hanım, hanımcık 0-

turduklan ve sadece koklandıkla. 
n müddetçe ... Mesela, bir de şarkı 
söylemeğe, daha hazini, sosyal bir 
nutuk vermeğe kalkarlarsa!.. Hele 
bizimkiler.. "Karanın olacaksın -
sararıp salacaksın,, türküsünü söy. 
}eseler yine iyi, tutup Süvithard'
dan bir parçayla feryada kalkar
lar ... Diye düşünürüz. 

Salahattini daha o zaman hak
sız bulmuştum. Ancak yarısından 
fazlası gazete başında geçen 20 se
ne içinde, Çerkeslerin biniciliği, 

ve Arapların deveciliği kabilinden 
yaradılış vergisi ve fiziki anane o. 
larak yazı yazan hanımlarla, sa. 

hih fikir adamı olan kadın muhar. 
rirleri ayırmak az güç olmadı. A
matör yazıcılar vardı ki, buse ve
rir gibi, satırlarda kendilerini ve. 
riyorlardı. Bazılannm hislerile 
müsveddeleri, ağır kokulu los)•on 
şişelerıni saran Japon kağıtlarına 
benziyordu. 

Va.kınlan Nevrozlarının marazili 
ğine zebun etmiyen; idrak Hystc.. 
ri'sini bırakıp önce erkeğin bita. 
raf, kaprissiz. idrakine ve mert 
mantığına inerek, müstakil 

şahsiyet ve cesur bir inanısb ce
miyetin irfan seviyesine : ~selen 
kadın .... Bu, ender, belki de ma. 
nulya dalında kronometre aş1ama. 
sı gibi muhayyeldi! 

İçtimai bünyede tatlı bir beşeri 
zaaf halinde yaşıyan kadınltktan 

bütün medeni alem bile böyle tok 
bir sesi, hakikaten çok ~eyrek işit
meğe alışmıştır. Bizim onu, Sabi
ha Zekeriyada bulduğumuzu ilk 
söyliyen her halde ben olmıyaca
ğım. 

*** K adın~r . hesabına azami ta. 
rafgırlik yapmama rağmen; 

onlardan mühim bir kısmının tah. 
lillerlnde, acı olduğunu sandıkları 
elemli tenkitlerinde - hele ro
manlarda, bele hikAyelerde - bir 

nevi satirik zevk reaksiyonları 

bulmamanın imkansızlığını hatır

lıyorum: Sevgilisinin saçlarını ok
şryarak, ''yapma ruhum!,, diye di. 
ye, incizapla teslim olmuş, ezell 
kadının münkat isyanı._ O, dünya 
hid.iseleriyle, fikir zannettiği is. 
tekleri, cinsinin teslimiyeti harL 

Yazan: Feridun Osman 

SAC/HA ZEKERIY A SE,7.TEL 

cinde mütaka etmeyi bir türlü be
ceremedi! 

Sabiha Zekeriyayı saftan ayırıp 
bulunduğu yeri derhal bir kürsü 
yapıveren ilk meziyet ; bu harcıa
lem "iştika., ilahisinin tonunu de. 
ğil, melodisini dahi kabule tenez
zül etmiyen sağlam ve "erkf?k,, bir 
salabetiyle "arzuhal,, yazmaktan 
"karar,, a geçişidir. 

*** Yazılarım mecmualarda okuma-
ğa başladığım sıralarda "muhak
kak bu müstear bir isim olacak,, 
düşüncesinden kuıtulamıı.dım.M:m

tık kudretini bir kadına yaraştı. 

ramadığım için deği! perv&sız he. 
sap soruşlarını di.ji sinirlerin uzvi 
-mukavemetsizliğine yakt~tırmıyan 

fitne fizyolôji zihnımi çeldiği için: 
Bizim muharrirlerın beğenmedık
leri yazılara kadın imzası koymak, 
bir adet hastalığı olmu~tur. Bu im
zanın olgun cüreti arkasında ise, 
kendine o atılışı çok gören bir er
kek var, sanmıştım. Hakikati öğ
rendiğim zaman kanaatlerim bu 
nisbet dahilinde kuvvet buldu. U. 
yandırdrğı alakanın genişliğini ya
kın muhitimdeki tesirlerinden baş.. 
lıyarak biliyordum. Sütunlarda a
çık hava mektebi kurar gibi bir a-

BALIKLAR TRENE BiNMİŞLER ... 
Balrklara vapurda seyahat et. 

mek daha ziyade yakışırsa da, bi. 
zinı İs#anbul Boğaunm balıklarını 
seven İtalyanlar, buradan kendi. 
)erine ıı:önderilen balıkların deniz 
yolile gitmelerinin uzun sfü·diiğ"U. 
nü düşiinerek, onların trenle gön
derilme lcrini istemişler. Onun için 
geçen giinden itibaren Boğaziçinin 
balıkları trene binmeğe baslarnı~
tır. Bu haberi, tabii, gazetede oku.. 
muşsunuzdut .. 

Bizim Boğaziçi balıklarına karşı 
hu derecede hasret acaba neden. 
dir? Vakıa Boğaziçinln sulan tatlı 
su ile tuzlu su uasında bir şey ol. 
duğundan, balıkları da her yerde
kinilen r1nha lezzetli olur. Fakat 
balık, Boğaziçinin de olsa. deniz. 
den çıkınca yaşıyaınaz. Buz dola. 
bının kinde bile SAklansa, gene 

' çabuk bozulur. Buradan gönderi. 
len balıkların İtalyada taze taze 
yenilebilmesi için, onların icinde 
deniz suyu bulunan vagon.tarla 
gön.derilmesi lazımdır. O türlii va. 
gonların da Sirkecide bulunduğu
nu şimdiye kadar bilmiyoruz. Şu 
halde? 

Benim zannımca, İt~lyanlarm 
Boğaziçi balıklanna karşı göster. 
dikleri rağbet, onların ecdadının 
ecdadı olan Etriisklerin ilk vatanı 
Anadolu olmasıdır. Buranın babx. 
Jarına o kadar rağbet göstermeğe 
scben olan kuvvet, irsi bh· hac:,.et. 
tir. Etriisklerin Anadoludan İtal. 
yaya geçtiklerinde bilyUk tarih 
mütehassısları h~la tereddüt eder· 
lerse de hekimlik tarihini okumuş 
olanlar, bunda hic tereddüt ede. 
mezler. Cönkü heklmli*1n ilk ~«"k. 
li Anadoluda nasdsa, İtalyada Et. 
riislcler arasında da öyledir. Mese. 
la, bir hastanın akıbeti ne olara~
nı anlamak idn, hastanın adına 
kurban keseTek, onun karaciğerin. 
den fala bakmak usulünü Etriisk. 
!erin İtalyaya Anadoludan ~ötfir. 
diikleri hemen göze cnm1tr. Tinld. 
kat olan bir şey, başka başka mem. 
leketlerde keşf edilebllirse de., · ka. 

raciğer falı gibi uyıfonna hfr sey 
iki memlekette a)·ni olunca, birin • 
den ö1t-kine germiş olduğunn hük. 
metmek zaruridir. 

Etri.isklerin birinci ı'rrPredf' ro. 
cukları ilemek olan eski Romalıla
nn da, fikren hi7im Boi!a"i"i b~h
ğına bağlı olduklarının iyi bir de
lili onların her yemek1erirıde hiri 
muria, öteki garum denilen iki 
türlü saka kultanmalarıdır. 

Bu snlcaların hirin<'isi, bizim 
Robziçinin torik balıkları tuzlrın
dıktan sonra. onlardan rıkan )'ağlı 
su idi. B11 saka Romalılarm her 
giinkü sofrala~ın<la kullanılırdı. 

Davetlilerle birlikte yenilPn zi. 
yafet sofralarına mah~us olan i
kincisi de, gene bizim Bo;?aziç1nin 
uskumnı balıkları tudanıp. ezile. 
rek. t-ıkarılır ve İc«"Tİsine Hindis. 
tandan !!ele" haharlar ve mantar. 
lar karıştırılırdı .•. 

İkisi de Boğaziçi balıklarının 
mahsulü olan bu iki türlü salçanın 
lezzet1Prini şim<li kimse bilmez a. 
ma, t>ski Romalılar, hunların insa
nı pek ziyade beslediğini ve uzun 
ömür verdii?ini iddia ederlermiş ..• 

Simdiki İtalvanların da bizim 
Boğazici torikl~rile uskumruların. 
dan sal<'alar ~ıkardıklarını bilmi. 
yoruz. Onların boradan gidt-n ba
lıklan tuzlanmıc; olarak yedikleri 
daha muhtemeldir. Belki torikle. 
rin bir kısmını mini mini teneke 
kutular içinde pek kıymetti ton 
balril'J olarak gene hurava, yahut 
başka yerlere gönderirler. 

Her halde. nasıl yerlerse yesin
ler, on]ann balık sevmPkte hakla. 
rmı teslim etmemek kabil de~il
dir. Cok balık yiyen insanların da. 
ha uzun ve daha ne<ıeli yac;nilık1a. 
nnı herkes bilir. Cok çocuk sahibi 
olduklannı da. balıkçı familyala
rının her yerde dalına kalabalık 
olduktan gösterir. 
Keşke İstanbullular da Bo~ 

ziçi balıklannı Boğazic;ine yaban. 
eı olanlar kadar sevselerdi! 

çık mahkeme lrurmustu. Ukala 
sosyologlar usulile bize klasik kai. 
delerden fikir tozu elemiyor, "va
ka,, üzerinde mücrim cemiyet ni. 
zamlarını didikliyordu. Ve bu ce
miyet, titiz bir ev hanLnınm sıkı 
teftişinden geçip te yük araların
dan, dolap kenarlarından sümüklü 
erkek mendillerı, buruşuk y2ka ve 
kirli çamaşırlar ~tkan bir sandık 
odasına dönmüştü. 

Gündelik yazılarının hemen hep
sinde hep "dumanı üstünde,, ha!d
katler ve müşfik endişelerle sütun. 
]ara serilmiş hükümler b u 1 -
m ; · k a b i 1 d i r . Bilginlerimiz 
vaı·dır. on asrın tekamül muhas
sılası olan Anglo • Sakson cemi
yetınden. seciye ve kültür kemalin
den bahsederken öyle anlıyc!.>ilirsi. 
niz ki bu~ Lögorn yumurtası. ya
hvt Amerikan asmıı çubuğu nevin. 
den bir şeydir! 

İç imizde lökleşmtş eski asırların 
\'ah~isile geri'sini kımıldat;ıcak iç
timai uzviyet istihalelerinc hüC'ey
re ve cihaz arayacağına. bu ırkın 
tabiaten sefil. bozuk ve .slah kabul 
etmez olduğuna ina~arak o kade
rin batağı içinden şlmalin aydınlık 
baharlarını terenniim P.den şaşkın, 
matuh sosyolojimız nihayet en ka
mil mütefekkirimizde Cerrr.en to
humunu istemek tereddisile çiçek 
çıkarmıştı. 

Cemiyetçi Sabiha Zekeriyayı em 
salindcn ayırıp kadın tefekkürün
de bir inkIJap haline getiren öz, 
onda bu toprak için çarpan bir 
"Ana kalbi,. olmasıdır. Yerli ile 
yeri yapmıya. nakiselerimizie kıy. 
metlerimiz arasında bir müvazene 

"bularak yeni cemiyeti kurmıya ça

lışan yerli ve samimi bir fikir or. 
ganizmi ... 

*** s enelerce evvel çalışhğım ga-
zetede fıkralar yazmas!nı is

teyişimde amil bu telakki olrlu. Ya
nılmadığıma daima inanırım. Gün
delik gazete fıkralarının ne h~şça 
laf atılan bir kahve köşesi, ne de 
felsefe provaları yapılan bir aka. 
demi kulisi oldı1ğu kanaatine alı
şamadlm. Orada :titaplık mücerret 
mefhumların takririffi münevver 
zümrenin her zaman istihfafile kar. 
şıladığına dikkat ettim. Alt tar:ıfı 
ise bir şey anlamadığı için önce 
baş1ıklarI, sonra imzayı görünce 
dudak büküp geçiyor. Sabiha Ze. 
keriyanın sütunlarını benzerlerin
den ayıran hususilik. halkın orada 
kendini ve kendi işlerini konuşan, 
kendi sesini buluşudur. 

TAN'daki müşterek mesaimiz. 
kanaatlerimi takviye ~den daha ka
rakteristik misaller vermiye mü
sait oldu. Hepimizi altüst eden A
tatürkün ölümü hadisesinde Sabi
ha Zekeriyanın tahassüslerini de, 
yazıya kalbettiği fikirlerini de ay. 
rı bir alaka ile, hatta minnetta. 
rane takip ettiğimı tekrarlamak ıs.. 
terim. Çünkü Sabihıt 7.ekerıya, 

Türk tarihinin bu en büyük kaybı
nı en derinden d:.ıyup. duygul:lrile 
düşüncelerini en kuvvetle verebi. 
len müstesna Türk muharrirlerin
den birisi olmuştur. Onun hakiki 
bir ana gibi mürekkebine göz yaşı 
karıştırarak yazd1kları unutulmı

yacaktır. 

İngiltere - Yunanistan 
ve İ.spanya Arasında 
Ticari Müzakereler 

Londra, 11 .A.A.) - Yunan Ma-

liye Nazın Apostnlide5 ile Yunan 

Bankası umum müdürü Varvaressos 

İngiliz hüldlmetile ticaret müzake. 

relerinde bulunmak üzere bugiın 

Londraya gelmişlerdir. 
Diğer taraftan İngılten' ile tspan. 

ya arasmda hususi bir ticaret anlaş

masmm yapılmak üzere olduğu ha

ber alınmıştır. Bu anlaşma geçen
lerde İngiltere ile İsveç arasında im
zaia.nan mukavelenin ana ~atlan:ıa 
uygundur . . 

1Meraklı feyler: 

Mannerheim 
Nasıl Yetişti 
ve Neler Yaptı? 
B ugün Finlanda ordularm.ın baş.. 

kumandanlığını yapan !\fare. 
şal. Mannerheim, 1867 de doğmuş o
lup yetmiş iki yaşında olmasına rağ. 
men, ancak elli yaşında görünür. 

Mannerheim, Sovyet ordusuna in. 
tisap eylemiş, Rus • Japon harbi· 
ne iştirak etmiş, daha sonra Orta As
yanm keşfile meşgul olarak at sırtın. 
da 9000 mili geçerek coğrafya, etnoğ. 
rafya ve arkeoloji bakımından 
son derece mühim keşiflerde bu. 
lunınuş, arada birçok kıymetli Çin 
yazmalarını meydana çıkarmış. daha 
sonra, Dalaylama ile dost olmanın 
yolunu da bulmuştu. 
· Geçen Büyük Harp sırasında ~lan
nerheim, bir So\'yet süvari alayının 
başında bulunmuş, hayrete değer 
mahiyette muvaffakıyetler kazan. 
mı~tır. 

Bilhassa 1916 da TTanı-ilvanya 
I<arpatlarında çok büyük ınu\•affakı. 
yetler kazanmıştır. Bir defa kendisi
ne Almanlara karşı harbin ne za. 
man biteceği sorulmuş ve şu cevabı 
vermiştir: 

"Harbi kazandığımız zaman!,, 
1917 de Rusya karmakarısık oldu. 

ğu vakit, Mannerheim Fintandaya 
dönmiiş ve 1918 yılının baslarında 
Fin ordusunun kumandasını deruhte 
ederek, memleketin istiklali için ça
lışmıştır. O zaman meşru bir Finlan. 
d~ hükumeti seçilmiş, fakat Bolşe. 
vık askerleri Cenubi Finlandayı is
tila etmişti. Bunun üzerine Manner. 
heim, Sovyetlere karşı hareket ede. 
rek, 1918 mayısında memleketinin 
hürriyetini ilana muvaffak olmustur. 
Bu hareketi devletlerin, Finland~nın 
istiklalini tanımaları takip etti. 

Mannerheim. 1918 de Finlanda 
saltanat naibi seçilmiş, fakat Finlan. 
da meclisi bir cümhuriyet ilan etme
sile naipliği son bulmuş, 1\lanner. 
hcim de ordunun ba~ında kalmıştır. 
Kend~si bilhassa müthiş bir sporcu 
olup Isviçrede şambuva (yabani ke.. 
çi), Polonyada yabani öküz ve Hin.. 
distanda da kaplan avlamakla meş
gul olmuştur. Bugün ayni adam Fin 
ordusunun başında Sovyetlere kar. 
şı memleketini, istiklal ve hürriyeti 
kurtarmaya çalışmaktadır. 

KATIP ÇELEBiNiN 
Keşfüzzünun Adli 
Eseri Bastıribyor 

Ankara, 11 (A A.) - Bize bildiri]. 
diğine nazaran, Maarif Vekilliği bir 
müddet evvel 17 nci asırda yaşamrş 
mümtaz ve milletler arası tanınmış 
ilimlerden olan büyük bibliyograf 
Katip Çelebinin evvelce noksan va. 
sıtalarla İstanbulda ve Mısırda, J{ı. 
tince tercümesi ile bir asır önce de 
Avrupada üç defa basılmış olup bu
gün mevcudu pek güçlükle bulunan 
"Keşfüzzünun,, adlı büyük eserini 
tekrar tabı ve neşretmeğe karar ver. 
miştir. 

Bu karara ayni zamanda bu esere 
bugüne kadar muhtelif kimseler ta. 
rafından yapılmış olan zeyil ve il8-
veleri de ayn bir cilt halinde bir a
raya toplıyarak beraberce neşir işi 
de dahildir. 

Bu kararda kitabı yeniden gözden 
gecirerek ve elde mevcut ve müel
lüin el yazısı ile olanı da bulunmak 
üzue bütün yazmalarla karşılaştırıp 
tamamlamağa, ilave ve zeyilleri ayni 
esaslar dahiJinde tanzime memur e. 
dilen İstanbul Üniversitesi Profesör
lerinden Şerefettin Yaltkaya, bugün 
eserin asıl müellli tarafından yazıl
mı~ olan birinci cildini tanzim etmiş 
bulunmaktadır Müellifin hayat \'e 

eserlerine <iair esaslı bir tetkikin 
mahsulü olan bir mukaddeme ile in. 
tişar edecek olan bu cildin Maarif 
matbaasında basım işlerine başlan. 
mıstır. 

Ismail Paşa tarafından bu esere 
yapılmış ve Maarif Vekilliğince bu. 
lunduğu ellerden s.ıtm ıılınmış rılan 
büyük zeyil ile Şeyh Ibrahim Efendi, 
Arif Hikmet Molla gibi zatlarla bu
gün berhayat bulunı:ln kıymetli a.. 
damlarımızdan Ismail Saip Sencerin 
hazırlamış oldukları zeyil ve ilave. 
lerin birleştirilınesile vücude gel~ek 
olan ikinci cildin de hazırlıkları de
vam etmektedir. 

o 
Ankara, 11 (A.A.) Haber aldığımı. 

za göre, 17 inci .ısc.rda yaşamış ve 
Türk dünyasının ilim ve r debiyat 
sahalarında kıymetli eserlerile büyük 
şöhret kazanmış olan Katip Çelebi
nin İstanbulda Vefa civımnrla ve Ev· 
liya Çelebinin Kasınıpaşacia bugün 
metrılk bir halde bulunan ve yerleri 
açılacak yeni caddele!' iistijne t"~a. 
düf eden mezarlarının l-ugiinkii du
rumlannın tesbitine Maar:f 7ekilli
ği tarafından Topknpı Sarayı müdü
rü Tahsin Öz memur edilmiştir. 

V~killikçe, bu mezarlanD müna. 
sip yerlere nakli ile sahipleri adına 
birer anıt olarak muhafazası için i. 
cap eden teşebbüslerde bulunulacak
tır. 
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Türkiye Güzellik 
Kraliçeleri Hicran 
Hanım ve Gavrühüm 
Çalgılı kahve, gazino, bar, kaba- -

re, ne derseniz deyiniz. İşte öyle 
bir yerdeyiz. Karşıda, dipte yük
sek, geniş, loşça bir sahne ve orta
sında akortla meşgul şen, şakacı, 

·kalender sazendeler. Hele dalga, 
dalga, parıl parıl saçlarının iıstün. 
de torpillenmiş bir gemi gibi yana 
yatmış fesinin püskülünli sallaya, 
sallaya yaradana yan bakan meş
hur udi ön sıralarda sandalyalarn 
kurulmuş olan seyircileri, durma. 
yan çenesi ile glilmekten bayıltı
yor. 

Bu salonda dükanını henüz ka
pamış berber çıragı da, apartman 
kapıcısı da çiftlik sahibi de, çoluğu 
nu, çocuğunu önlme katıp gelmiş 
aile babası da saz ve ses aşıkları da 
gürültücü delikanlılar da, P.ntarili, 
de, sarıklı da, takkeli de, çarşaflı 
da her çe§it insan var. En arkad::ı. 
ki koltuklarda (Bir Arap gecesi) 
seyrine koşmuş öbek öbek seyyah
lar ... 

Ben göbekteyim. Etrafımdaki 

yerliler, bir bana, bir de öteki sey
yahlara bakıyorlar: "Yanlış gel
din, yerin orada senin .. ,, demek is
ter gibL.. 

Fakat sıcak kanlı, güler yüzlü in
sanlar, yerimi yad!rgamadığımı his 
sedince, misafirperverlik göster • 
mek, yarenlik etmek arzulcırını ye
nemiyorlar. Unutınıyorum. En bii
yük silahım alfzım~a: Arapça l>il
diğimi söylesem bu havanın bütün 
keyfi bir lahzada kaçar. Bu da biz
den .. derler, dönfip bakmazlar bi. 
le. Eh çatra patra geveliyi~ hoş 

görürler, ben de öyle yapıyorum. 
Güreşe hazırlanır gibi Ccllabi

yeiinin kollarını sıvayarak, dizle. 
rine yerleştirdiği tabakadan siga. 
ra saran sağımdaki Sudnnlı, başını 
çevirmiş, laf yetiştire'! önümiizde
ki arkada~ına yan gözle pipomu ı. 
ıaret etti, sonra bana döndü, salı
verdiğim tütün dumanına, içine 
tütsü buharı çeker gibi, delikleri 
açılmış, kabarmı~. şişmiş iri bur
nunu uzattı: 

- Oh .. dedi, HaZl İ.stnnboli?! 
Mısırlı hala uzun yılların yığdığı 

İnanışları sarsılmaz bir im;ın gibi 
taşır: Her güzel, temiz, ;üslü, ve 
tatlı şey mutlaka 1stanbuldar. ge. 
iir. Mahalle aralarınd.ı dola§Bn 
bacaksız satıcılg,r bile mallarını 

sürebilmek için: 
- lstanboliii.. Yallah, lstanbo

ım: diye bağırırlar. 

ta ilk saflarda sönecek kadar zayıf, 
hafif, ve ölgün ses onlara ne diyf'
bilirdi ki. Böyle yırtma yırtma, çır
pına çırpına, babaları tutmuş gi
bi dövüne dövüne, ardı arası ke· 
silmeden vecd içinde bağırışıyor
lardı: 

-Ya selamın! Ya Habiibiii: Ya 
Allahhh!. 

Onu bir daha, bir daha, bir da. 
ha sahneye davet ettiler. Sonra hep 
yoruldular. 

Görüyordum ki, biitün hu kala
balık sözlerinden mana çıkarama. 
dığı, ahenginden haz duyamadığı, 
hareketlerinden zevk alamadığı bu 
kadını, sadece İst:mbuldnıı gelmiş 
bir (güzel) olduğu için sevmiş ve 
alkışlamıştı. 

Etrafımda yüksel< sesle ko~u -
şanlar vardı: 

- Demek ki, !stanbulda m::ıhal
le mahalle, kapı kapı dol:ı~mışlnr 

ve en güzeli seçmişler, öyle mi? 
- Peki sonra ne diye onu bura. 

ya göndermişler, bizi çileden çı

karmak için mi? 
- Hayır, blzi sevdikleri için ... 

Türkiye ve Mısır kardeş değil mi? 
- Hükumet mi gönderiyor? 
- Öyle diyorlar. Hani }caç sen~ 

evvel bir kere daha gelmişti ya. 
Unuttunuz mu? 

Kahirenin meşhu .. hovarclıı tir
lerinden biri, diktiği rakı ~işesini 
iç cebine yerleştirip elinin tersıle 
dudaklannı kuruladtictan sonra gül 
dü: 

- Uyuyorsunuz be çocuklar. Mı
sırda altı tane güzellik kraliçesi 
göbek atıyor §imdi: 

- Bize ne, dediler. bize ne öte
kilerden .. Sen 1stanboliyt• bak! 

- Hepsi de Türk diyorum size .. 
Hepsi de İstanboli be yahu! 

Ağızlar birer karı~ açılmıştı. Fa. 
kat yemin edebiUriın ki, en mE? 

raklıları bendim. 

Ama, soramıyordum, "nerede
dirler?., diye. 

Salonda bir alkı~, bir kıyame! 
daha koptu ve herkes ayağa kalk
mıştı, Hicran giyinmiş, sahner.in 
yan kapısından çık::ırak, halkın a
rasından geçiyordu. 

- Bu tarafa gel ya ruhl.. Allah 
aşkına bu tarafa! 

- Canım sana feda olsun! Bir sa
niye yanımda otu\" .. Ne olursun? 

- Ayaklrırının altında yatayım 

da çiğne beni ey İstanbul güzeli! 
- Bir kadeh rakımı iç.. Sonra 

öldür beni.. Ya hayati. Ya elbi.. 
(Devamı vıırJ 

Koyulhisar Kazasına Uçüncü Bir 
imdat Heyeti Sevkedildi 

(Başı 1 incide) 
tufanlardan bir kısmı da diri diri 
yanarak ölmüşlerdir. Her iki felAket· 
ten kurtularak çırılçıplak sokağa fır
lıyanlar, günlerce kar altında çiy 
bakla, nohut, fasulye ve hatt~ ot yf. 
yerek gıdalarını temin etmiştir. Ko
yulhisarda arazide uzun uzun çat
lakhklar vardır. Buradaki Tozunlu 
yanardağının indifa etme~inden kor. 
kul maktadır. 

Bütün köylerdeki ölüm miktarı 
tamamile tesbit edllecOK olursa fe
laketin büyüklüğü blitlin dehşetile 
ortaya çıkacaktır. 

İki bin asker dıJrmadan çalışarak 
Reşadiye yolunu açm1§lardır. Fakat 
Re§adiye ıosesinln hey~lar. yapması, 
yolların bozukluğu, kı§ın pek !azla 
olması yardım teşkilôtının faaUye • 
tini zorlaştırmaktadır. 

Niksar ile Erbaa araı:ıındaki knsa
ba şose yolu da çok berbat olduğun· 
dan Erbaanın Tokat ile olan muva. 
Hlası kesilmiştir. Bu !{a,Saba R:ımsuıı 
dan yardım görmektedir. 

Buraya gelen haberlere göre, zel
zeleden çok mühim ~rarlar gören 
Koyulhisar kazasına mü~tacelen il. 
çüncü bir .sıhhi imdat heyeti daha 
gönderilmi§tir. Bu keza dahilindeki 
yaralılardan pek çoğunun merkeze 
~evkine başlanması zarureti hasıl ol. 
muştur. 

Gire•un Kazalarının vaziyeti 
Giresun, 11 CA.A. ı - Alucra ve 

Karahisarda son vazlyet hakkmdu 
Giresun valisi Muhtar Al.:man şu be
yanatta bulunmuştur: 
"- Felaket mıntakalıırında gün 

Beçtikçe vaziyet iyileşmektedir. Bu 
mıntakalarda hükumet ve halk tara. 
fından 40 kadar pav:10n yaptırılar k 
açıkta kalmış olan yurdd~·şlarclan bir 
kısmı yerleştirildıği gibi diğer bir 
kısmının da çndırlarda harındırıl -
malan temin oJunmıı ·tur. İkinci sıh
hi imdat heyeti de Ksrahisarn var
mVi ve işe baslam1ştır. 

FeHiketzedeler lçin Tra?zO'ıd:ın 
gönderilen ll8 parça yiyecek, giye. 
cek eşyası, felaket sahalarına scvkc
dilmiştir. Ş. Karahisnrd~n .Suşehrine 
sıhhi malzeme yardımı yapılması i· 
cin kaymakama teblıgnt yapılmıştır. 
T::ırama faaliyeti devam etmektedir. 

* Şiran, 11 (A.A.) - Son hareketi--
arz neticesinde kazamızd..t ı:;:: ev ta
mamen, 500 ev de kısmen yıkılmıştır. 
Maili inhidaın ev miktarı dört ytiz-
dür. Felakete marı.z kalmış olan hal. 
kımızın ihtiyaçlarınııı temini ve sıh
hi vaziyetlerinin korunması için baş
ta Gümüşhane valisi olmttk üzere, 
alfıkad::ır memurlar tarilfınci;ın lazım 
gelen tedibrler alınmı:.tır. 

iskan edilen felaketzedeler 
Ankara, 11 (TAN> - Gelen hab~r. 

lerc nazaran, bugün Elazığ.ı 14 fela
ketzede gelmiş ve derhal iskan edıl
mişlerdir. Mersine şimdiye kadar 
484 felaketzede gönderilmiştir. Bun
ların 195 i Tarsusta, diğerleri mrı
kezde yerleştirilmişlerdir. Kayscri
ye 21 yaralı daha g0lmiş, bunlar Ta. 
lasta açılmıı olan 80 yataklı hasta
haneye yatırılmışlardır. 

Bir muallimin anlattığı1 

leci hakikatler 
Konya, 11 (Tan Muhabirinden)

Erzincan askeri mektebinden kur. 
tulanların buraya geldiklerim bildir. 
mi~tim. Bunlar arasıncla bulunan 
mektebin resim muallim! Semsettin 
Arel, korkunç felaketi şöyle anlatı
yor: 
"- Müthiş bir sarsıntı ile uyandım, 

kendimi pencereye ıtttım, ve derhal ka
nmı v~ kli!rde§lml de çağırdım, İçine s1-
jıpdığım;z pencerenin çökmedl'n oldui'ıu 
gibi bahçeye nkılması neticesinde kendi
ml:r.1 kurtarabildik. ' 

F.trafıma bakınca f danın deh" tini an
ladım. Derhal mektebe koştum, O daklkıı 
den itibaren tam seklr. gOn, talPbeyl enka7. 
altından Mkermakla uğraştık. TopÇU ala
yının yardımlle 300 mııvcutlu mektepten 
219 t11Jebe kurtıırdılt. Kurtulan tıılebenin, 

~ech'diklerl o bOvOk faciaya rıığmen, ıı r
kadııı;lArmı. mu Jlfmlerlni ve mırnlllmleri

nln ailelerini ve halktan blrı;:nklannı te
ltıketten kurt.armıık için ,ıtl>sterdUrlerl cım
dıın gayret ve muvaffakfvet kar&ı"ındn 
müteheı::sls olmRrnıık lmkAmm:dır. Bu a
rada hayret verici hAdlseJerle de kıır ıla-

ıyorduk. M~ktep :ıebltlerlnden YOzbn ~ı 

R dinin ıılle ini, vrtkııd'ln 48 ııaat sonra öHI 
olarak bir talebem!?. buldu. Yrıkat iki ya
,nndakl kızını ı;ımsıkı ııaran bed):>eht ana
nın kollanndan eldıklıırı yavru yeınvordu. 

48 saat ana ının altında kaldıJt halde öl
miyen 2 ya ındakl yavruyı.ı dedesine ver-

İstanbula gidenler: İbrahim Entü· 
zün, anne.si, halası, halasırun kızı. 

Meeliate hatiplerin tenkitleri 
Ankara, 11 (Tan Muhabirinden) -

Meclisin, çarşamba günkü toplantı .. 
smda vekillerin büyük felaket hak .. 
kında verdikleri izahatı miiteakıp, 

bir çok hatipler söz almı~1ar, muhte. 
lif mütalealarda ve bazı tenkitlerde 
bulunmuşlardır. Mebuslann Heri &ür~ 
düğü meseleleri şu on esas dahilin
de toplamak mümkündür: 

l - Memleketin jeolojik bir tetkike ttıbl 
tutulması, · 

2 - İnşaat tarzının ıslahı, 
3 - İmdat vesıttılorının ikmali, 
4 - Köylere ynrd ıma gidilip, gldllınc~ 

diğlnin bildırilmesi, 

5 - Mtlletın verdi~! eşya, muhtaçlarp 
muntazaman gitmiyor, 

6 - Bıız.ı memurlar ağır hareket edl .. 
yarlar ve vi11iyct ll)erkezlnden ayrılmıyor. 
lar. Bunların tecr.lyesl, 

7 - Sıvasta bir katırcının teklifJnln 
reddedilmesi, 

8 - Şarki Karahlsar v:i!Oyctinln yeni-
qen teşkili, 

9 - Erzincan hnlkının nnkllnln tesrll, 
10 - Kelkit vadisinde bir yol Inşm;J. 
Dahiliye Vekilinin cevaplan 
Dahiliye Vekili, tekrar söz alarak 

bu tenkitlere birer birer cevap ver .. 
miştir. Faile Öztrak bilha&ı;a donıi~tir 
ki: 

dl~arih öğretmeni Mllnlp F:rsov, aneak "- Memleketin jeolojik 'lir tctki
fki senelik evll>·dl. FRcln esnasında eşl vle ke tabi tutulması hiikiıınetct? arzu e• 
keı:arlarken enka7: altında kalmışlar. htı- dilmektedir. İmdat vasıtal~rının ço. 
mile karısı g6z0n0n önünde can vermiştir. ğaltılması bir kısım ~atandaşlara gön 
Kendisi lııe hafif yaralı olarak ılmdl bu- lümüzün istediği kadar y&rdımd:ı bu .. 
radadır. 

Tedri~at mOdiirO Kdmll T\17.lu, ailesini lunamadığımızdan doJayı ileri sürü. 
w: yetişkin iki kı:ı:ını kaybetti, iki kilclık lüyorsa, şunu söyUyebillrim ki, bı.ı 
oğluyla kaldı . eııı,ıliimlzde, ev sahibimiz vasıtalarımız o kadar da eksik değil· 
lhtivar kadının evini facia sabahı yere se- 1 di. Esasen çabuk yr:tişememek keyfi .. 
rilmlş gördüm. 24 şaat sonra kadını sağ o- yeti daha ziyade bu sene tabiatin im .. 
tarak enkaz altından çıkardılar, Başı 150- k • · · dd t' d ·1 · 1 
baya yakın yatıyormue. ~.öken evinin da- ~n .verm.~ye.~ şı e ın e_'1 1 erJ ıe • 
mından başı hizasına düşen bir kalas so- mı~tır. Koylulerle şehırlıler arasın· 
baya takılmış ve bu suretle kadıncağızın da bir !ark gözetmek mevzuubahis 
teneffiisiine lmklln bırakmış." değildir. Fpkat bütim köylerin her 
Şehrimizde de zelzeleler oldu türlü ihUyaçlarını muvasaln jmkAn .. 
Dün sabah saat 4.25 de İstanbulda ları olmadrğından arzu ettiğinıiz gibi 

oldukca şiddetli bir zelzele kaydedil- tatmin ettiğimize daır maale.t'?f ıni'ıs
miştir. Rasathaneden verilen mallı- bet bir cevap veremiyeceğim. Mille>. 
mata göre, dün sabah saat 1.35te de tin verdiği eşyanın muntazam ve ~u
merkezi Erzincan ve havalisi olduğu sursuz olarak gittiğmi ifacle edecek 
tahmin edilen yeni zelzeleler kayde- vaziyette değilim. 
dilmiştir. Fakat, hiçbir hasar yoktur. Fakat gün geçtikçe bu i§ yoluma ko 

Gelen haberlere göre, dün sabah nulmaktadır. Bazı memurların ağır 
Çankırıda ve Tekirdnğında da şfd- hareket ettikleri, vazifeleri:ıi IRyiki. 
dctli bir zelzele olmuştur. le yapmadJkları ve ba-zı \•alilerin yer· 

lzmire gelen zelzelt4 lcrinden k1mıldamadıkları meselesi-
lelaketzedeleri ne gelince vazifesini iyi yapmıyan me 

İzmir, 11 (Tan Muh;ıbirinden) murlar bulunabileceğine ihtimal Vt· 

Erzincan fclaketz.:-ıielerindi?n şehri- ririm, fakat mahdutt•.ır. Şarki Kara .. 
mize getirilen yaralı ve evsızleıin i- hisarın yeniden teıjkllinı tetkik etti· 
simlerini bildiriyorum: receğim. Fakat vilay~~ teşkilatının 

Hüsniye kızı Makbule, Yusuf kı?ı mevcudiyeti güçlüğü bertaraf ede. 
Elif, oğlu Rıza ve Hasan; Osman kızı mezdi. 
Ziynet, Durmuş kızı Nuriye, Osman İnşaatın ıslahı meselesi daha ev-
kızı Zekiye, Recep olğu Mustafa, 
Dursun oğlu Hasan, Hüseyin kızı Ne- velden nazarı dlkkate alınmıştır. Çun 
dime, Hamdi kızı Cemile, Mustafa kü, Milli Şefin tetkık seyahatlerln
kızı Nuriye, Hüseyın kızı Gültepe, den sonra bize telkin ettikleri mühim 
Şükrü kızı Fahriye, Hamza kı:zı .l\Iak- işlerden biri de bu idı Bunun !ize -
bule, Arif kızı Şadiye, Salahattinin rinde bundan sonra daha fazla Jura
oğulları Salahattin v ~ l3ahaettin, Jb- cağız. 
rahim kızı Makbule; Faik kızı Nu. 
riye, Reşat kızı Necln, Hüseyin oğl.: Kelkit vadisinde muntazam yol 
Şerefettin, Mehmet oğlu Faik, Aıi7. olmamasından burad.ıı felaketin daha 
oğlu Süleyman, Hüscyin oğlu Sala- §lddetli ve daha korkunç bir şekil nl· 
haddin, Mehmet oğlu Battal, Ahmet ması noktasında biz de :kadaşlarla 
kızı Fikriye, Salıh luzı Zehra, ls- . 
mail oğlu Yusuf, Hüşeyin kızı Mah- ayni fikirdeyiz. Esasen Milli Şefın 

Son Günle 

• Siyasi 
Faaliyetle 

<Bası 1 
Ayni zamanda Balkanları 111 

yayı da Sovyetler Birliği al 
birleşmiyo teşvik etti. Balka 
Alman tehlikesi kalmamış 

Fakat buna mukab11 Sovyet te 
kendisini gösteriyordu. 

Bu tehlikeye k::ırşı koymakta 
tün Balkan ve Tuna memle 
menfaattardı. Fakat bu meml 
arasında mevcut hudut ve nr.zl 
lafları bir türlü halledilemiyo" 
müşterek bir cephe tesisine · 
bulunamıyordu. 

9u defa Tuna hoyund.ı bir 
Sovyet cephe vücude get 

i~ini bilfiil İtalya ÜJ:erin·~ almıj 
nüyor. İtalyan gazeteleri, Bal 
rın bir İtalyan nüfuz mınbk 
hayat sahası olduguııu söyliyere.' 
sahanın Sovyet ordular. tara! 
istilasına karşı her vasıtı>ya m" 
at ederek mukaveın~t~ karar v 
lerini ya.ı:ıyorlar. Hatta icap 
asker göndereceklerlnden ba 
yorlar. 

Avusturya için de vatctile 
konu~an İtalyanın emri vaki 
sında nasıl su&tuğunu hatırlıy? 

İtalyan gazetelerinin bu tehdit 
ne dereceye kadar güvenilcbll 
tayinde tereddüt edeeeklerdir. 
için bu defa da İtalyanın Tun• 
Balkan memleketlerini uzla~tırıp 
leştirebileceği şüphelidir 

Yalnız şurasJ muhakkaktır ki. 
giliz diplomasisi .qi!nalden ·e c 
tan Sovyetler Birliği ve Alman 
çevirmek, bu iki devleti tecavüz 
mez bir hale gctlrınr.k ?lam ii 
dedir ve bu plan harbjn bütün 
kametini değiştirecektir. 

Çünkü şimal memleketlerinlrı 

gilizlerle beraber çalışması So 
Rusyayı olduğu kaçl;:ır Almanyafl 
kızdırır. Almanya, 1sveçin demir 
herine şiddetle muhtaçtır. Bu 
heri kaybetmemek için, icap ede 
Sovyetler Birliği ile müt1tMrek 
cephe kur.m.akta tcreçldµt etmiy 
tir. Bu suretle Garu cephesinde 
pılamıyım harbin şimal memlelı' 
rinde yapılması ihtimali vardır. 

İtalyanın Tuna ve Balkan me 
ketlerinde Sovyetlere karşı al 
cephe ise, Roma - Berlin mihv 
sarsacak ve belki de Ktrıp kopar 
bir mahiyeti haizdir İtalyanın 
Sovyet ve Anti.Komfntern siy 
kuvvetlendikçe Almanya, 1tal 
kaybedecek ve diln Almanyanırı 
hayyill ettiğin\ yazdığımız Ber 
Roma - Moskova '!llihveri:ıln k 
rnasına imkan kalmıyaclktır. 

Hulasa, son haftaların diple> 
faaliyeti. bir takım bitaraf devle 
le, İtalyanın vaziyetıni aydınlat 
Moskova ile Berllnin biribirl 
daha sıkı fıkı bağlanmasını te 
ve Roma - Berlin mihverinin p• 
lanmasına doğru inkişaf etmek 
Hadiseler bu seyir iizerindc tnkl 
devam ederse, ilkbahara kati h 
J;>aşlamuı beklenebilir. 

laket mevzuubahsmiş gibi yard 

Cevap bekliyen Sudanlı komşu. 
ma başımı iki yana sallayarak lana! 
dedim. Biribirlerine bakıştılar, bi
raz evvel hoş bulduklıın kokudan 
birden tiksinir gibi burunlannı Ö

bür tarafa çevirdlle!'. 
Macaristanın Arazi Talebi eri 

bube, Yusuf oğlu Hasan, Bektai oğlu ı>eyahatlerinden avdetlerind'o! verc.lik
Salih, Ali kızı Zehra, Salih kızı Zt'. leri direktifler arasınd.ı Kelkit vadi· 
mile, Elif ve Şerirne, Bektaı kızı S;.i. sindeki yolun yapı:maaı da vardır. 
leyman, lbrahim kızı Kudret, Ali kı- İnşallah ilk imkanda bu yolu da ya. 
zı Saadet, Hamdi kızı Vesile ve oğlu 
Muzaffer, Abdullah kızı Mahmure, 
Hasan oğlu Nurettin ve Hayrettin 
ile kızları Sıdıka ve Milifika: Dur
sun oğlu Ihsan, Mustaia oğlu Yılmaz, 
Yusuf oğlu Ismail, Bektaş oğlu Ce. 
mal, Mehmet kızı Fatma, Cemal oğ
lu Kazım. Ismail oğlu Cemal, Ha
san oğlu BahaP-ttin, Hasan oğlu Zi
ya Denizhan, Ziya oğlu Yaşar, Hü.. 
seyin oğlu Zekeriya Timur, Yamon 
oğlu lsmail Suyar, Ismail oğlu Ce. 
mal ve kardeşi Kemal, Sinan oğlu 
Kemal ve karısı Ayşe, Kemal oğlu 
Salahattin ve kızı N t>zahet, Ismail 0ğ

buluıuı.cağından eminim." 
Fransıı büyük elçisi Muigli, 

sız büyük elçiliği ;memurları 
Sahneye göz kamaştıran bir ışık 

yağdı, saz baıladı.. Halk bir işa. 
retle hücuma kalkrnı, saflar ha
linde ayakta bağmyor. tepiniyor 
ve armonik çalar gibi gergin dir. 
seklerini durmadan oynatarak, a
vuçlarını patlatıyordu. 

Seyyahlar, gözlerini örten dür. 
binlerile, bir harbın en kanlı ~af. 
hasını, çatlatan bir merakla U:kibe 
koyulmuş, çekirdekten yetişme mu
habirlere benziyorlardı. 
Sıtma görmemiş bir ses gürledi: 
- Meliket1cçemal Ettürki Hig. 

ı·an Hanım! 

Ve Bayan Hicran, ömrilnde ilk 
defa tipiye tutulmu~ bir bedevi 
şa~ınlığı ile sahnede görilndü. 

Bağırmaktan, aUcışlamaktan ve 
tepinmekten mecalsiz kalmış Su
danlı komşum, yerine otururken, 
gücünün son katrasmı bir intikama 
saklamış gibi dirseğini böğrüme 

saplayarak, sahneyi gösterdi: 
- Ahoo .. Haza f.stanbolii.. Ya 

selam! .. Ya ruhi!. 
Bu türkçe şarkıdan bir şey mi 

anlatıyorlardı?Ne gezer. O halde bu 
eoşkunluk, bu kıyamet ne idi? Hat-

(Batı 1 incide) 
ve müstakbel tehlikeler muvaceht-
sinde müessir ve emin bir teşriki me. 
sal için zaruri bir mukaddeme olan 
umumi uzlaşmayı tahakkuk ettirmek 
maksadile Balkan milletleri arasında 
mevcut ihtilaflı meselelerin müteka
bil anlaşma ve nisafet zihniyeti da
hilinde halledilmesi icap eder. 

• 
Berne, 11 {A.A.) - Basler Nach. 

richten gazetesinin Berlin muhabiri_ 
ne göre, İtalyanın Balkanlarda ko
münistliğe karp bit set çekmek yo

lundaki gayretleri Alman yada tasvip 
1 olunmaktadır. . 
1 
Roma - Pe,ıe. BJgrat mü•Jlai 

Budapeşte, 11 (A.A.) - Yan r~ 
mi Pester Lloyd gazetesinin Belgı-at 

muhabiri, Maearbtan ile Yugoslavya 

araınndaki münasebetlerin mesut in

klpfını kaydettikten sonra Roma • 

Peşte - Belgrad müaellesinin Cenıı. 

bu Şarki A vrupasında her an ehem. 

miyeti artan bir unsur haline gel· 
mokte olduğunu yazmaktadır. 

Bu muhabire göre, bu müsellese 

diğer Balkan devletleri de ve bilhas
sa Bulgaristan ve Yunanistan da iş

tirak edebilecektir. 

Roma radyosıınun tekzibi 
Roma, 11 (Hususil - Roma rad 

yosu dün yaptığı neşriyat sırasında 
İtalyanın Sovyet taarruzları karfı. 
smda Macarlstana asken yardımda 

bulunacağı ve Mac"rlstan Romanyı
dan metalipte bulunmayı !ifmdllik 

terkettiği hakkında neşredilen tayi
aları tekzip etmiştir. 

Romanyadaki ekalliyetlerin 

vaziyeti 
Bükreş, 11 (A.A.) - lfilli kalkın

ma cephesinin ekailıyetler grupu bu
gün ekalliyetler nazırının lştiraklle 
Bükreşte bir toplantı yapmıştır. Top
lantıda Ukraynalı, Macar ve Bulgar 
ekalliyetlerinin murahhaslarHe !Ik 
defa olarak Besarabya Rwılannm bir 
mürzıessili hazır bulunmuştur. 

Müzakereler ekalllyetleri ihtiva e. 
den mıntakalardaki şiyfisi teşkilltta 
yapılacak ıslahat ve ekalliyetlerin 
milli müdafaa yolundaki gayıetleri. 
nin tevhidi etrafında cereyan etmiş
tir. 

lu Hüseyin. 
Konyaya gelen lelô.ketr.etleler 
Konya, 11 (Tan Muhabirinden) -

Bu geceki trenle şehrimiut yeniden 
gelen fellketzedelerin isimlerini bil. 
dirlyorum: 

Nuri Ta~kçu, lcansı ve çoukla. 
rı, aikeıi muamelat ~munı İbra
him Akar, kansı ve çocukları, ~mir 
yollan memurlanndan Dunun Taş. 
kın, :kansı ve çoculdan, HüsnU Kes.. 
kinoilu ve kansı. (Çocukları ölmüş. 
tür). 

Buradan doğru Nazilliye geçenler 
de ~nlardır: llasan, Esma. (Bunlar 
yaralıdır). 

Salihliye iklenler: Nuri ~arlatan 
ve kııları. 

parız.,, 

Hari,taı yapılan yarclımlar 
Ankara, 11 (TAN) - Dost ve mlit

tefik Elen hükumeti, zelzele fe1iket. 
zedeleri için, hem nakden 10,000 li. 
ra, hem de ayrıca 10.000 lira kıyme. 
tinde sıhhi mal7.eme teberrü edece
ğini, ayrıca bütün Yunanistanda fe. 
lAketzedeler için para toplama kpmi. 
teleri kurulduğunu hükümetimize 
bildirmiştir. 

Yunan Başvekili Metaksas, bu mü. 
nasebetle Elen milletine hitaben a. 
şağıdaki mesajı neşretmiştir: 

"Çözülmez bailarla ve sıkı bir it. 
ti!akla bağlı bulunduğumuz asil Türk 
milletinin maruz kaldılı felaket ö
nü.;ıde hiçbir Yunan kalbinin dUYi'J· 
suz kalmıyacajından emin bulunu-
yorum. 

Hükumet kendi hesabına yapma. 
Sl icap eden §E!Yi yapmııtır. Fakat bu 
kabil hallerde ve bilhassa böyle bağ
larla bağlı bulundujum'IU bir millet 
mevzuubabs olduğu zaman yapılma. 
sı icap eden yardımı istemekle, bü
tün Elenlerin hissiyatına tercüman 
olduğumıı kaniim. 

Buna binaen her Elen, sanki Yu
nan milletinin başına gelmiş bir fe-

bir Yflrdım olmak üzere, yardım 
mitcsine 500 lira tevdi eylemiştit· 

Afgan büyük elçisi, hareketi 
felaketzedeleri için Afgan Kralı ~ 
metli Zahir Han tarafından tebl 
edilen 2000 İngiliz liruı ile, 
Kııılay cemiyet\ tarafından te 
edllmis otan 3000 İngili:ı lirasını 
ricive Vekaletint' tevdi eylemişti' 

Atinada Nea lonia belediye 
hareketiarz felaketinden dolayı 
kara belediye reisi Nev,;at Tand 
na teessiirlerini bildirmiştir. 

Japon maslahatgüzarı. Osa 
bütün ithalat tüccarlarının hare 
arz felA.kett karşısında duyduk 
derin teessürü hariciye vekll 
bikHrmjiiir, 

Havu ajansının Ankara bü 
hareket tan f eliketzedelerin.e 
yardım olmak üzere, yardım ko 
si adına 100 lira teberru etmiştlt· 

Amerikadaki Rus haSl'hıko 

felaketzedele~ için 200 dolar t 
ril etmiştir. Bundan başka. Va 
ton büyük elçiliğimize her!?ke 
felaketzedeleri için muhtelif z 
tarafından yekunu 563 dolara v 
teberrülerde bulunulmuştur. 



• • 
• 
• • --• 
ii --• 
• 

2 ikinci Eüyük 50.000 Lira Kadıkövünde Çifte Havuzlarda 238 N. da Şirketi Hayriye fabrikası ustabaşılarından 

usta 4369 N o. biletle kazandı. 
• Vehb= 

• ıkramiye 
'.::>lal Üçüncü Büyük 
'-.J 1 kramiye 25aC>C>C> Lira :Adresinin teşhirini arzu etmiyen Bay Leon 27256 N o. biletle kazandL 

• -• --
4 - 7Jör1;:::u:eüyiik 12. o o C> 1 İ r «•"""""""'l· Eyüpte Orman Koruma Talimgabında Ilaş Çavu§ Bay Hüseyin 6025 No. lu biletle kazandı ~ 

ii --
Yeni Tert·p Biletrer Geldi 

f ÇOK DiKKAT ... 
' RnnffAn ııronra nivAnO'n f"PkfHıır v.ffn1Prf hPr AVln 7 41intfp,1;.,. 

Taşra siparışlerı vaktinde süratle gnderilir. 

Kısa Adres: ( lstanbul-TEK 
KOLLU CEMAL ) kafld:r. 

Hlçbir Yerde Suhesi Yoktur. 

_. .......................................................... a ........ ,~ 

1 

GRiP, NEZLE, NEVRALJi, BAŞ: DIŞ, KIRIKLIK, SOGUK 

ALGINLIKLARI ve AbRILARI TESKiN EDER. 

İstanbul, Elektrik, Tramvay ve Tünel işletmeleri Umum tstanbul Asliye ikinci l'icaret 
~ildürlüğünden: Mahkemesinden: İstanbul hr.ıanma 

ı - 300 adet clvata. bağlı ve sosyete şilep T. A. Ş nin do-
2 - 3860 çitt metre oli.ı'klt1 d'emtt nattığı Türk bayrağını hamil Baku 
3 - 27,9 ton muhtelif demir vapuru Zonguldak Mendereğ'tJde J. 
• - Makkap makinesi tezgAhı No. lu vinçte Denizyollan İşletme 
S - 3000 adet kondansör borusu 
Yukarda isimleri yazılı s kalem muhtelif malzeme ayn ayn sabn ahna('aktır. umum müdürlüğü için kömür yük. 

Bunlara aid fenni şartnameler parasız olarak idarenin Metro banda 7 lnci hattaki lerken 21. 22 • 12 • 939 gecesı başlı. 
levazım mQdilrllllfinden tedarik edilebilir. Taliplerin nihayet 10-2-1940 tarihine yan fırtınada halatlarını kestirdiğ 
kadar allkadar olduklan lwun1ar için teklif edecekleri flatlan tahriren ldarqe ve 28 • 12 • 939 tarih perşembe gü. 

-~-M-lrm~cl-erl-·~~~~~~~-·-~_3_>~~~~~~~~~~~~ nü~d4~0da~krar~~ı~~h~-

I 
nada Menderekte bannamryarak saat 

Deri Müzayede IGDI s de dışan çıkarken. her iki demir· 

~k Hava Kurumu Bandırma Şubesinden: lerini kestiği ve topuk aştığına dair 

ltı ' deniz raporunun tasdiki mezkftr Ba 
Subemiz mıntakasında kurban bayramında toplanacak deriler açık ar rmaya 

konmuştur. kır vapuru kaptanı Asıma izafetle 
Fi;vat baddilAyık ıerül!lrae 18-1-940 perşembe günQ saat (15) de ihalesi yapılacak- sosyete şilep T. A. Ş. vekili avukat 

tır. Emrullah Ültay tarafından istenil. 
fstekinerln ihale ırlJnO şubemize mOraca atlıın. {307l mlştir. 

Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Mahkemece raporun tasdiki içir 

17. 1 • 940 çarşamba saat 10 da şa 
hitlerin istimaı ve saat 14 de muha 

Balıkyağı içemeyenlere çok 
faydalı bir gıda 

Aslan Kuvvet 
!ŞARABI 

iştahı açar, kana. sinirlere kuvvet ve 
can verir. YQze renk ve tazelik verdltl ilk 
şişede belll olur. Her eczahanede bulunur. 

Acele Satıhk 
Galatanın en işlek yeri olan Ter. 

sane caddesinde 231 numaralı tuha
fiye ve manifatura mağazası devren 
satılıktır. ,,,. 

35 modeli Bulk marka R7 'c1!!lnnıl. 
mış kapalı bir otomobil dE' E'hven 
fiyatla satılacaktır Arzu edenJer yu 
~anki adrese mür11raRthın. tııetrnemlz için Havza Nöbet tallmatna m ine tevfikan Zo~ldaktan atınaeak 

bin ton maden kömürünün lstanbula nakli husuau pazarlıkla talibine ihale edJ
lecektır. 

İsteklilerin 15-1-940 tarihine ra.c:tlayan pazartesi gQnQ saat on b~ Galatlı 
llhtımındakl umum mOdürlilk binasında toplanacak olan satın alma koml!J'onwıa 

keme günü tayin edilmiş olduğundan ~ Hl SENSEC 
mezkur gün Ve saatlerde bu husus 'I r. SUP • 1 

lnOracaat etmeleri, llAn olunur. (325) 

MiLLİ PIY ANGO iDARESİNDEN: 
Biletlerin iptalinde kullanılmak iızere muhtelif büyüklükte (600J 

adet Zımba Makinası alınacaktır. 
Şerait ve evsafı hakkında tafsilat almak ve teklif yapmak tstlyenle. 

~n en geç 25.1.940 tarihine kadar Ankarada Milli Piyango İdaresine, 
tanbulda Taşhanında Milli Piyango Blirosuna müracaat etmelerL 

-. ................... IS\l ...................... ,I 

ta alakalı bulunanların mahkemey -frın vnlhrı hıı•f"""""'.., ... n ........... ... 
bizzat gelmeleri veya bir vekil gön ı qeynğlu Yıldıı ıılnrmaııı kar51sı tram· 

1 v,.,,. ""'""tı Lekler ,.,..,._,..,,..,, 
dermeleri Deniz Ticaret kanununun I 

.--~ ..... , ... ~ 
1065 ncl maddesi hükmüne tevfikan ----·-------
illn olunur. 

Sahibi ve Ne,rivat Mfidiiril Hali 
LOtfi OÖROÜNCO 

Gnet"f'ilik ve Nesrivat f L. Ş 
Baslldıtı vrr TAN mathaRC1 

Satılık Lokanta 
Kadıköyünde Söğütlüçesmede 7::1 

numaralı lokanta icindeki buz dola. 
bı ve lokantacılıita alt bütün esva a. 
cele satılıktır. Derununda Ahmet 
\.fııh~ine müracaat. 

·- Devlet Oemiryolla_rı··ve Limanlan · işletme U. idaresi !lariları 
Devlet Oenizvolları isletmesi 

Umum Müdürlüqü ilanları 
D. D. Yollan Sıvu cer atelyeıılnde calıt tmlmak Ozere tecrQbell eJektrlket usta

larına aeele lhtivac vardır Viik .. ı-k tevett lır sebı-kesinde. motlSr montaj ve tiımlra
tında. mQtemadl ve mOtenavip motl\r sar ıolarında cahsmıe !sellerden taUp olan-
18J'1n H P"ııa •ıınntb hl .. nrl l•l•t-m"' mn ,.n .. lfllHlr"' mn ... ,.,.,.t .. tm .. 1 .. rl (303\ 

İdaremizde münhal bulunap 150 lira mUllı cemi tabiblikJerlne dokıar alı
nacaktır. 

Seraıu öğrenmek Qzere evrakJ resmlyelerlle blrllkte Umum MOdQrUlk Zlt fs-'ert Müdürlülüne müracaat etmclerl lOz.umu ilA.n olunur. (324) 

r•0ksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM •J• 
I• Hakkı Katran Pastilleri de vardır. 

• --
~ --
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Ka~eler 

, 
KIZILAY CEMiYETi 

UMUMT MERKEZiNDEN: 
Cemiyetimiz harp, kıtlık muhPceret ve emsali ahvalde zuhur edel" 

'ıastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esn11sınd 
'lastanelerde Kızılay esas hcmşırelerine yardımcı sıfatile çalışmak iı 
'"'Ti" fstanbulda Ak~arııvd11 knin 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 
dahilinde 

GÖNÜLLÜ HAST ABAKICI 
vetiştirmek için 15 KAnunusanı 940 tan itibaren ikincı kurs acıtacak 
tır Meccani olan bu kursa nşağıda yazılı şartlan baız olanlar alınır: 

1 - 20 ili 45 yaş arasında bulunmak. · 
2 - En az ilkmektep tahsili ı?örmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında malümat almak istiyenTe~:Uka. 

-ıda adresi yazılı mektebimıze müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs için lta,·dedildiği halde ikınci kursa kalanlarırı 

·ekrar müracaatla kavdol11nm11lan. 

... Şefik ruhlu. hayırperver bemşıreJerimizin bu insani işe hevesle ko 
R«"11kl11nn11 k11nfl~ 

lstanbul Lv. Amirliğinden: 
2 No. Ju Dlkfmevl terzi ve eadJT kunmlıınna rte<'f'! ekibi tein işe! ~1ınııl"fl1r 

Bu ekip 15 r(lnde bir ırllndib eldblle te-bdllen eııtısa('aktır fııteklllt!rlr, aşağı 

7Ul1J Yealkle Tophanede 2 No. lu OUd mevt MüdürHltüne milracaatl.ın. 
ı - istida. 
1 - Polilçe musaddalı: bOmfihal n rakam. 

1 - Tifo ası kUıdı. 0010 (1 un 
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Ni ET ABLA· i 

Her Ay O!duğu Gibi 
Bu Son Keşide de Dahi; Yine 

En Büyük ikramiyelerin Hepsini 

NlMET · ABL.ANIN 
Ni1"1.ET GiSESi 

~ . Sevimli ve Uğurlu Elli 
PİYANGO KRALİÇESİ NİMET ABLA Vererek Reko,./arın Reko unu Kazandı. 

NiMET ABLANIN Uğurlu elin-' 
den bllet al.ıp, en büyük ikramiye-
yi kazanan Fenerde K:remit mahal· • 

le11inde 4 No. da Bayan VcsUe 

50.000 
25.ooo · 
15.ooo 
12.ooo 

25,000 LI RA kazanan Çengelköy
de Hamam arkası 1 No. da Bayan 

Şeref Gürel 

NiMET ABLANIN Uğurlu e
linden bUet alıp, büyük ikrami· 
yeyi ka.zanan Eyüp 36 ncı Okul 

Öğretmeni Bayan Lemaıı 

LiRA 
LiRA 
LiR 
LiRA 

4369 Numarah biletle izdihamdan do:ayi 
' 

. is:m ve adres~ ni bildiremeyen b:r zata 
27256 No.lu biletle Çengelköyünde Hamam 

arkasında No. 1 de Bayan Şeref Gürel 
• • 

14562 No. lu biletle Kadıkövünde 
Bay Ahmet'e ' . 

6025 No. biletle Sarıyerde 
Bayan Mükerreme 

Kaz8n<dlo1rdlo ve Paranaronn Tamamen Ver<dlii · 

' 

•• , . ' 
, · l\ll ilhi•-ı:-ı.clir C>k'-..Iyl..ı~ 1.ı.2;. • ı 

NbmT ABLA, Kazandırdığı büyilk ikramiye1erl hiç bir d:ınıla on para kesmeden paralarını derhal veriyor. Sayın müşterilerim bizzat gelip paralarım almalarını rica ederim . 

... -------------·------------------------!-------------~--------~' 
MİLLi PiY ANGONUN YENİ BiLETLERi GELDi . 

Birinci Planı Çok Zengindir. Son Günlere Kalmadan Biletle_,rini NiMET. 
ABLANIN Uğurlu .Eiinden Alınız. 

NA'ZtAı.RD DDKKAT: Milli Piyangonun Keşide günleri değişmiştir. Birinci keşide 7 Şubat, İkinci keşide 7 Mart ve 
Üçüncü keşide 7 N"1$3Ddadır. · 

. Birınci Keşidenin 
En büyüt< ikramiyesi 

80.000 Liradır 

~------------------, ,--~--------------~~ · ikinci Keşidenin Üçiincü Keşidenin 
• 

En büyük ikram;yes.i En büyük ikram~yesi 

100.000 Liradır 150.000 Liradır · 
Bi'etin Eedeli 1 L:radır 1 Biletin bedeli 1 Liradır Biletin Bede i 2 Liradır ...._ _________________ , --

. . 
Taşra Sipaıişleri Muntazam ve Seri Gö!ldeıilir, Hiçbir Yerde Şubesi .Yoktur. 

Adres: Eminönü Tramvay_ Caddesi No. 29-31, Telefon 22082 

N'MET GiŞESi s~hibi . · NiMET · ABLA 
. ·. ... .. . . . . ·: ' . . .. .. ... ' . ~. . ' ... ,.. 


