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Gt.çen Yddan 
Yeti Yda 

Y a1n: Omer Rım DOGRU L 

T tk milleti, geçen yıldan yeni 
la derin bir hüzün içinde fa. 

kat m\ ve sarsılmaz bir iı'ade ile 

giriyor!leçen yıl sonuna dotru bü
tün m~eketi yardım ve şefkat se· 
ferberl\ıe sevkeden tabii afetler, 

beşerin•şamak azmi ve hayat - tn. 
biat mt\ielesinde galip gelnıek ira
desi ile tin ve korkunç bir imtiha-

na girlt Her imtihan bir hazırlığı 
takip eô Fakat bu iıntihan ansız.in 
vuku b\ ve korunma imkinlanna 
müsaad\miyen cinsten ve bu cin. 

sin en 8ıınrından, en lnsafsızlarıu. 
dandı. 'ı,mulmadık imtihana kar-

şı, peŞİI\ ahnacak bir tedbir yok
tu. Ahi\ tek tedbir tabiatın tah. 

:rip kuvıerlle derhal mücadeleye 
girişmel bu tahribatın öniinü al. 

nıak içlJıııetçe seferber olmaktı. 
Türk ın\ de üzerine dü~n bu va
zifeyi cı başla yaptı \'e canla baş-
la yapı3 I' 

Mem~, tam manasile mesut 
" 'e ınilre bir mamureye çevirmek 
'için çal~z sırada bu hadisenin 
vukuu, \.t acı bir felaket teşkil 
ediyord\kat Türk milletinin az. 
.mi, ve Oaonsuz bir kaynak olan 
kudreti, bı bu felaketleri yene. 
cek kab\edir. Bu da bütün Türk 

millet~?'ı-ı tesellisi, hem iradesi
dir. Turbeti her halde en kısa 

'bir zamıbütiln işleri başaracak 
"Ve bugil\Uzün ve matemini ma
.siye ınalektir. 

* Sütün)'a geçen yıldan ye-
ni ~'lla 3) içinde, ya hup teh. 
Jikeleri \arp endişeleri içinde 
geçi~·or. tanın pek büyük bir 
kısnu biarp içindedir. Geride 

kalan k1' harp salgınından ko
runmak eceli gündüzm bir u· 

yanıklıkarası kesilmeyen bir 
haZ11'hk .fir. 

Geçenkrupa evvela tttavüz 
haınlelerıtıe oldu ve bu tecavüz 
haınlelel\arbe sürükledi. Bu 

yUzden. i yeni bir büyük harp 
içincled•r 

}\tınan bilhassa Polonyayı 
çiğneme\ bir hadde nran 
tecavüz \ İngiltere ilo Fran~a. 
nın da 1\ırak etmelerine saik 
oldu. 8 "1evam ediyor. Belki 

de u:r.un "-n devam edecek. 
Diğer . 1. 

S 
A vrupanın şınıa ın. 

dbe 
1 

ov3 Finlanda arasında 

Ç~şlı'ylarn ~ ile Japonlar \'e 
ın ı e .. . 1 :ınuzrnın eşen mu-

harebe etmektedir. 

~m\1 \ebeler dünyanın 
r kısmını k,;;larnış bu-

Bir Alman . 
Tahtelbahiri 

Ba~~1ldı 
~.-; 

lngiliz Ordusu Mevcü'du 

3 Milyona Çıkarılıyor 
Londra, 31 (Hususiı - Daily Ma

il gazetesinin memleket nüshası, bir 
Fransız harp gemisinin İspanya sahi
li açıklarında bir Alman ta!ıtelbahi. 
rlni batırdığını bildirmektedir. 

D. N. B. Ajansı Biscaye körfeıın· 
de silahlı bir İngiliz ticaret gemisi. 
nin batırıldığını bildirmektedfr. İn
giliz amiralliği bu hususta malUmatı 
olmadığını beyan etmiştir. 

Havas ajansı, Almım tebliğinde, 
Alman donanmasının Şimal denizin. 
de ve Baltıkta karakol ve keşif faa
liyetine devam cttigini bilhassa kay
dettiğini bildiriyor. 

29 30 kanunuevvel gecesi bu ileri 
karakol gemisi Baltık denizinde dev. 
rilmiştir. Geminin mürettebatını t.:ş· 
kil eden 37 kişiden ilcisi boğulmuş.. 
tur. 

Buenos - Aires'den verilen bir he.. 
bere göre, bir Fransız vapuru, Tene· 
rlffe'ın 400 mil açığ.nda alevler için. 
de yanan Cabo San Antonio adındaki 
İspanyol vapurunun mürette}?~tı ile 
yolcularını kurtarmıştır. 

Vç mil~~" cuker 
Londra, 31 (Hususi) - 1nümüz. 

deki senebaşında silah altın. çağırı· 

lacak olan yeni sınıflar hakkında be
yan olunduğuna göre, bu, suretle 
mart nihayetinde ordunun emrınc!' 
taKnncn UÇ muyuu ı.o!s .. r bı..lun:.oo.lc_ 

tır. · 

Yeni lngiliz balon gemileri . 
Londra, 31 (Hususi) - Sunday 

Chronicle gazetesi, İngiliz deniz tez. 

gahlarında inşa edilmekte olan ba· 
lon ge11lilerinin "Bailoon - Ships., 

nazilerin deniz üstündeki tehditleri.. 
ne karşı müttefikl~rin bir mul·abe. 
lesi mahiyetinde olacal!ını yazmak
tadır. 

Çünkü bu gemileri mayinler veya 
torpillerle batırmak imkanı yo:Ctur. 
1'u gemilerin deniz altındaki kom
partimanlarından bazılur1 tazyık e
dilmiş hava ile doldurulmuştur. 

Balon gemileri deniz inşaatı Fran. 
sız bürosu direktöru Yourkevitch r3-
rafından icat edilmi~tir. 

ltalya Sovyetlerde~ 
Petrol Almıyacak 

TAK 

Cenup Fin Şehirlerine 
Tayyare Hüc.umu 

v·aldada 30 Sovyet Tayyaresile Bir Saat 
Bombardıman Edildi. 100 Bomba Düştü 
Cenupta Mannerheim Hattı Üzerinde Yeni Bir Sovyet Taarruzu Başladı 

Loııdra, 31 (Hususi) - Bugün ~O kadnr So\'yet 
tn:;yart•si Fin şehirlerinden bazılıt"'lllt homhardı. 

nıan etmişlerdir. Başlıca tayyare hım•katı Yalda 
fiClırinin Garbında vukubulmuştur. Sehir. bir saat 
bomharclıınan altında kalmış ve So•yct tavvarcleri 
yiiz k:ıoar bomba atmışlardır. ŞehirJ.? lıiiyiik ynn. 
gınlar •:ıkmı~tır. 

i:f'nuhi Finlanda şehirlerinde 1ıa1k, 1?iin1crini 
sığınaklarda geçirmektedir. Dün homharıhman l'dİ. 

len schirler arasında Helsinki de vaıdır. Bnrn~·n 

aftı So\'~ f'f tayyaresi hücum etmiııtir. :rn So•·,•et 
ta~'\'Rresi de şehrin Şimal kısmındaki dcmiryo. 
lnnu bomhardıman etmiştir. 

Şiddetli bir Sovyet taarruzu 
Cennpfo l\fannerheim hattına, yeni hir Sın"'·et 

taarruzu hac;lamıştır. Bir gün ev\'<' lki tıun·1'117,lan 

bir nctke alınamaması üzerine, yeni tanrru'l.Ull dııhn 
~iddetli olduihı anlaşılmaktadır. 

Fin kayakçılarının faaliyeti 
lfolsinkfden bildirildiğine göre, "alla •cphcsindc 

Sovyet toprakla•:na girerek, Sovyet al:l~·larını yıp. 
rntmaktn olan Finlanda kavakçı kıtaatı. huduttan 
85 kilometr"' ötede Kandalaksa civarınJn harekette 
bnlunmnslardır. 

Fin1andelılar Lenin~rad ile l\lurnrnnsk nrno:ın. 
-Aaki deıniryolunu birçok noktalardan kesml~lerdlr. 

"intihar devriyeleri,, 
Loııdra :n (Hususi) - Finlandahlıır, "İntihar 

<İevriyeJeı i, ismi verilen hususi kaya_lt deniyeleri 
ihdas eırnistir. 

il f:.u müfrezelere mensup olanlar demir~·olları. 

nın ıa~·ların, koparmakta ve Sovyet k•lanhnın tnar. 
nı7unıt maruz kalınca, intihar etmektedir Ynzife. 
leri miimkün olduğu kadar fazla \'O] b"ımaktrr. Ru 
nıiifren•ler meşhur Lavrence'in Umumi Harpte 
~':ark biiJ!lelninde demiryollarını bo71mvn memur 
cdi!t:n Arap miifrezelerini hatırlatmaktadır. 

lıveçin yardımı 
Lnnclra 31 (Hususi) - Stokholmdcn hildirildiği. 

ne ::•örr. diin aksam Finlande\•a hareket eden lsveç 
!!Önii1lii1f'ri nrac;ıncfa İsveç hükumet Reisinin yea-e. 
ni d<' yardır Bircok yiiks<"k riithcli -rnhitln İsvcc 
«ırduııunıfan nvrılarak, Finlımdada çarpışııcak olan 
göniilliılere iltihak etmişlerdir. 

l'agt•n!ii N' heter ı?a7ctesinin Rnliııcfoki muha. 
hirhıin resmi bir kaynaktan öğ'rendii?';nc giire. Al
manva Finlandaya ait olarak Skandina,·v:ı mcm. 
ll'kctlerinden gerecek harp levanmı trtmsitini hita. 
rafhğm ihlali mahivetinde telakki etmiyet'ektir. 

Londra. 3 l (Hususi) - Finlan;ta hiil<i1ml'ti. rin. 
landa sahillnini homhardıman edecek so,·vet va. 
purlarmın Tnlli" limanında hulunmHınt, E!itonva 
hiikiımeti ne7dinde prott"Sto etmi~ti . Şimdi dt> F.s. 
ton~·ndaki So\'yet han iisleri hakkında yeni bir no. 
ta ı:iindl'receld bildirilmektedir. 

Fin cephe•inJe yeni bir Sovyet kumandanı 
J...oııcl1'a, :n (Hususi) - Roma radyosu. General 

Stt•nin l\lurmansk'daki So\'yet ordusu kumandan. 
lıfına tayin f'dildiğinl bildirmektedir. General Sten 
e\'velce Uzak Doğudaki So\'yet ordusu k~nıandap-

ı lrğmı yapmıştır. 

Çinde Çok Kanh 

Muharebeler Oluyor 
Sovyetlerle Japonlar 

Arasında Anlaşma 

Balkan Antant. Konseyi 

Toplanmıyacak 
Çungking, 31 (A.A.) - Reuter: 

Kuang • Tung'daki Çin karargahın. 
dan alınan telgraflarda Çunklng'deki 
Çin kuvvetlerinin ,Tap:-ınlnrın Kan. 
ton - Hankeu demh· yolunun ötesin. 
deki ileri hareketlerim durdurarak 

düşmanı mühim mağlubiyete JJ~rat
tıklarını bildirmektedir. ç ;nlilcr, 

Japon ordusunun merkezini Narreu 
vadisine çektikten som·a Kantonun 

Tokio, 31 (A.A.) - Japonya ve 
Sovyetler Birliği Sahaun balık avı 

nuntaıkaları hakkında öir modüs vi • 
vendi imzalamışlardır. 

Sovyetler bu hususta iki yıldanbe. 
ri akdinden imtina ettıkleri uzun 

müddetli bir aJ)lac:ma imzası icin mü. 

zakereye başlanr asını kabul etmiş. 
lerdir. 

Sovyetler Birliği ve Japonya ayni 
zamanda mahut Maııçuri demiryolu 

meselesini de halletme1ttedirler. 

Bükreş, 31 (A.A.) - Reuter bildi. 
riyor: 

Balkan Antantı konseyinin yakın
da Belgratta toplanacağın'! da1r bazı 
Alman ve ecnebi ga:r.eteleri tarafın 
dan verilen Habcrie>r resmi Rumeu 
mahaCilince tekzıp edilmektedir. 

Filhakika H'lınanyanın vaziyeıi 

karşı mütemndiyen Londra, 31 (A. A.) - Havas - İtal. 
~I var: 

50 kilometre kadar doi;u şimahnde 

bulunan Niupeichid~ mukabil tar· 

ruza geçmişlerdır. Muharebe büt:i\" 
gece devam etmiş, Japonlar Lıans:+
keu'nun 15 kilomctrd doğu cenub • .r a 

İyi mahimat alan mahfıller, Sov. 
yetler Birliğinin yaptığı tavizlere 

ve müzakerelerde gösterdiği uysallı. 
ğa bilhassa işaret ediyorlar. İki mem 

son haftaların hacl:satı, yanı Sovyet
Finlanda ihtilafı neticesind~ katıyen 
değişmiş değildir. Romanya icabında 
hudutlarını müd.ıfoaya hazırdır ve 
bitaraf bir Balk:m bloku teş~kktil et
tiğı takdirde bu alakada .. her me-m
leketin bitaraflığını koruyacak, kat.
yen tedafüi bir anlaşma mahiyetinde 
olacaktır. 

e olacak? 

kmumileşen ve dünya. 
harp mi? 

'1ı mil? 

yan bahriye nezaretinin Rus nefti 
mübayaasından sarfınazar ederek 
Baku ve Novorovsikiye gönderdiği 
petrol gemilerini artık göndermeme. 
ye karar verdiği bildirilmektedir. 

\ısenln de kestir~esL Bunun sebebi ayda 30 bin ton olarak 
derpiş edilmiş olan mazot teslimatın-

b• t da Ruslar tarafından vukua getirilen 
ır şey varsa, eca-

atıratJe lmıihlAU ile te.a}ıhurdur. 

tardedilmiştir. Japonlar 200 kamy·on 
ve bir çok zırhlı arab:ı bırakm:ı.şlar-
dı~ 1 

Salı günü 2000 Japonun [jldiiğü 

haber verilmekt~dlr. 
t 

Çin ordusu, kanunuevvel ba4fındlm 
beri muhtelif cephelerdekı Japon za
yiatını 100 bin olara!< tahmin t'?diyor. 

Halen Hankt?a'nun batı ş~alinue 
I 

leket üç senedenberi bir ihtilafa mün 
cer olmak tehdidi göste~cn fena kom. 

şuluk kavgalannı tasfiye etmek iste. 
mişlerdir. 

kanlı muharebeler cereyan etme.ktP-

dir. / 

Romada Bir Asırdır 
Görülmemiş Bir Kış Var 
Roma, 31 (A.A. ı - Reuter: 
Roma kalın bir kar tabakası altın. 

dadır. Meteoroloii enstitüsü 'J6 yıl

danberi Romada böyle bir kışın gö
rülmediğini bildirmektedir. 

Yeniden doiJnasını 

'9ttir. 

nın ihyası 

lıımalar 

HADiSELERiN IÇYÜZÜ 

ınek J1l 

vusturY 
resinde 

.) - Hür yurt•a
eden bütün A

retlerlni telif et
dradaki eski A-

Huyll• 
yaptığı 
riyetçilef 
bulundu 
etmiş ol 
nın te 
miştir. 

es gazetesine 
' ilata cümhu
erin de dahil 

PlebiSit 
AvusturY• 
kullanınak 
lecektir. li 

talar irtikap 
A vusturyas,
erlni söyle-

• 

• 

• 

'Rmanyanın 1amr yüzünden yapmafa mecbur ol
tluirı lazla ma•rttl ayda ür milyar mmlı ıah111in 
eJilmektedir. Y r.ni Almanya pntle harp irin 
10 milyan mark, yani 6,000,000 lira sarletmelıle• 
dir. Halbuki Alman3ıonm Cihan Harbindelıi harp_ 
maralı günde 2 milyar marlıtı. 

* BuJ.raristanda son cflnlerde Sovyetler lehlndekl ceU:. 
yan .kuvvetlenmiştir. Sovyetlerle )'apılan hava aeferled 
anlaşmasından sonra Moskovaya ıönderilen ticaret he- ,. 
yeti onıda Şnur'un riyaseti altındaki Alman ticaret h .. " 
yeti ile de temasa ıelmiıtir. Sofyada çıkan Zora ve :t 
Utro ı:azeteleri Sovyetler lelüıacle aepiyat J'apmak.l taclJr. __ , 

1 

' ; 
~ ,. 

l 

• 
' 
, 

• 

Romanya Barkly• Nuın Gafenko bir Fransız ruete
si muharririne vaki olan beyanatında, cenup şarki Av
rupasında yaşayan küçük mllletlerin birleşmeleri lil
r.umundan bahsetmektedir. MBıyö Gafenkoya röre, bu 
mllletler harbe pnlnler sirmesinler, harpten sonra 
araJannda bir birlik tesisine mecburdurlar. Bu birlik 
ılmdlye kadar tdm!ll haline ıelea ittifaklar wekllnden 
hmriç bftsbUtfln reni bir iıtibmette olacaktır. Roman. 
1• ,UUdJdea bü} le bir birlik yaparak ıulhil kurtarmata 
lıazardır. Romanya Hariciye Nuınnm kasdettiii birlik 
bir nevi koafe4eru7ondar. 

* Mflfluır ltalyan mrılaaTriri Gayda .an pnlfll'tle 
ltal~ 914 laar6intlen eınMllri oaiyeti ile 6u
siinlıii oaiyeti .,..,.Ja malıııııyaeli llCfrİYtıf yap. 
mtıldatlır. Kont Ciano'nan beyana~mı takip etlen 
6a nflfl'İyala 6ii7'ilr elaemmiyet oerilmelıteJir. 
Çiiniü ba nef"İyatul ltalyan elklın umumiyaini 
6ir mprlH ltaırloma.'l için yapdtlığı zann~ ,,..,.,.,,ir. Bsr aiirpm merakı darJet etmekıet1 
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Hayırh Sene 
Olsun! 

A 
ğildi. 

Yazan: B. F E.LE.K 

llah aratmasın, şu giden 1939 
senesi uğurlu bir sene de-

Şöyle diinva işlerine bakarsanız 
hunun ne ıtihi musibetleri doğur
muş bir l ı1 oldul!unu göriirsilniiz. 
Uzab ne hacet? Daha gider ayak 
''urdumuza serptiği afet bile onu 
lanetleme etmemize .kifayet edecek 
bir ulursuzluktur. 

Gerçi günün, ayın, senenin ul'ur• 
lusu ufursuzu olmaz derler ama, her 
şeyde bir ulur, bir meymenet ara
mak öteden beri beşerh etin huvu
dur. Hatta bizde bunu söyleyen dar
bı meseller ''ardır: 
"Uğurlu at, uğurlu avrat, u.luı:la 

irat.,. derler. 
Onun gibi yılın da •11!11rlusunu te. 

menni etmemek elden gelmez. 
Ben gerçi böyle oıevlere dikkat et

mem ama bir dostnm Ş?eçen y~l ba•
tarında bir gün bana demişti ki: 
"- Ben hu seneden korkuyorum. 
"-Neden? 
"- Çünkü 1939 dan dokuzlan (J. 

kanrsan 13 rakam1 lcahyor.,, 
Daima bu 13 rakamı! 
Belki hunların hiç birinin manası 

\'Oktur. Liikin insanlar tabii afetlere 
kadar her sevde bir 7.ahiri isaret ara
dıkları için ekseri höl le şeyleri~ uğ· 
rasırJar. 

Uğurlar olsun 1939 sene!iine. '• 

Hoş 2'eldin 1940. Umuyoruz ki: SP.n 

l!'eçf'n Yılın artığı yaraları ~aracak, 
hh(' daha hac;kn tasnlar kn,·aular ve 
eıfetler 2'rtlrmh·rrrk,.in! Umuyoruz 
ki: mrrf Pn:vrti kökiinden kurutmat!'a 
1cn;tı.r kahilh etli ohm harp att>şlni 
c;örırfiirttek, hnrahelerin Plamure ol. 
malarına imkanlar hazırlayacaksın. 
l Jmuvru·n7 kt: he CTİ\'efe bira7. siik\m, 
hirıı7 aklı elim ve biraz saadet vere-
~ekc:in. - - - • 

Cünkü hiitün hu nimetl,.r, ver yii-
7ii"ıfe e11 kıvmctli madenle,.den cok 
•laha a7.aldı. Sanırım. Si-t"1!7lı Şai~ 
llnfı7. hir münacatında hakka şö~le 
J,itap eder: 

"Padişahfımcn bederı;:Cıhet penlh avM
deem,, 

"Der hilzurf - hczn•tet r1'.lvl slyılh averdem., 
"CAr çiz averdc&m Ş!ı hi der genı-1 tu

nt..;t. a _.., 
"NlsU vti h cetü, özrQ gOnAh averdeem , .,_ 

Giizt>lli~i. a!ilını nnkl,. heni ic•ar e
den hu kıtada ŞirHlı Şair şunu de
mek istl;\or. 

"İUıhl y{iz 1' le P'lln k pına ın. ını
yor ve n h zincnde me cut olmıyan 
dört şey: Yokluk, yok ull:.ık, özür "e 
gun h sunuyorum . ., 

Hakikaten bcseri\'etin elinde ba 
di:rt knra serm:ıyedcn başka hır şey 
kalmadı. 

Umalım, dileyelim \'e dua edelim 
ki: 1940 vıh bizim olduğu kadar. bU. 
tün cihan icin de uğurlu hayırlı ve 
bahtlı ol!iun. 

Romanyanın Ankara 

Sefirinin Beyanata 
Sofya. 31 ( A A ) - R.)manyan•n 

Ankara elçisi Sro1=n. Ankaradun Bük 
reşe geçerken Bul~ıır gazete.-:ilerine 
verdiği bir mtilakc:tt:ı Bulgarıst .. n -
Romanya arasında muallakt.1 buıı:. 
nan meseleler hakkınd:ı iki memle
ket arasında bir anlaşma derpı§ edL 
lebileceğini kaydı>tmtştir. 

Sefir Sofyada Köseıvanona gartış
müştür. 

Bulgar matbuatı, Bul.ıarutanın ha 
len Balkan antantın.a iltihalu tasav: 

vur etmediğinı kaydediyorlar. Su -
nunla beraber hııkiımet mahafilill 

bitaraflık esası.."la müstenit bir 
kan konferansının Bulgaristan•Ja 
karıılanacağı ihsas edılmektedir • 

Montevldeo. 31 f A.A.) - Grd 
Spee zırhlısına yardım etttğl lqlD 
man donanmasının muavin vaı-.# 
larak telakki !dilen 1'ocoma 

. 

suna pazartesi günü sabah ~ 
sekize kadar limanı terket 
edilmiştir. Aksı takdırde mıl~-~~~~ 
mevkuf tutulacaktır. 



SON MAÇ BUGÜN 

Macar Takımı Dünkü 
Maçta lstanbulun B. 

Muhtelitini 3 - 1 Yendi 

Nasal Yardan 

Etmelylz? 
Zelzele fellketzedelen için yapı

lacak yardım fffilleri etrafmda 0-

kuyuculanmızdan aldıluntz mekt-.ıp. 
lardan bir kaçım da bugün ııep-edi
yoruz: 

Okuyucularmmdan L Hayrlnin 
f .ikri: 

•Bütün sinema, tiyatro ftSltr el· 
lence yerlerinde duhuliye biletlerine 
muayyen bir miktar, mesell bef ku
ruş yardım zammı y&pılıbilir ve bu 
para ile iyi bir yardım varidatı te. 
min edilebilir.• 

• Çakıcı lmzast!e mektup gönderen 
bir okuyucumuz da, esas ftibarlle 
ayni teklifi yapmakta ve bütftn sı

nema ve tiyatro vesair eğlence yer

lerinin birer gunluk hası!atlannı fe

laketzedeler için ter:ıtctmelerini iste. 
mektedir. 

• Bir askeri miltekait okuyncumuz 

K.tu altında oynanan dünkü maçtan bir görünüı 

da, İstanbulda ekmeklere yapılacsk 
bir kuruşluk zam ile felakctze:icler 
için her gun 3325 lira toplana hile -
ceğini ve bu suretle bir ayd!l 99i50 

ve bir senede de 1 mily~n 213 bin 
625 lira temin edilebileceğini bildir
mekte ve bunun için ekmeklere birer 
kuruş yardım zammı yapılmasını 

teklif etmektedir. 

Macarutan şampiyonu F r nç -
V&l'Of takımı, Is•anbııl muhtelı i e 
5 - 3 mağlüp oldukt n sonr ikin i 
maçını dun İstanbul B muht ' t ne 
brp yaptı. Bırincı gune n 7 r n d • 
ha zayıf bir kadro ılc s h da g u
nen misafır takım bu oyunu 3 - l b
aandı. 

İltanbul B. muht liti şu şekilde teŞ
kll edilmiftl: 

M. Ali - Ustardi Hır to - Hu. 
•Yln. Nobar C ' • Fil p Cul (ı Jb. 
rahim, Cahit Dıran. 

Buna mukabıl Mac rlar da k 
Şaroşl, meşhur Lazar ve Kıs li'd n 

mahrumdular. 

Hakem Ref"ık Osmanın düdu ıl 
latıcwna pçen tAkımım,ız derhal Ma
... kaleehte lllıdt. Bu ilk İstanbul hu
ewnu, Macar müdaf ası tarafından 
pçlükle defed lebıldl tık dakik:ılar, 
MİÜtirini takıp ed•n hucumlarımız 
altmda geçiyordu. 

Dörduncu dakikadl parl y n b"r 
tltaabw hücumunda top lbr hi 
a-çtl. İbrahim 11kı b r •ı f~tanbu.. 
lun yegane golunü kayde muv ı!f ak 
oldu. Bu gol M carlan n rck te 
pttrdi ve kalem"zi tehd de b şla1ı. 
Jar Bilhassa sağ a ·ıklnn vasıtasıle 
7&Pbklan hücuml n kal mız ı ın 
mutemadJ tehlıke olııyor<lu. 17 inci dakık d1 dan a ıhın b r 
Macar hucumunda s:ıg ;\Çık ka e 
~ aktı ve t pu h vadan ort ) a 
~Sollç y mükemmel bır 
kafa vuruflle takım n ilk g ılu ka-
andırarat ber berlı t n et i. 

İki dakıka sonra ortad n, bir hu
cıımda Şarop ik nci Macar go1unu Jc 
ıaJwıdan bir vuru a kayd ttl. 

tklnel .,ıden son:::'a İst nbul takı. 

t itinin bu cantıtı·ı ancak on dakilra 
k dar surdu. reı..r .. : hakımıyd M&. 
c rlara g ti. 

Devre on ann3 do nı Şşroşi, ti
çuncu bır gol d ha y ptı ve devre de 
3 - 1 Macarların l hine neticelendi. 

İkinci devrede Macar takımından 
Şaro i çıkmış Kı •lı girm şti. Bun.ı 
mukabil takımıınız.1 sa a ığa Fikret 
k 1 y de O m n ahnmı tı Bu devre 
d \amlı ya an kar altında geçti. O
yuna b n n h:oıy kadar Macar 
takımı hfı.kımd F k t bu hitkimıye. 
t ne r men gol kayd dilemedi ve 
oyun da birincı devrede-ki netice ile 
3 - l Macarlar111 lehine neticelendi. 
1 tanbul takımından dunku §ekUIP, 
bundan fazla birşey beklenemezdi Ne 
tıceyı tabıi gormek icap eder. Ma.. 
carlar ılk oyunl nna nazaran daha 
durgundular. Y .ılnız sağ 8'tk baJtAn 
nıhayetc kadar yirm iki •ifinin en 
iyi oyuncusu ol rak gozuktu ve h"ç. 
bır hata yapmadan oynadL 

Son Maç Bugün 

kı, Şeref, Fikr _t. 
Macarlar da sahay:ı tam kadrolari

le çıkacaklardır. 

Yılbaşı Sokak Koşusu 
Dün İstanbul atletızm ajanlı~r ta. 

rafından yılbaşı koşusu tertip edıl
mışti. İkışer kışılık takım halinde 
yapılan bu koşuya 40 ekip 80 kişi 
iştirak etti. Galatuaraıy kliıbünden 
Tai<sim abidesi ve ~ramvay yolunu 
takiben Tünel yolfle Eminonü Hal. 
kevine gelinecek ve Eminonn Hal
keviftden bayrak almıtrtlt ajttf yolla 
Galatasaray klubünde musabaka ik. 
mal edilecekti. 
Yanı. oldukça lıeyecanh gectl 

Yalnız bir parça lntiu.'1\SJzdı. İyi or. 
ganize edilmemlfti. Galata :ray • 
Eminönu Halkevi arasında ilk bay. 
rağı veren Mahfidis Eminönü Hal. 

Bugün misal r takım, son maçını kevi - Galatasaray iddbti arasında 
İst nbul muhtclıtlne karşı yapacak- da ilk gelen Fenerbahçe klübünden 
tır Bu miısabaka birinci maçın re- Rıza Mabut oldu. 
vanşı mahiyetind"' o acaktır. MuhtP-. Takım itibarile Rıu Maksut • t. 
lıtımiz sahaya şu kadro ill' çıkacak. zak ekibi birinci, Osman • Safa eki. 
tır: bi de ikinci oldulat'. Müsabakadan 

C hat - Adnan F Tuk - Musa, En- sonra derece alanlara madalyalar ve 
ver, Esat • Salih ddın, Boduri, fiak- hediyeler verildi. 

1940 senesinin ilk süper filmi 
Fransız sanayiinin :zafer tacı 

YIKILAN MABET 
EDWIGE FEUİLLERE 'in 

hucuma geçti. Bu arada bir k" yarattığı en büyük aşk 

aoı olabilecek iırsat ta kaçırdılar. Hu Pek Yakmda L A L E romanı Sinemasında eum hattımızın nla rnam zh go 

.kaydına mini oluyordu l taııbul muh '••••••••••••••••••••r••••••'" 
~ Velinimetım Efendım Hazretleri, 

600,000 Liralık Büyük 
ikramiyeyi 11,325 

Numaralı Bilet Kazandı 

ANKARA RADYOJ 
Ttlrldye RadyodlftlzyOll btalat 
TflrkJ7e Radyosu Ankara oadyos 

Dair• Vzunluta 
1848 m. 182 1Ccı120 K 

T • .\.. P. 31.7 m f4fr5 r<e 20 K 

Pazartesi, l. l. l O 
J2.30 Program ve M mtekl!lat aya 

12.35 Ajana ve Mt"tA!orol haberle 
12.SO TOrk Milzlll (Pi ). b - H 
MOzfk: Karışık hant mfl%11f'l.), 

ıom piyaneıonun dün akpm çeki. 
len yılbaşı keficiesinde kazanan nu. 
maralan sıraya konmuı olarak ve 
tam listesi halinde qağıda bulacak-
ıımz: 

tJOOIJ()O lirayı lıazanan No. 
11325 • 

3001JOO lira lrcaanan No. 
28226 

200,olJo lira lıazanan No. 
12922 

100/)0() lira lıazanan No. 
30725 

18 00 Program ve Memlebaat aya 
e511 6824 8884 6784 6774 n, 18.0tl Müzik· Radyo Cerkestra 
6803 6903 7164 7241 7363 18 40 Konusma (Fuzuli ha~a), lU 

Serbest saat, 19 10 Memlellaat aya 
7583 7650 7187 8023 8099 Ajans \e Meteoroloji ha~J<lJ.30 Tor 
8157 8277 8808 8911 9337 mO:dğf· Kadın geçit konseri nlar· V 
9453 9600 9788 10068 10142 cıhe, Reşat En!!', Ce\Jdet ln. Kem 

10244 10481 10506 10650 10979 Nly zı ~hun, İrıettln Ö 
20.15 Konuşma 20.30 T(Milzftl· Fa 

10995 11231 11486 11590 11672 sıl heyeti, 21 15 MO:r.lk. lk orkestr 
11713 11983 12076 12126 12155 (Şef: Necip A,kın), 1 _ rer: F.şkıy 
12479 12482 12518 12596 12611 operetinden Potpuri, 2 - trauss: Şa 
12648 12692 13040 13616 13644 rap, kadın. ve 111rkı (VA 3 - Pau 

13724 13751 13798 13951 13980 IJncke· F ntan (EntermJ• 4 - Wal-
ter Noack: Romantik (J 5 - J 

14019 14061 14102 14162 14241 Strau Gu:r.el Hkbahar ( 2:.ıs M 
14344 14420 14496 14517 14566 leket s at ay n, Ajanı teri• Ziraat, 
14793 14984 14996 15016 15338 E ham - TahvılAt, Kam Nukut Bor-
15539 15699 16138 16284 16478 18 (Fiyat), 22.30 M Bir Senfoni 

(Pl ) 23 00 Mllz k· Ca~ ), 23.25 • 50,000 lira kaz.anan No. lar.· 17033 17680 17774 17883 17906 
23.30 Yarınki prlgram ::tn11. 

11111 35841 17939 18409 18649 18709 18914 ------•-.."'----ı 
30,000 lira kazanan No. lar: 19577 19645 19789 19793 20054 El" a· 
16119 24186 31602 35339 

20313 20495 20155 20161 20821 ım ır ıya 
21167 21266 21336 21E24 21607 -----o---

20,000 lira lıazanan No. lar: 21751 21777 21908 :!2038 22193 Eski Harbiye N'SZGeneral 
7734 9102 13254 15138 22Q59 22663 22824 22929 22942 23143 Ziya Kutnak \\ Etti 

24503 29563 33484 37334 38900 i!~~! ;!~~~ 23255 23284 23401 Osmanlı devl•tirıln Harbiye 
10,IJO() lira ltazanan No. lar: 23687 23713 ~3738 Nazın olan g neral : Kutnak'm 
1144 1197 3103 5258 5.,66 

23874 23958 24036 24039 24048 
dun gece 10 30 da 70ında olarak 

5403 7501 12608 ,•4cı21 • -
24085 24205 24499 24517 24606 vefat ettil'-'ni teessur1ber veririz. 

14040 24642 24905 25293 2~606 25740 5 ' 
14098 21224 26322 30432 31193 25816 25900 25914 26

')7
3 26160 

General Zıya, milli !ldele esna.. 
33061 35273 35627 36758 sında Kuvayimillıytı1yuk hizmet 

5,000 lira lttuanan No. lar: 26234 26267 26416 2653R 27212 ler etmiş bir vatanp8olduğu için 
27439 27522 27698 2i769 27006 İstiklal madalyastıı"bili idi. ffi-

262 588 3414 3956 54!i6 28054 28234 28263 2A331 28344 j caz valisi muıir Ofll&apnm oflu 
8008 6492 7492 7848 8287 28852 29125 29133 2918n 292881 

'' ve terciıman Mün!t nın darna;h 
8613 9060 9385 10234 11211 29473 29481 29701 291107 29!H8 olan merhum, bıitlı~atında hüs. 

13243 14104 14546 17167 13125 30025 30326 30615 30870 30881 nu ahlakıle, nez~k emo)UZ et-
18767 19526 20357 21467 ?1768 31066 31197 313P-1 31f.i!l8 31631 mişti. 
22496 23700 24fl49 24817 248RO 31727 31811 32045 32311 32385 Erkanı harplik tal bitirdikten 
26266 28934 30379 :11406 34585 32647 32775 32798 3?054 33249 sonra muhtelif askazifeler de-
35196 36180 37156 37f44 38267 33589 33915 34064 ~4.,62 344°6 

' ... <) ruhte etmiş, Sıva ncu kolordu 
2.000 lira ltazanan No. lar: 34604 34934 35058 33164 35472 kumıındanlığında eakiben er. 
~21 1012 1289 329 1440 35502 35670 35675 36091 36138 kanı harp reisi ~e balun-

4484 4878 5249 5:143 6262136604 36749 36789 :,6986 37091 muştur. Liva oıar.ıctıd olmUJtur. 
6745 7766 8145 9997 10084137209 37252 37270 37467 37497 Son vazifesi olarJ Se nazırbfın-

10335 10732 11079 11241 11390 37742 37761 38286 3P.34!} 38626 dan evvel Nafia ~eiye nazırlık • 
12308 12743 13024 14786 15262 38666 38865 38994 :'.'9C•Oi 39412 lan vek&letini ifa 4i • 
18274 17187 19053 J0147 20402139425 39430 39626 39961 39999 General Ziy:a JCUhtuharrfr ar. 
216!57 232311 2367ı: 24'1 ~2 24935 Sonu !5 ve e ile nihayet bulan biıtün kadaşımız Osmall r Kutnu·uı 
25083 25!536 26:402 26553 27378 biletler 50 şer lira amorti alacaklar- pederidir. Elemdid\ine taziyet 
27918 28207 ;28841 29('58 29494 dır. ederiz. 
30256 30349 30681 ~1132 31521 --1rl gü - ~ h 

31684 32094 32441 32870 36157 T 1 y AT ROL AR debaşında Mahrl'udeşmesi aoka-

1 
Cenazesi yanı..- nu 'i'e za-

36176 37435 37548 3Rfl68 39793 • ğındaki 20 nu~inden saat 
1.000 lira hzana" No. lar: n 11,30 da kaldırılat'tnazı Beyazıt 

Şehir ıyatroıu _,.., 
l46 290 426 502 611 camiinde kılınac.-
909 Komedı Kramı latılrlll cadd•lade ,,., 

1104 1270 1548 2 l 44 Bu ak~m "aat 20.30 da 

2317 2403 2542 2590 2615 • ı K ı z L ı R • Tüberkülaz Cdl\ Toplantısı 
2661 2894 3012 3017 3115 Halk Opereti Tüberklllo~ c-rıl7~ınd .....mtn. 
31'4 3406 3535 3757 4201 Bug(ln matine iti da ilk toplantısını S 11\nun çarpmba 
4394 4842 4970 5101 &3:50 Zozo DalmHla (lleyoQlu ç•çe,I) günü saat altı trUÇ\l~Jaloıtlunda E-
~738 &895 1903' 5954 6025 BQ;yük Operet tıbba odası aaıonuııd•.caktır. 

W AR!'~~ 
BAX -ı:ıt LORETTA YOUNG 

ZORLA GÜZELLiK OLMAZ 
• 

FİLMİNDE 

ÇARŞAMBA AKŞAMI M E L E 

bana babamı bulacaktı. 
Bebek Abla ıle Idil Hanım bu eve ııelmce evı

mlzin d:.ızenı, rahatı kaçtı S z l: na b.ıh Iık ettinız. 
Ne yapaı. m? Allah herk se bir kısm t verm . Ben 
d~ Uzunçarşılı Mustafa Efendın n oğluna ısmet ı m
flm Sizden hıç bir hak hukuk ı t mıyorum. ıi<mı so
racak, arayacak olursanız Uzun ar nın M re n ı:ı
rafından a&.ğdald üçuncu dukk nJ.ı Mu tafa Efendı. 
den JOrwıaz. Çok ıy liğinizı gord umil.t "ç n s z daı. 
ma ahret babalığımız kalacak ınız. Ben ,,!ustafa E
lmdtnın evjndeyim. Bu perşembo nık hımız kıyıl:ı
nk. aıuıeın ~k utandığı ıçin sız s tl mcd , bu mek.
&ubu yazıyo'"uz. Sıze son sozumuz şudur kı, u,ı Ha
aandan sıtkuıınız. Bebek Ablayı bir daha evl ndire
tlk olursanız tenbih ediniz, kocasuu y ne aldatma. 
im Yazık oldu Behzat Efendiyd Bunun en iyi çıkar 
JOlu Beb.?k Ablayı sız alınız' O veremden ırtulur
IA ı 17.ellc§t!Ceje benz yor. Bıze Uı&Jn z ıyıllklerı me-

B) 
1 ) E B) 

1 ) EK 
- l.f! ya, bulmadı mı? 
- Baksana, kartında duruyor. 
- Kim? Doktor mu? O ben.ıııı t>'~ delfl, 

bamJın ustun bir ,eyim. -Tamam. 
- Joakat bu, babamı bulduın de~ midir! 

urlarmuza bdar uııutınıyaca .B b k Ablanın 

Jerine bana 90rsayclımz, acaba sız "varmam:,, 
mı diyecektim? Ne y palım du ylc" Yalnız 
~ ........ , ... scyleme de vıcdan bo iın l i, Bebek 

da:ı bir ~ğunuz obana 
Be ~endıye yap 

bu mektubu lkı üç def:ı okudu. 
n41 kızdı. Hat.ta guluınsedı b le. 

.-ok. Butün 
1.neselesi. 

~ 

.. 
YAZAN: AKA GUNDO 

lu aça!"lıiı o zaman mesele kalmaz. 
Fer~. Tuhaf feYl içinde bir ferah bile hlaet. 

mJşıı Do,ından bir çift yük katıdıjı içJıı Jni? HaT.rl 
Bu gen zihniyetlerin tapdıjı bin bir httmal için. .. 

Bu zthniyet bir sün kalkar: 
- Altmıılık doktor l'erh.ıt, on •kizllk bir ma. 

ıum kız ı, ırzına ~! DlyebWrdl 
Sebep? Sebep yok? Yahut •bep baait· JCbmellz 

kı%ı, bıraz dunyalılJ olan tanmmıı .>ır doat*"r ru
bada nikAl:lamak. .• 

Bilırler ki o yafta bir akıllı adam bu yqta bir 
lpt•ctaı km almaz. Zorla aldırmak ta mQmkun de&iL 
Yolu açık ve kolay: Utira! 

Tanmmıı bir doktor böyle bir !fttradan kurtul• 
ruak için ~ikAhı birinci lnırtulUf çaresi bulacak. 

Yalnız bu kadar mı! Battalın Çh'aCJDa flflrCp 
<Doktor Beyden gebe kalmıt!) denilmeti o kadar zor 
bir _., mi? Bepm için ne kadar çok mlul pterlle-

blllr Doktor Ferhat ipe- bunun ~ deta bir ferah 
fluJmufta. Ne kDda. ne UMPncla hiçbir lllC ~ 

No. 42 
iu. Onlar da kendi mantıktan bakımından haklı 

idil . Onlna tefekkür bile etmeliydi ~ doiru du. 
riiat çektltp ,ttmlflerdl 

5ımdl bütün if; Re§at Nuri met.odunca btr nıhl 

k iyon Y•Pl)> Bebeli kurtarmakta Jtilümlcnırea s 
Jord '· 

B\ ebeiin oduına girdikleri zaman Şahver teyze 
al&nd nı çıklfb: 

1 Ne oluyorsun Bebelbn! Ben de senin Y8flll<1a 
lk ~ ;ı!1 efendimi kara topraklara IÖlftdiım. Bak 
hl; AYC>rum. Yürek her teY• tahammül eder. Ba
bac,;.~ •I ohun! Anlan babacıtın• · 
.... Id>l Abla da titizlenmlye bqladi: 

_ S en bana korku veriyonun Bebek? Neden 
mi? y lk en de bir S(ln evlenlnem': Kırk 711 idil Ab· 
la ta.:CU delilim ya.. Ya evlendikten sonra kocam 
ölüne? Rk-a -ederim Bebek sus! Madenıkl baban ya
mnda.. BöJJe b "t babuı olan hiçbir aııwı ~a-.sesiz 
lq1Jmaa. 
-· .,_., anmıT1Wmt benim ber ..,tmdt. O 

- ~h kız! Güzel kız! BabaP b'J· 
- Bana inanmıyor musun? 8" 'tor Ferha 

annenin aredıjı, Zumrutmisahn bıçJtı!"dıtı 1',erhatu .. 
Babandır! Oz baban! . l#ı. 

_ - Ne bakıyorsun kızım? slnıitff 
- inanamıyorum! f tol 
- Sana papajanı getlrdinı. llneniıl 0Sev • 

•fiarı:ıı gostereceğim. El yazıl•4tacajı0'· • 
dımaliy anlatacağım. Şişko TeılOyleyeeet.':nı. 

- Şifko! Şişko! Evet. Terep ooyle soy .. 
lerdi, ~ban: ona <Şifko kız) d ~ 

- Saaa. annenin sağ e]Jrı'CÜ ?8~5·nuı 
son boA:uncndaki mor leteden\'ereceğim! Sa
na, annenıo çenesi sohuıdakft kah\'~ re?
li bend~~ SOracajım! Senin kı'<>lund•ki uzunı 
kadar koca bea ktiçüldu mil r>r mu? Sol aya
jınua son parmajı dordün~ınlll OStunaeıı 
lndi mi? 

:_. Enaentsdeki et benini' isterim. 

f 
- Bak., i§le. yerinde d • 
Uç beı baf blrlbirine l'- ıeldz on kol bL 

rlblriDi kucakladı. Sessil, .. .r tJJama batladı. 
-BI' 

iÇ' Ankara - 1939 
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1 Sonkinun 940 

TAN 
'BONE BEDELi 

11cly• Ecnebi --141 Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
71 8 Ay 1500 • .. 
4( 8 Ay 800 • • 
1! 1 Ay 800 .. • -

Mi\erarası po!'ta ittihadına dahil 
0lnı:0 memleJreUer tçln abone 
bed müddet suraslyle 80. 115, 9, 
8,5 ':ldır. Abone bedeli oeslndlr. 
Adr değişUrmek 25 kuruştur. 
Cev için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ~esi lAzımdır. 

b============== 

GÜUN MESELELERİ~ 

Yartım Ve 
Te~irler 

Y~: Falih Rıfkı ATAY 

B i\k facia, içeride ve dışarıda, 
~ bir ıstırap hissi uyandır. 

dığı ka4' selzele kurbanlarının im
dadına ~ağı adeti bir ahlak zaru
reti ha~--ptirmiştir. Dün, Kızılay 
ıubeleh\ kapılan önünde vatan. 
daşlar Det bekliyorlardı. IJaha . ..;a. 
bahleyiaBalkan komşularımızdan 
ikisinin kit ve eşya yardımı için 
Kızılayl\iiracaat ettiklerini haber 
almıştık.Amerikan Kızılsalibi ilk 
yardım 'rak 5000 dolar göderrniş 
ve daha ıibi munenetlcrde bulu
nabileceii 50rmuştur. Hrpsine de
zjıı teşe\rlerimizi bildirmek iste. 
rb:. 

Enine fibi merkezlerrniz hak. 
kında d9!niiz maliımatımıı tam de
ğildir. H dakika felaketin dere(' e
sini gösl\n yeni bir havadis alıyo. 
ruz. İki \imimiz bütün 9iJe fertle. 
rlyle öl"ııerdir. Demiryol memur
larından ikisi 35 kişilik çoluk ço
cuklariyl~urbanlar arasındadır. Di. 
ğer halkJııeye uğradıklarını bir ta. 
savvur ~z. Ya uzak merkezler? 
Ya köyle Bir çoğunun yollarını 
karlar k&rnıştır. Hükumet mnıur
ları, her t\ü müşkülatı yenerek, va
ziyeti yer.inde tahkık etmek ıçın 
uğraşmaktırlar. Her tahkik, bizim 
şimdiye k!lr bildiğimiz harabe ve 
kurban Y(nunu kabartmaktadır. 

Ne yap'tJz? 
Ev\•cli ıılay kasalarına para ve 

anbarlarıneşya yığmak; kışın ol. 
duklan Y~de barındırılmRk imka. 
m olmıyanı başka taraflara naklet
mek; yar97e hasta olanları kurtar· 
mak: Hüll ölmüş olnnların sayısını 
artbrmamt için elimizden gdeni 
yapmak v~ç kimseyi aç, açıkta \'C 

çıplak bırl\amak! 
Ondan Sı üf d w ra, n us agılmasına 

meydan v'emek için, tahribat sa. 
balarına mendis yoH.yarak inşa ih. 
tly~çla~ını 1diden tesbit etmek; kış 
ınühletınde istifade ederek imar 
pla?larını, ' olmazsa ana çizgiler 
halınde yaplk, ve mevsim müsaade 
ettiği &'find• itibaren mesker.lcrin . ,.-;.: ...... · '~"~ . ' k! ~n he~en ınşa!ilna baş-

ıaıo' hl ki bugilnkil harabelerin 
k~d.'de, gelecek kış yeni nıa-
1111ıt~Jt saldığını görelim. 

1'f • şırimİZ zelzeleye karşı 
bası ill ~siyetlerini dahi şimdi. 
den ~t -/'1e1idlrler. Erzin('anda 
meseli ~tftasyon binası çatlamış. 
aa da rı-' ... indekileri öldürmemiş
tir. t"e ar, herhangi böyle a
fetler ~ a can kaybını asgari. 
ye ind 0 i şartlım haiz olma. 
hdır. 

Hüll ııı ölümden kurtul-
muş ol uratle barındırmak, 
giydirJll 111ek ve milletin yıik
ıek şefk elli etmek! Yaz için 
nüfusu b tarı ~erlerde teshit 
edecek, İ e diğer snnatlarında 
-dP.vam et inşa tedbirleri almak 

Ve yenı ıaı-:. erin projelerini Türk 
bıUhendis ve farlarına bahar rne•·. 
liınlnden evve azırlatmak! 
Bunları b~ş~ıak kolay delildir: 

Türk milletınıı san kalbi \."e Ytik. 
sek enerjisi, fe':te karşı her türlü 
esaslı tedbirleri ratle almcıkta olan 
hükumetimizin irnert ve alicenap 
bir yal'thıncısı o atıdır. 

Y azıkınıl.~, .... Y::sa==ngı=n==-==--
Mucur (TAN) ·yazıkınık köyün. 

de. Osmanın sa iğındnn ~ece ye. 
rısı yangın ç r Samanlık ve 
bir oda yand · nra söndurül. 
tnüştür. 

Zonguldak vt . .l!Iİ Limanları 
Zo'lj?Uldak (T.IU" Limanımı7-

~ · nın1r'" ına filen 

Hıristiyanlar111 itikadına göre, 
İsa, 1940 yıl önce bugün 

doğm1;1ş, günahkar beşeriyeti kur
tarmak, türlü türlü ıstıraplarını 

dindiı:mek için kendisinı takdir et. 
miyen mıı""- ·, hir muhit içinde 
kısa süren bir mücadeleden sonra, 
halkın tezyif ve tahkirleri :ırasın

da çarmıhta c~m '\"ermlştir. Fakat 
ölümünden üç gün sonra diritıniş, 
kendisini korkak bir kaç ' arafta:-a. 
nına gösterdikten sonra, goklere 
çıkmıştır. 

Beşeriyete ng kadar yüksek bir 
ideal getirdiğini, çok sonra anla
yan müminleri, onun doğumunu, 

hatta, dünya tarihine başlar.gıç 

tutmuşlar, doğduğu, tekrar diril. 
diği günü, sevinçle, neşe ile kutlu· 
lamışlar, ölümüne ise ağlamışlar, 
matem tutmuşlardır. 

Fakat hadiselere dnha yakın

dan bakılınca, bir taraftan sevinç
li, diğer taraftan feci göriinen bu 
manzara, derhal ve tnmamile de. 
ğişiyor: Bir k"?re doğumu ve ölü
mü tarihi üzerinde incillerin ve 
en eski hıristiyan mGelliflerinin 
verdikleri tarıhler biribirlerini 
tutmuyorlar. 

Yılbaşı ile İsa arasında da hiç. 
bir münasebet görünmüyor· Cün
kü yılbaşı, hıristiyanlığın bir ica. 
dı değil, bilakis hıristiyanlığa ken
disini zorla kabul ettirmiş olan, 
beşeriyet kadar eski bir halk 
bayramıdır. Yılbaşı, mevsimler, 
hususile il ve sonbahar <>kin ve 
biçin zamanları, bugiin dahi bütün 
dünyada, tabiatin umumi zevk ve 
neşeye, bayramlara vesile oldugu 
devirlerdir. Tabiatin, neba+.at ha. 
'Yatının vakit vakit, fakat munta
zam bir sıraya göre, birihirlni ta. 
kip ederek ölüp dirilmesi, yani 
sonbahar ve kış olü mevsimlerine 
mukabil, ilkbahar ve yazın neba· 
tat, hayvanat, cemiyetlerin umumi 
hayatını diriltmesi. maşeri tasav. 
vurlarda zevk ve neşe, bundan do· 
ğan türlü' türlü sefahatler yahut 
kederler ve mat~le:- yaratm,ştır. 

Halkın vicdanında yerleşmiş olan 
bu bayramları menedemiyen hıris. 
tiyanlık, bunları İsaya, yahut A
zizlerin hatıralarına bağlayarak 

kPbul etmiye mecbur olmuştur. 
F >ylece birincikanun sonundan ni. 
ın başma kadar biribirini takip e· 

den müşrik Romanın Satumab, 
Calende, Lupercale, Liberalia bay. 
ramları, hıristiyanlıkta !sanın doğ

duğu tarihten paskalyaya lrndar 
giden St. Etienne, St. Jean, St. 
İnnocents, St. Sylvestre, yılbaşı, 
karnaval, perhiz, paskalya .. yor. 
tuları olmuştur. Bu halk bayram· 
ları ise yalnız Romalılara munha. 
sır değildir. Bütün mill~t\erin boy-

BITARAFLAR (Ecnebi karilıatürü) 

1 Yazan: ,tı . Hilmi Ö. Bu ıda 
günkü iptidai milletler ile, medeni 
milletler birleşiyorlar. 

y ukarda adlarını söylediğim 

halk bayramlan arasında 

bir tanesinin, burada ileri stirmek 

istediğim iddia ile sıkı bir mün:ı

sebeti vardır: Karnav.ııl. yani mas. 

karalık bayramı. Herkesin bildiği 
gibi, bu mün9sebetle kıyafet de
ğiştiril~rek türEi türlü maslqlra. 
lıklar, gülünç resını geçitler yapı
lır. Avrupanın hemen bütün şe. 

hirlerinde, insan, dev, hayvanları 
temsil eden cesim mankenleri, gü. 
lünç kıyafetlere girmiş kafileler 
takip ederek, sokak sokak dolaşıtr. 
maktadırlar. Hemen her şehrin 

böyle bir ababalık ı yahut «koca 
karısııı vardır. Karnaval bıttıkten 

sonra, bu manke:nler parçalanır, 

yakılır, yahut suya atılır. 

Bundan başka karnaval münase· 
betile yapılan eğlenceler arasında, 
karnaval kralları secıli.r, taç giydi. 
rilir. Ellerine kamıştan balar ve. 
rilir. Krallık elb•selcrı giydirilerek 
tah\a at.uı:.Wlur. Sonra tuhaflıklar, 
maskaralıklar arasırıdu muhakeme 
edilirler. Bugtin alay etmek, eğ

lenmekten başka bir naksdı olını. 
yan bu muhakemelerin, hazan Fas
ta olduğu gibi, iki tarafın hiddet, 
ihtirasa kapılar2~ facia ile netice· 
lendikleri, yani böyle kralların i. 
dam edilmiş old:.ığu ela vnrdır 

Haddizatında yılbaşına ait bir 
adet iken. müşriklikten kurtarmak 
için, 1dlisenin hiç olmazsa tarihıni 
değiştırebildiği - bugün 6 İkinci-

LOKMAN HEKfMİN~_ l)GüTlERi· 

Baylara da Mısır Püskülü 
Mısır püskülü de k~akan ili(

larından gibi görünürse de onun 
eski hekimlikte • ada çayı gibi • ef
sanesi bulunmadığı gihi ilaç olarak 
şöhretini yeni zamanlarda almı~
tır. Vakıa on Yl"dinci asrın sonun. 
da bir hekim :n'.usır buğdayının hem 
iştah adığını hem de idrar arttırdı· 
ğın1, böhrek sancılarına h i 2eldiği
ni. bir de kanın acılığını l[iderdljCi
ni haber vermi55e de • n zamanlar. 
da kanda acılıjhn manası pek iyi 
anlaşılamadığından • mısır huğda. 
yının hassaların& kulak aııan ol. 
mamış, hele onun püskülleri hiç 
hatıra gelmemişti. 

Sonradan. 1879 yılında bir hr. 
kim mmr püskülünün böbreklerde 
hasıl olan kum sancılannda iyi 
eeldil?ini söyl~tfiği vakitte de onun 
kumlan erittiğine değil, sancıy1 u
yusturduğuna inanılmıştı. Halbuki 
daha sonra yapılan tetkiklerden 
mısır püskülilnün idran haylice 
arttırdığı, 24 saat içinde / dört 
misline çıkardığı anlaşılmı~tır. 
İdran arttırmanın da erkekler 

için favdası ehemmiyetlidir. Böb. 
reklerdP. sancı yapan kumlan erit. 
mekte fayda!n • bu hıtstalık herkes· 
de bulunmadığı için • bir tarafa bı· 
rakıl!la hile, pek cnk delikanlıların 
tutulduktan genelik hastahtının 
idrar yollannda bıraktığı mfi7.mln 
iltihap yaslılıkta hah1"a .retirillnce 
mrs1r piiskUlüniln favda:n meyda· 
na cıl •r. Onun eyi tesiri mesane 
tarafıudan eelen alnlan yahut a· 
lnhit hafifletmektir. Bu alamet. 
ler de en ziyade kara kış mevsimin 
de belirdiğinden mısır pilskiilii tam 
da bu mevsimde raibet edilmeğe 
d.-P.~r bir ille demektir. 

İki yıl oluyor, cenç bir hekimin. 
tabii hocaı.ının ilhamı (lzerlne • mı 
sır pilskülii üzerinde yaphlt kim. 
ya tetkikleri mısır 110skUlflnfln mil 

.. i • 

1i nisbette potasyom madeni \•ar
dır. İdrarı arttırması da. sünhesiz. 
bu maden sayesindedir. Cünkii ,.u. 
cutfum•J7~a. tuzun terkibine 2iren 
sodyam ile wtasyom hirhirinin 
aksint> tP.sİr ederken bunlardan hi. 
ri fazla olunca fa7.lası viicut için 
bir zehirdir. Vücudun selitmeti için 
ikisinin muva:rene hA1in~e hulun. 
ması 18zımdı1". Yrmeklerimi7.de tu. 
zu libumuntfan fada('8 yediıHmi7 
de !!iÜph~sizdir. Tuz \'Ü('ut kinde 
lüzumundan fada• oluncn snrada 
burada su toplavarak şiskinlik ha. 
sıl eder. Mısır püsküliindeki ootas. 
yom ötrki madrnin aksine t.-sir et. 
tiiZinden ''İİC"ude srirince fazln tu. 
zun topladri!ı. ı.isleri indirir. suvu 
ıaiiriikfovrrek idran arttırır. Bun. 
dan dolavi mmr J11iı;külü • meı;a. 
nenin mü7.min il 'hahına fa'.'·dalı 
olrfoktan başka • kslhi" vahut hö'h
reklerin ~·orırunluğunrlan surada 
bu1"ada hasıl olmuş sişlere de iyi 
a-ellr. 

Eski hekimin kandaki acılık de· 
dlti ~yin de manası bu suretle 
meydana eıkar. Simdi biz o acılıia 
Pktrilik diyoruz. Tuz • tf'Tk. -'eki 
klordan dol1tvı • kandaki fazla 
li2i ıidennr.ie yetj~mez. hu ıs; 11n. 
tanom c1Rh11 ivi ,rnriir neml'k ki 
mrsır nfi~ktilil k11nda daimıo muha
faza edilmesi lüzumlu hafif alko. 
len hali temin etmeit" de YArar. 

Mı"ır pilskiilünfin bir fayd:\sı da 
• belki • mısır buğdavındn bulunan 
E vitaminindrn celir. Bu vitami. 
nin kmrhjta ka~ı e'f'ldieinl bilir· 
siniz. Vak1a mısır butdayının ta. 
nelerinde bulunduiu ivir.- bilinen 
bu vitaminin mDIY' pflskfililnde de 
bnlundutundan henilz bir haber 
~kmamışsa da. vitaminlerin debi· 
rer kimya maddesi olduktan birer 
birer anlaı'11dıftndan. mısır huida 
Ymın tanel•1'fnde bulunan bu mad 

kanun • Epiphanie. yortusu mü
nasebetile; «Kralların Krallığı gü. 
nüıı de, karnav:ıl krallığı tertibin· 
dendir. O gün içerisine bir bakla 
yahut küçük bir bebek saklanmış 
olan bir çörek paylaşılarak «kral. 
!ar kura ile çekilir». Tali ine bu 
bakla veya bebek düş~n kimse, bir 
gece için kral olur Kendisine ev. 
veliı kraliçe seçen bu zatin verdiği 
en gülüne. en garip emirler derhal 
yapılır. Her hareketi cali bir hür
met. yahut sahte bir itaatle taklit 
edilir. 

1Musevı1erin, Sumerlerden al.. 
mış oldukları Purim LAsur 

dilinde, kura, tali. demektir) adı 

verilen yılba~ bayramında ise Mu. 
sanın şiddetli emirlerine •ağmen, 

kadınlar, erkei<lcr kıyafetlerini de
ğiştirirler. Yerler, içerler, eğlenir· 
ler, her türlü sefahatlere dalarlar. 
Yılbaşı bayramında zevk ve neşe. 
ye. eğlenceye yardım eden !ıer şe>y 
mubah sayılır. Bund':ln başka A. 
man adını verdikleri bir resmi haç· 
ta•yakarlar, yahut başka türlü 
mahvederlerdi. Hıristiyanlığın en 
aziz hatırası olan İsanın çarmıha 
gerilmesini hatfflatara't kalpleri 
yaraladığından, bu adetin rrcne • 
dilmesi için. Mılattan sonra 408 yı· 
lında, İmparator Honorius ve The· 
odore, eyalet vali!erın ~emirler ver. 
mişlerdir. 

Yukarda söylf~diP,im bu garip 
krallıkların ve bu adetlerin :nen. 
şei ve izahını Sümerlilerin. Zak· 
muk, Zagmuk [Zag, baş, baslangıç; 
muk, yıl] ve Sakaların yılbı:ışı bay. 
ramlarında buluyoruz Yılbaşında 
yapılan ve beş gün süren bu bay. 
ramda. cemiyet nizami temelinden 
değişiyordu: Efendiler. patronlar. 
hizmetçi, kölelPr, işçiler ise efendi 
oluyorlardı. Efendilerine eJT't'cdi· 
yorlar, her türliı emirleri derhal 
yapılıyordu. Bundan başka o yıl i.. 
çinde suç işlemış bir caniye kral el. 
bisesi giydirilerek, sar~vda kralın 
tahtına çıkarılıyor. saray ve Y.ra· 
tın haremi onun emrine bır:ıkılı. 

yor. Bu katilin verdiği en ~ılgın e
mirler, tıpkı krahn iradeleri imiş 
gibi, icra olunuyordu. Bir günlük 
beylik beyliktir, diyen bu cani, ken 
disini zevk ve :ıefahab vererek, 
aklına gelen her şeyi yapardı. Fa
kat bayram bittikte.1 sonra. tah. 
tından indiriliyor, evvela üzerin.. 
den krallık elbisesi çık:ınldıktan 

soıua kırbaçlanıyor, asılıyor, yahut 
çarmıha geriliyordu. 

İncillerde hikaye edildiği şekil
de !sanın ölümtle, şimdi anlattığım 
Sakalar bayramı arastnda pek va. 
kından benzerlikler vardır. Mata. 
İncilinde bu vaka şöyle anlatıl. 
mıştır: 

"- O zaman Pilatus. Barrob3S ( = 
babanın otlu) ı salıverdi. Ukin İsa-

Halis Bıyıktay 
Ye 

M. Turhan Tan 
Ne garip tesadüf!.. Erzincanın 

yıkılma ve yerle bir olmasın. 
dan 32 saat önce oranın kahraman 
bir çocuğu da kendini toprağa verdl 
Bir gün evvel iyileştiğini söyliyen 
Korgeneral Halis Bıy1ktay - sanki, 
istiklali ve şerefi için her köşesinde 
kahraman('8 dövüstiiı;ii, Türk yur. 
dunun ve Türk milletinin yakın ıstı. 
rabını sezmiş gibi - ~rtesi giinü ha. 
yata veda etti. Şimdi o, ve Erzincan 
ölüleri, her zerresi ayni asil kanın 
cevheriyle yuğrulmu~ olan, vatan 
toprağı altında birlcşm:ş bulunuyor. 
lar. 

İstiklal Harbimizin en buhranlı, 
en çetin günleri ve - son taarruz 
müstesna - bütün safhalan içinde 
Ömer Halis (Bey) le ~·anyana, dis 
dize çalıştım. Onun ın·kusuz geçen 
gecelerini. elinde luırita ile 11&babı 
bekleyişlerini pavlashm ()). İki ta. 
rafı ve gerileri sanlmış (Titme.n) ı. 
mize \•azifesini sonuna kadar yap. 
tırmak i!:in gösterdiği eeliıdeti, şahsi 
kahramanlıiını her ~nn biraz daha 
artan hayranlıkla muhtelif yerlerde, 
muhtelif zamanlarda sr.vrettim. On. 
elan çok şe'.\' aldım, çtık şey öğTen. 
dim. "Tarih seven Celile •. ibaresi
nin altına koyduğu imzasile bana 
hediye ettiği tarih kitahı; benim ta. 
rih merakımı en çok tahrik eden a. 
mil oldu. 

Üst makamlar, büyük taarmzdan 
biraz önce, beni - daha verimli ola
cağımı tahmin ettikleri - baska bir 
va7.ifeye aldıklan zaman, bana küs
müş. bir hafta dargın durmuş; hinek 
hayvanımı beraber wırmeme'\'İ dil. 
şiinmüştil. Sanki, ben ona; yaklagn 
büyük taarruza kendisile beraber 
girmemek için, oyun bozanlık edL 
yormuşum gibi... Bir hafta sonl'll, o 
bana hak verdi; ben de onun, en bfl
yük imtihan günlerine heniiz tecril. 
be etmeğe fırsat bulamadığı başka 
bir arkadaşla girmek istememesin. 
deki, haklı düşüncesini yerinde buL 
dum. Fakat emir emirdi, aynldık. 

Büyük taarruzda o, (Tümen) i ile 
Belentepeyi aldı; 'fınaztepenin ge. 
rilerine taarruz etti ,.e bu tepenin 
tamamının da ele geçmesini kolay. 
lashrdı. 4 gün sonra Ariatepeler mın. 
takasından Dumlupmara doiru çe. 
kilmek istiyen mukııbil taraf kuv. 
vetlerini, kendi şahsi teşebbüsile, ön. 
ledi; imha çemberini tamamladı. 

1935 de - İstanbul komutam i
ken - ne soyadı alacııtını IOrA"'9 
tum. "Köksal,, ı dfişilnflyonmq. 
fakat, kararcahından Mr başka ıu.. 
bay almış olduğu için. vaz ıeçtilbll 
söyledi idi. ''Belen,, almasını tekHf 
ettim; mahçup ve mittevazı tebeui. 
münün asil silki'itile t'e,•ap vermekle 
iktifa etti. Nihayet ''R:yıktay,, a ka. 
rar vermiş olduğunu, 11onra ölren
dim. Esasen Enincanın Bıyıkhofal. 
lan ailesindendi. 

Türk ordusu ve memleket, Korıe
nerat Ömer Halis Bıyıktny'ın şahsın. 
da, büyük bir varlık kaybetti. Millet 
saf olsun. 

* M. Turhan Tan'ın Ölümü 
Onunla ayni gazetenin muhteUf 

sütunlannda kUt yanyana, kAh ayn 
sayfalarda, yazı yazmı' olmak .,,. 
kini tatmış olanlardanım. 

Kendisile ilk defa görii:sm•me a. 
ik olan vesile, Yıldınm Beyazıt ile 
Timurlenk'in Ankara meydan maha
reht!si hakkında yazdıirm bir terl 
makaleydi. O yazılanmdn. İstanhal 
knmnta.nı Korgeneral Ömf!r Halla 
8ıvıktav'm bu mnharehe hakkin.._ 
ki kı~etli• eserinden bahsetm.. " 
bazı iktibaslar yapmıdım. Mat'baaJa 
utradılım zaman biiv1ik Uıtat. bu • 
!llerlf!rİ nereden bulabilf!Ccai{nt IOf• 
mak üzere vannna ıclmiş ve bana 
mutat nel!';ketl V"' te,•nnıu ile .,.._ 
tat .. diw• hitap cömertlii!inde 1>a1aa. 
muştu. Bu tanısma v.-sfleıııi. ken~st_ 
nin CTimu1"1f'nk) isimli kltabımn 9IS' 

nii"hasmı bana - taltifk:tr el Y.
"lbndnki imzasile - ht-di.e etm~ 
le neticeJenmlsti. Onun hilvM.e, ... 
1!8ket ve aıııaletine laer '\"etilede .. ,.. 
""" kabn1<ı;tJm. 
Te<ı;a~n ne ,..,.rip tf"'tJDlıl ki, 

'hPni ,..,nlJS'"'tı11n1smak ,;r.vklne eris
tirPn Ömer Halle 1hvıktav'ın lsntbtl 
lmıri1n nnun ismile hir anda. heT L. 
ldsinr de yana yana, ayni .atuaG 
v1tdPdivorum! .. 

Tilrk farihf Tflrk cdPf.ıfvah. W 
Tit.lc ITf anı. M Tu•hflln 'fan ile ..... 
vilk hi'P nvıta uiradı Tı1rk 111at.._. 
tınm. ''TAN .. 1n ve nnun brilerilda 
'1UvUk lcPderini navlı~cm,.k f.-1111 
1ime .ldı&ım kalemi 1",. ~rli .. t.- f P1'1cPdh·nmm ..... 

(1) Sakaqa<" uuat~-ve tna""2Z tta. 
ittmlz gün. son ~ ırQnlil'k uy'kumum 
~ne birlikte hesaplamış: ancak .,._ bll
~k ııaat bulabllml,tJk. Onun yatalı- 1ıılr 
battaniye. yaııtıtı kendi ~cıJu· benim .,.. 
tatım lıııyvannnın Ç'UlU. yashl!tm .. 
tMI hııfit~ bel vermls. h'r taıtı O:•ınuav 
rlln 70rganı ve tavanı uıe .ema 
terıahl y{lksekU1dekl kubbes 
akı bulunmıyan sl)'Bh, pııırtak 

uçlan bu bet ıGn içinde 7arl 
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'- o a ıvasa gı ea yara ı trenine Devlet Reislerinin 

Gönderdikleri 

hasar görmüştür. Bir ağıl, sekiz sa. 
manlık, altı ahır yıkılmıştır. 

M• t F•ıb• D ş • rastladık. Maslesef ba~larında bir 
ıs er 1 ı ve r emsı doktor bulundurulamamış olan bu 

• bedbahtlar treninde bazı yaraiıfar 
kangren olmuş ve üç çocukla bir ka

TOKATTA 

Toıkat: Vilayet merkezinde, üç 
resmi ve 150 hususi bina yıkılmıştır. 
Beş ölü, altı yaralı vardır. Vilayet 
merkez kazası nahiye "C köylerinde 
beş resmi ve 638 hususi bina yıkıl. 
mıstır. 

~ 

••Aman, dedik, yaıın ekspres 
var. Dahilek kaçırma onu.. Çolu
ğumuz çocuğumuz san.!\ du3 ediyor 
ya bey!,, ve Ankaradaki büyükle
re verilmek üzere ipekli hama.n 
takmılan, Şam kumaş!an, işleme. 

li maşlahlar, pırlantalı hançerler, 
Halep i~ altın bilezikler, m~z he
venkleri.. Hulasa biribirimizle re
kabet edercesine hediye paketleri 
hazırladık. Bu zah:netı bizim için 
ihtiyar ettiğinden dolayı da yol 
masrafını bir zarla koyup takdim 
etmeyi unutmadık elbC'tte .. Ertesi 
günü de kendisini bu güzel uğuı; .. 
ladık .• 

- Gidi§ o gidiş d<'~il mi? -· .J 

- Malum değil ya bey .. IIC"nüz 
bir haber, bir cevE>p alamadık ..• 

- Heyhat, siz de o korkunç &!

damın ağına düşmüş bedbahtlar .. 
smız dedim ve hf'men o gün Ta.. 
rablusşamı tcrkettim. 

Fakat Beyrutta, gittiğim diğer 

yerlerde bu adamı:ıı şerrinden kur. 
tulabildim, rahat mı ettim sanı. 
yorsunuz? 

Biri gelir İstanbul gazetelerin. 
den birine abone olduğu :ıalde ga.. 
zete gelmediğinden ~ikayet eder. 
Sararım: 

telerinden birinin sahibi dövüne, 
dövüne şöyle anlatmıştı: 

- Üç aydır, bana gelip gider, a
ra sıra ufak tefek havadisler ge
tirir, fıkralar yazardı. Bugün an
ladım ki, bu herü gazeteme sok. 
tuğu her satır ile, akla hayale sığ
mıyacak şekilde şantaj yapmakta 
imiş 

- İyi ki nihayet aıılayabilmiş
sin .. Geçmiş olsun! 

Yumruklarını sıkarak bağırdı: 

- Anlayan kim, geçmiş olsun 

kime birader! Ancak biraz evvel 
davet edildiğim müstantik huzu-

runda işin farkına varabilı:lim. Ya.. 
rın da mahkeme huzurunda ne di
yeceğimi bilemiyorum! 

- Kendisini bul, götür, o hesap 
versin! 

Cebinden o günkü gazetelerden 
birini çıkardı ve ıç sayfadaki şu 

satırları okudu: 

"İstanbul gazeteleri Beyrut mu
habiri filan namı diğer filan Fran-

sız ali komiserliğince manda ara
zisinde ikameti zararlı görülerek 
hudut harici edilmi~tir!,, 

Oturanlardan biri geniş bir ne
fes alarak: 

- Oh .. Kurtulduk! dedi. 
- Parası:ıt gönc!e,.dinlz mi, han 

gl vasıta ile? . r Filhakika evet, bir bakımdan 
kurtulmuştuk. Fakat bu korkunç 

- Vasıta o! . 

Biri gelir; Türkiye Devlet De. 
nizyollan idaresinin Beyrut ve 
Tarablusşam acenteliklerini almak 
için muteber bir zat delaletiyle 
hayli para da harcıy:ırak teş~bbü .. 
aatta bulunduğu halde bir cevap 
alamayışının sebebini !lorar. 

Tahkik ederim; bu "muteber 
zat,, o! -Biri gelir; ·~en aslen Türkiye .. ~ 
lfyim, fakat hayli zaman evvel o. 
radan çıktığım için şımdi beyan. 
nameye tabiim. Gelgelelim mem .. 
lekette akraba ve dosttan~ kimi 
ölmü§, kimi yerlerini dc>ği~irmiş 
olduğu için dönemiyorum S0n de. 
fa bir hayır sahibi araya girdi. İcap 
eden masrafları ödedik. Lakin ha. 
lA bir netice çıkmach, neden aca
ba?., der. Araştınmn: 

Bu "hayır sahibi., o 

Hulasa, her işin içinde o, her ta. 
pn altında o! 

Fakat, o bu nevi faaliyetle ( !) ik
tifa etse, yine bir dereceye kadar 
ehvenişer sayabilirdik. Hayır, da
hası var. 

Geçen sene Filisth1 kıyamının 
en alevli günlerinde bu hareketi 
pek gizli şekilde idare eden büyük 

Arap ko~tesine hulul etmenin yo
lunu bulan (O} bir Türk muha.. 

biri sıfatile mazhar olduğlı iltifat 
ve itimat sayesinde yavaş yavaş bu 

komitanın esrarına da vakıf olmuş 
ve böylece elde ettiği bütün ve
sikaları, malumat ve planlan toP
tan bir ahı verişle götürüp karşı 
tarafa satmıştır. 

Filistin Arap kıyamının reisi 
Kudüs müftüsü Elhaç Eminülhil
seynl1nin yakın adamlarından bi.ri 
bu ilrenç hadiseyi bana anlatırken 
tôzlerbıi §Öyle bitirmişti: 

- Biz asla gafil avlanmazdık. 

adamın her bastığı toprakta Türk 

adının ve Türk gazetecilil!inin şe
refi hala tehlikededir! 

Mister Filbi ve 
Doktor Şemsi 

Cidde'de minimini bir may
munum vardı. Ara sıra bir 

yolunu bulur kaçar, komşu bah
çeleri altüst eder, peşine takılan
lan saatlerle koşturur, yorar, son
ra gelir karşımda etmedik maska. 
ralık bırakmazdı. 

Onu bir gümüş mecidiyeye al
mıştım. Fakat bu şirin mahliiku 

kendiliklerinden müzayedeye ko
yanlar az değildi. En fazla pey sü

ren de meşhur İngiliz müsteşriki, 
daha doğrusu Lavrensin biamaıı 

düşmanı ve rakibi Mister Filbi i.. 
di. Hayvanat bahçesine çevirdiği 

bahçesinin bir tarafında, kafesler 
içindeki irili ufaklı ayılara, sırt. 

!anlara, ceylanlara, devekuşlarma 
ve tavşanlara bakar: 

- Hayır, derdi, bunlann hiçbiri 
senin (Lavrens) kadar güzE:l değil! 

- Neden maymunuma ou adı 

takıyorsun Filbi? diye sorardım. 
Güler ve sigarasmı eme eme: 
- Çünkü, derdi, o da böyle gü

zel yüzlü, afacan ve sıcak kanlıy
dı. Fakat nihayet bir mayınundu. 

- Zannetmem .• 
' - Yani maymunun daha mı a · 
kıllıdır, demek istiyorsun? 

Bu bahis açıldı mı FHbi susmak 
bilmezdi. Hele viski başında. 

Mister Filbinin iJdiası şu ıdi: 

"İngiliz satvet, azametine sırtını 
dayayarak, dağlar teşkil eden silah 
ve cephane sandıklarının üzerine 
taht kurup sağına solun'l insafsız
ca, avuç avuç altın serpebilen her 

Ba i§te, kahramanlığı, istiklfil aş- adam, aklı, az, zekası kıt ta olsa, 
lo, hürriyet sevgisi ile tanınm1ş bilhassa her İngiliz, en az, yine 
Türk milleti arasında velev bir tek Lavrensin yaptığım yapabilir, çö-
eoysuz namert çıkamıyacağına ina- lü Osmanlı imparatorluğuna kar§ı 
DJfUDlzın kurbanı olduk. Biz, bir ayaklandırabilirdi.,, 
ı'urk gazetecisinden bunu bekle. _ o halde Lavrens hiçbir şey 
mezelik! yapmadı mı? Diyenlere, tersler gi. 

Gunlerce uğraşımş, Arap komi. bi cevap verirdi: 
tası erkinuıı, bu a<Lımın bir Türk - Şöhretini yaptı. Oturduğu 
ve bir Türk gazetecısi olmadığına, yerde yorulmadan, ayaklarına ge-
lnandınncıya kadar akla karayı seç len beklemediği bir şöhret. Bir de 
;niŞtim. çöl nankördür, derler. 

Ancak o, bir Wıza soluk alma- Dikkat ederseniz Filbi ile Lav-
dan. usanmadan, yorulmadan, yıl- rens arasında Umumi Harbin ip-
madan ve utanmadan faaliyetine üdasında Arabistan çöllerinde baş-
devam edi7ordu. Civarında bulu- lamış olan zıddiyet ve rekabetin, 
~ ta elinden kurtulabilen, şer.. bunlardan biri yunluna, öbürü de 

en kaçabilen, damına dü.şmi. öteki dünyaya çekilip gittikleri 
endini nadir bahtiyarlardan halde, ayni çöllerde hfili ıür.ilp 

, Allahma ,Ukrediyordu. durduğunu görürsünüz. 
cün, Bqrutun küçük gaze- , 1" \ (Devamı var) 

dın ölmüştür. 

Şimdi Kemahta Reisicümhurun 
avdetine muntazınz. Cümhurreisimiz 
Kemahtan geçerlerken, halkı dinle. 
miş ve rnaliirnat almışlar ve: 
"- Kemahta aldığını malUmat 

beni biraz ·teselli P.tti" d~mişlerdir. 

Teessür Telgrafları 
1 An~ara, 31 (A.A.) - L.elzele fe-

lAketi dolayıslle A.merik:ı Birleşik 

devletleri Reisi RooS<!velt, Holanda 
Kraliçesi haşmetli Wilhl'lmin, Fran
sa Cümhurreisi Alh~r Lebrun, Ro
manya Kralı haşmetli Knrol, İngil- j 
tere Krnlı haşmetli Altıncı Geort!es, 
İran Şahinşahı haşmetli Rıza P~h
levi, İtalya Kralı haşmetli Viktor 

545 ölü ile 291 yaralı vardır. Nik. 
sar kazasile nahiye ve koylerde iic 
resmi, 700 hususi bina yıkılmıs olup 
590 ölü ile 1100 yaralı vardır. Erbaa 
kazası nahiye ve köylerinde 1659 hu. 
susi bina yıkılmıştır. 881 ölü ve 553 
yaralı vardır. 

Zile kazası ile nahiye ve 

Hakikaten Kem.ah hakkındaki fel.i. 
ket haberleri çok mühalagalıdır. Al
dığım resmi malumata istinaden bil
diriyorum ki, Kemahta tek ölü, hatta 
tek yaralı yoktur. Bunun içindir ki, 
buraya gönderilen bütün yardım ve
saiti Erzincana sevkolunmuştur. Fa
kat Kem.ahın bazı köylerindeki yara
lı ve ölü yekunu elliyi bulmuştur. 

Amanoel, E!gıınistan Krrılı haşmetli 

Zahir Han, fsviçre Konfederasyon 
Reisi Etter, Elen Kralı haşmetli İ

kinci Georges, Bulg3r Kralı haşrrıet- 1 
li Boris, Polonya Cil'l"llmrreisi Vla-

11 dislav Racz Kiewkz, Macar ~aibi 
Amiral Horty, Yu~rn<h\'ya Naibi ı 
Prens Paul, Şarki Erriün .F.miri fe- I 

l 
hametlô. Emir Abdullah. Suudi A- \ ' 
rabistan Meliki haşmetli Abdalfıziz j 
taraflarından Reisicıimhur fnönüne 1 

teessür ve taziye telg-:atları gönde-

kövlerde 15 ölü ve 27 yaralı vardır. 
Müteaddit köyler har:ıptır. Mikta. 
rının tesbitine calışılm:lktadır. 

Artova kazasile nahiye ve köyle
rinde iki resmi bina tamamen. 71 hu
susi bina krsmen ve bir r!ısusi bina 
da tamamen yıkılmıştır. İki ölü ve 
bir yaralı vardır. 

Burada da bildirildiğine göre, fa_ 
cia Erzincanda çok büyüktür. Oradan 
da gelen haberlere nazaran, ölü eti 
yiyen bir çok köpekJer kudurmuşlar
dır. Bunların itlafı-ıa çalışılmaktadır. 

Refahiye merkezindı? yalnız iki ö
lü vardır. Fakat H.efahiye köylerin
de zayiat çok büyüktür. Yapılan tes
bitlere göre ölü miktarı şu saate ka
dar 2123 ü bulmu~tur. 

Erzincana 
yiz. 

hareket etmek üzer?.-

Naci ·Sadullah 

Yeni Zayiat Listesi 

Ankara, 31 (A. A.) - 30 - 12 - 939 
cumartesi saat 12 ye kadar zelzele 
mıntakasmda resmi makamlarca tes- ' 
bit edilen zayiat ve hasar miktarı vi
layetlere nazaran şöyledir: 

ERZURUM DA 

Erzurum: Vilayet ve mülahakatta 
nüfusça zayiat yoktur. Kopdağ şark 
eteklerinde bulunan Pırnakapan kö
yü ilk okulunun sıvasının dökülme
sinden başka vilayet mıntakasrnda 

hiç bir hasar yoktur. 

GiRESUN DA 

Giresun: Vilayet merkez ve mill-
i hakatmda 30 - 12 - 939 cumartesi sa
at 12 ye kadar alınan resmi maluma. 
ta nazaran 1288 ölü ve 63 yaralı var
dır. 

Alucra ve şarki Karahisarda yara
lı miktarı henüz tamamile tesbit e
dilememiştir. Resmi binalardan dör
dü tamamen ve yirmisi kısmen ha
sara uğramıştır. Hususi binalardan 
233 ü tamamen ve 988 i de kısmen 
harap olmuştur. 

SIVASTA 

Sivas: Vilayet merkezi, kaza. na
hiye ve köylerindeki zayiat ve hasa
rat miktarının 30 - 12 - 939 cumar
tesi günü öğleye kadar olan cedveli 
aşağıdadır. Vilayet merkezinde insan 
ca zayiat yoktu~. 

55 ev kısmen, iki ev de tamamen 
harap olmuştur. Kaza merkezlerin
de Zarada bir, Suşehrinde 150, Ko. 
yulhisarda 350 ki, ceman 501 ölü var 
dır. Zarada bir, Şarkışlada iki yaralı 
vardır. Diğer kazalardaki yar~lı mik
tarı henüz tesbtt edilmemiştir. Kaza 

rilmiştir. 

Reisfcümhur. hunlıırı:ı verdiği ce- 1 
vapta, gösterilen bu !:ıüyük ıılllkadan 
dolayı kendisinin ve mf"mlcketin te- ı 
sekkürlerini bildirmisllr. , 

* Ankara, 31 (A.A.) - Pnlonya 

Reşadiye kazasında zelzeleyi mü_ 
teakıp yangın çıkmış ve 150 hane. 
den ibaret olan kaza tamamen yan. 
mış, yalnız üç ev kalmıştır. 236 (ilü 
ve 52 yaralı vardır. 

Yaralı Treni Malatvada ---··-------

hükümetinin eski Ankıır.:ı Büyük El
çisi olup, halen Vaşinı<tTonda Büvük 
Elçi olarak Polonyayı temsil etın"ek
te olan Kont Potoskl. Rıyasetküın

hura gönderdiği bir telgrafta derin 
teessür ve taziye hisler:ni bildirmiş

Malatya. 31 <TAN muhabiri bildi. 
ı riyor) - İkinci yaralı treni gece ya
' rısı Erzincandan buraya gelmiştir. Sı-

tir. 
B LiJ l l il vas hattı dün gece kapalı olduau icin 

. QfVeR e ge en te gra C1T . ,.., ' 
A k 1 yaralıların Çetınkayada kalmaları 

n ara, 31 (A.A.) - Zelıele dn- 1 h . . .. .. .. 
layısile Başvek 'l D R r·k s d te lıkelı gorulmuş ve bunlar Malat. 

ı r. f' ı ay ama, 
Romanya Başvekili Tııtaresco. y 11_ yaya sevketlilmişlerdir. Tren gelir 
nani!'tan Başvekili Met2ksa1>, Fransa ~,,lmez bütün yaralılar otom'1billerle 

ı B.n~veklli Dalııdler, fm:iltera Başve- 1 hastahanelere nakledilmişlerdir. İs. 
kılı Chamberlain, 'l\ho:ır Ba!!'.·ekill t d l 1 
Al. M h" P y · \ asyon a vara ı ara sıcak çorba ve 

ı a ır aşa. ugn-;lavya Bıışve- • . . 
kili Svetkovlç, Efgan B'lşvckili Ha- 1 cay verilmıştır. 
şim, telgrafla taziyede buluıımuşlar- Dün şehrimize gelen 279 yaralıdan 

dır. ağır olan 43 ü miida,·atı yapılarak 
Başvekilimiz, kendi1.,.rine verdi~i 

cevaplarda ıııükran d1.ıyııularını bil- j 
dirml.:itir. 

* Ankarıı. :n (A.A.) - Yıırtoslıwya 

Başvekili Cetkoviç ıe Efganista)1 
Başvekili Mehmet Hn•im H<ın. ;ı;el

zele felaketi dolayısile Ra ·nkil dok
tor Refik Saydama telgrafla taziyet-
te bulunmuşlardır. 

Saracoğluna gelen telgraflar 
Ankara, 31 (A.A.) - Harekellarz 

feUıketi mt\nmıebetile l'olnnya Hari
ciye Nazın Zaleski, Milleller Cemi
yeti Umumi Katihi Avenol, Arjan
tin Hariciye Nazırı Mıırya Catilos, \ 
Birleşik Amerika Hariciye Nnzırı 1 

Cordell Hull, Romrı:ıyn Hariciye Na
zırı Gafenko, Çin lfarkiye Nazırı 
Uang Çung Hui tarafından Hnrlciye 
Vekili Şükrü Saraco~Juna teessür ye 1 

taziye telgrafları g<:!ımış ve llarkiye 
Vekilimiz kendilerıne vudi~i cevap
larda izhar edilmiş olan hislerden 
dolayı teşekklirlerlni bildirmiştir. 

Alman ve Sovyet Sefirleri 
Ankara, 31 (A.A.) - Alman B·t

yük Elçisi Von Papen, .Alman Hari
ciye Nazırı Von RihlJ<'n~rop ve k~n- j 
disl namına tazlyetierınl Haricıye 

Vekiline blldinnlş, Alman Salibinh
merinin yardıma hıızır oldujiunu 
söyllyerek, ne gibi yıırclınıda bulu
nabileceğini sormu-:tıır 

Sovyet Büyük Elçi!:i T:ırentiı:-f hü
kümeti ve kendisi namına Haridye 
Vekaletine taziyetlerini bildirmiştir. 

* 

ve iaseleri temin edilt>rek bir doktor 
ve iki hastabakıcı refakatinde Diyar. 

bakıra gönderilmişlerdir. 169 yaralı 

M'alatyada mevcut hastahanelere ya

tırıhnış, geri kalan hafıf yaralılar da 

tedavileri yapıldıkı m sonra kendi ar 

zulan ile akraba ve tanıdıklı.rının 

yan:arına gitmişlerdir. 

Malatya sıhhi müesseselerinin bu

günkü faaliyeti şayanı şükrandır. 

Başlarında sıhhat müdürü olduğu 

halde bütün doktorlar yaralıları has
tahanelere yerleştirmışler ve dört 
günden beri açılmamış olan yaraları
nı muayene ve ameliyat yapmak su
retile gece yarılarına kadar fasılasız 
çalışmışlardır. Malatya halkı Erzin
caııdaki kimsesiz ve fakir kalan bü
yük ve küçüklerden iki bin kişiyi 
evlerinde beslemek üzere istemisler-
dir. ~ 

İstanbul Polonya Konsr>losu, Vali-
merkezlerinden Zarada bir mektep 1 yi ziyaret ederek, tecssf\rlerlni ve 
tamamen yıkılmış, askerlik şubesi, ta:ıiyelerini bildirm!stir. Üniversite 

Erzincandan Sıvasa hareket etmiş
ken kardan gidemıyerek Çetinkayc-
da Malatya yoluna devam eden ve 
bu sabah 7.29 da Malatya istasyonu_ 
na gelen katarla 181 yaralı ve bunu 
takiben 11.53 ' de gelen katarla 98 
yaralı gelmiş ve bun!nrdan 4;~ yaralı 
Diyarbakıra sevkedilerek hah.iyesi 
burada istiap kabili) etleri arttmlan 
memleket hastahanesi, doğum evi, 
trahom hastahanesi, bez iplik fabri
kası hastanesi muvakkat hastahane 
haline konulan fabrika pansiyonu ve 
inhisarlar tütün fabrikasına yerleşti.. 
rilmişlerdir. 

hükumet konağı, belediye, postane. Rektörü, Paris Üniversitesi Rektörü j 
adliye binası ve hapisane haser gy - 1 Rousog'dan teessürlerini bildiren bir 

a u 111 ttelgraf almıştır. ı ı 
ramıştır. ~ 
Koyulhisarda hükumet konağı, jan- -= --

darma dairesi, askerlik şubesi kısmen 
hasara uğramıştır. Koytılhisarda ya. 
pılmakta olan yeni hükumet konağı 
binası tamamen yıkılmıştır. 

Hafik kazasının t psile nahiyesi 
merkezinde 203 ev yıkılm1ş ve bir ka 
rakol çökmüştür. Vilayet köyleriııde 
409 ölü ve 284 yaralı tes~it edilebil
miştir. Yıkılan binalar çok ise de 
cins ve miktan henüz katiyetle tes
bit edileınemiştir. Vilayet mıntaka

sında şimdiye kadar tesbit edilen ölü 
yekUnu muvakkat rakam 1113 tür. 

Koyulhisar ve Suşehri kaza mer
kezleri hariç, bunlara bağlı nahiye 
ve köy mıntakalarmda ve Zara ka

kazası merkezinde orta ve ilk mektep 

bin~larında çatlaklık vukubulmuş ve 

tedrisat tatil edilmiştir. 

YOZGATTA 

Yozgat: Vilayet merkezinde ölü ve 

yaralı yoktur. Sorgun kazasının Taba 

na köyünde üç ölü vardır. Akdağ ma. 

deni kazası köylerinde üç, Boğazlı. 

yan kazası Candır köyünde !:leş ki 

ceme~ sekiz hafü yaralı v~dır. Pe

yik nahiye müdürlüğü binası kısmen 

hasara uğramıştır. Maden kazası Can 

kı.ırtaran jandarma karakolu tama-

zasının bazı köylerindeki zayiat ve men harap olmuştur. Dört köy cami. 

sile, dört köy okulu kısmen hasar 

görmüştür. Bundan ba~a bir köy o-

hasar miktan yollann karlı ve tipili 
olması dolayısile muvasala imklnı 

buluncaya kadar kati değildir. 
MALATYADA kulu da oturulamıyacalt hale gelmiş

tir. Hususi binalarda1ı köylerde 247 
Malatya: VilA.yet mıntakastnda ö- ev tamamen yıkılmış, 182 ev de kıs

lü ve yaralı yoktur. Yalnız Arapkir men ve aynca 80 ev de hafif surette 

Yaralıların tedavilerine devam e
dilmektedir. 

Sıvasta Yeni Zelzele 
Sıvas, 31 (A.A.) -- 27 ilkkanun 

sabahından bugüne kadar burada 43 
zelzele kaydedilmiştir. Bugün de sa
at 7 .30 da bir .:ıarsıntı ve bir saniye 
süren bir zelzele 1:laha olmuştur. 

Koyulhisar ve Suşehri yollannı 
açtırmak için asker ve halk ile bazı 
fenni tadilat t.edbirleri alınarak her 
vasıtaya başvurulmaktadır. Havar.ın 

muhalefeti devam ediyor. Zaraya Su
şehir ve Koyulhisar için 186 çadır, 
500 battaniye, 510 don, 500 gömlek, 
külliyetli miktarda ekmek, 3000 kiio 
kavurma, pastırma. 300 kilo zeytin, 
yirmi teneke helva, 40 c;uval şeker 

sevkedilmiştir. Erzincana da her gün 
ekmek ve diğer malzeme gönderil -
mektedir. 

Divrik fırınlarının fazla ekmek çı. 
karabilmesi için külUyetli miktarda 
un sevkedilmişti:'. Nuri Demirağ da 

Erzincandan hareke: eden üçün
cü yaralılar treni saat 12.40 da Sı

vasa gelmiştir. Bu akş3ındarı itiba
ren Erzincana gelece!~ imdat trenin
deki yaralılara Divrik istasyonunda 
çay, çorba, yiyecek verilecektir. Pan
sıman tazelenecek tedbirler alınmı§
tır. 

Ayrıca, Nuri Demirağ. sıhhi mal. 
zeme ile Dokior Seylt refakatinde bir 
ekibi bu maksat için Divrik istasyo
nuna tahsis etmiştir. Yaralılardan 

herhangi dahili hastalıklarla ihtilat 
arzedenler için kazada ilk ted!Jir o
larak 40 yataklı hast:ıueyi hazıriama
yı Nuri Demirağ deruht-2 etmekte
dir. 

Tokattan Gelen Haberler 
-----·--------
Tokat, 31 (TAN muhabiri bildiri

yor) - Vilayetimizde hafif ve hazan 
şiddetli olarak fasılalı sarsıntılar de
vam etmektedir. Yıkılan büyük bL 
naların enkazı temizlenrnektec:lir. Par 
ti hademesi Akıllı oğlu Hasan ve Zi
raat bankası hademesi Rıza r.nkaz al
undan ölü olarak çıkarılmıştır. Par
ti müfettişi Kars meb1:su Zihni, ya
nın saat kadar enkaz altında kaldık
tan sonra sağ, salim ç•karılmıştır. 

Orman dairesinin tuttuğu kaçak 
ker?.steler, barakalar yapılmak ve bi
lahare iade edilmek şartile halka da
ğıtılmıştır. Birçok aileler çadır altın
dadır, bir kısmı da bağlarına taşın

mışur. 

Halkta korku ve heyecan devam ~ 
diyor. Erbaa ve Niksarda zayiat ve 
hasarat pek fazladır. Erbaa merkezin
de 435 ölü, 200 yaralı vardır. 700 ev 
harap olmuştur. 

Niksar merkezind 250, köylerinde 
400 ölü ve 80 yaralı valdır. 270 ev 
yıkılmıştır, 420 ev de •turulamıya

cak hale gelmiştir. 
Bazı köylerde de yar.tın çıkmıştır. 
Merkez vilayetine bagı bütün köy 

!erde zayiat pek fazladı._ Her köyde 
10 - 60 ölü ve o kadar <a yaralı var
dır. Otomobillerle köylt-den memle .. 
ket hastahanesine yaral gelmektedir 
Şimdiye kadar hastahcı eye 97 yara
lı yatırılmıştır. Samsurlan üç dok
tor, iki sıhhiye memur geımiıt ve 
köylere gitmişlerdir . .Anasya alayın
dan yardım için 200 :ıker istenmiş. 
tir. Bunlar Erbaa ve Iiksara sevke
dilerek enkazın temiz.mmesinde ;s
tihdam edileceklerdir. 

Rıa AYKUT 
Samsunda Hasaı Miktarı 

Samsun, 31 (TAN mhabiri bildi
riyor) - Şimdiye kad:ı tcsbit olunan 
zayiat miktarı şudur: 

Merkezde, 12 ev ,amamen, 20 
ev kısmen harap olmı.;.tur. Nüt'usı;a 

zayiat dört yaralıdan barettir. Bü. 
yük apartmanlar oturtamıyacak ha
le gelmiştir. Birçok bralar uçmuş, 

dört minare yıkılmış, >.itün fabrikası 
işliyemiyecek hale ge hiş ve inhisar
ların emanet anbarı d hasara uğra
mıştır. 

Kazalardan Çarşam ada inhisarlar 
anbarı, birçok kargir ~vler yık,ı.lmıt. 
belediye, hükOmet v ~ıisarlar da .. ~ .; 
ireleri kısmen hşr~ ol·u~tur. Yıkı. 
lan bina adedi 100dür. 
Şimdiye kadar 2 öhW yaralı tes

bit edilmiştir. Yı:ra1ı" kamyonla 
Samsuna gönderilni•t· Çarşamba 
köylerinde de zayiit füimdir. Bazı 
yerlerde arazi çat}lmve sular çık
mıştır. 

Giresunda Rıs Miktarı 
Giresun, 31 (A. P- Alucradan 

alınan malumata gc hükumet ko
nağı ile Munadevelhiye müdürlü
ğü binası yıkılmıştSıhhi ekip ve 
malzeme gönderilnr. 

Kazaca bütün ktre yardım ya. 
pılmak üzere beşldan memurlar 
çıkarılmıştır. 

Şebinkarahisar ea1i.ından al· .nan 
habere göre, yeni yapılan taramada 
sekiz köyde yeniden 130 ölü ve 51 
yaralı tesbit edilmiştir. Vilayetteki 
mütekait sıhhat memurlan da sıhhi 

ekiplere iltihak etmişlerdir. 
Tireboluda yeni hadise yoktur. 

-
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Birçok Dereler Taştı 

~emalpaşada Sular 
Alında Kalan 8 Köyle 
lrt~at Temin Edilemedi 

(Başı 1 incide) 
irtibnt teı cdil~memiştir. Knraca
bey boğaı.ııerin getirdiği kumıar. 
la ve odu:arçal.ırı ile tıkanmıştır. 

M. Keıbaşa deresinden başka, 
Karacabe~ dolaşarn:t gelcıı Kara
dere, ~le re ve Nilüfer dereleri, 
bu boguz öenize dökülürler. Bo
ğazın tıka\s1 yüzünden, sular ter
sine döner~ütün hm ile Apolyontl 
gölüne akttadır. Bunun neticesi, 
ova kamiltu altında kalmıştır. 
imdat h"feri gönderilemiyor 

"Bu köy imdat göndermek içi.1 
yaptığımız.ün gayretler şirnJJlik 
maalesef t gitmiştir. Köy halkı. 
.nın akıbet~a:tkında da hiçbir ~n
lher alamaıbu1unuyonız. 

Bu~n, lyond gc:ili.inc çok ya
.kın bır Yelu1uabad köprüsünün 
yanında b~tör indirdik. F.ıkat, 
~u cereyan 0 kadar şiddetli ki, 

motör, sulhpılarak devrildi ve 
içindekiler\ki kışi boğuldu. Bir 
tanesini de iller bin bir müskü!at .. 
içinde kur\ar. 

"Çanakk\n, Balıkcsirden, Ban
dırmadan 'n istedik. Hemen im
.dada koştll,Kamyonlnrın içinde 

sa"ndallar grdiler. Fakat, söyle. 
diğim gibi, r Haliç Vllpurları.·un 
!bile dayan\:::ağı kadar müthiş 
bir süratle or. Ve hiç bir hare. 
'kete imkankmıyor. Sular altın
<la bulunaner halk:mn pek feci 
-vaziyette bıuklarını tahmin e
diyoruz. F~a:ılese! henüz im
datlarına gi •oruz. Apolyond g3-
lüne tersi al! gelen sular aznldık
ça tehlikeyi,raf etmek imkansız 
görünüyor. 

"Mustafa llpaşndan bugün s=ı
at 17 de ayr Şimdi aldığım ır.:ı
lfımata gör~r, M. Kemalpaşa 

civanndan ten çekilmiye başhı
mıştır. Ayn~ndenberi devtım e
den şiddetli urlnT de kara çevir
miştir. Yarıl:ıidr?n imclnt heyet. 
Ieri gönderJ\eşebbfü; edeceğiz.,, 

İnegöl, 31~) - Sürekli yağ
murlardan O. taşmış, bütün a
raziyi su ba\-. 

J:z,mit 0'ıular ot!.tırÜla 
İzmit, 3l Muhabirinden) 

lzmit ovası"n dereler taşmış, 
bütün ova su.ında kalmıştır. De 
miryolundak arızalm.· tamir e-
dilmiştir. Fl\selerlc diğer yol. 
Jar su ile ki\-. Bazı köprül~rin 
de yıkıldığı lıyor. ~vada 5cl 
altında kala~ mahsul mahvcl
muştur. Kağ . .ikasının da bazı 
kısımlarını &mış ve Necatibay 

.I"'P-ktebinde 11 katında su kav. 
nam:ıs~ gö;uJm\. Burada sul~r 
27 santim ~5~; ve bir arazözle 
boşaltılmasıııJ nmıştır. Su kay
naması de,,9tcıd:>r. Boşaltılmakta 
olan su saatte 

0
Jnu bulmaktadır. 

lzmir Jı""llıde vaziyet 
İzmir, 31 Ta\uhubirinden) -

. ~c t N" F t k Gediz nehrı ı ız, ve er e 
ve' rayları ta.şrllıŞ 1isıı ovası ile Tor 

~ _dnı 
balı mıntal<"" basmıştır. 

Torbalıd• tj'ep y mahallesi ile 
Çaybaşı kÖ~ ;~erci köprüsü ile 
Manisa ov~ a ıir çok köyler su 

altındadır. gıJ ı(tak~lnr~~ .. halk 
dagylara kaçıf1 1 selın onunden 

._.t\ ı ı .. 
kaçamıyan El"" 1 na a~aç ar uze -

eıııış (" 
rinde gecel dC ,;r. " .. 

Tepeköyiitl Çaybaşı 'koyun. 
~ .. ııu~ev yık1l5 kadar ev de 
tnhliye edilmi~.ıf us zayiatı yok. 
tur. Tepeköydtrımlar telefon 
hattını bozmutuma ovasının 

Bulgarca köyilı kaç ev kısmen 
yıkılmıştır. 

Bir iki gün \ istilasınn uğ
rv.yan Meneme\ıdao sular çe
ldlmiştir. 

Manisa ovası11f ohıyısile yoL 
}arı kapanan l:CJ-:ıyıklurla e:r. 
~ak gönderiı.rniŞ on hnttı Yc
şilkavak isıasyo~andırma hat 
tı da Kayışlar. t\ u yakınında 
bozulmuş ve du lara ve Ban
dırma trenleri Y devam ede
memişlerdir. tın-ı knra ve İs
tanbul arasındı! ti ;nuhaberele
ri kesilmiştir· Jiıı ın de yağ
murludur. 

Akhisar ıcaıa.stı'.l lr JI13halle.. 

lcrine de sular hücum etmiş, 18 ev 
harap olmuş ve Akhisar • Sındırgı a
rasında Başlanış köprüsü yıkılmış
tır. 

Trakyada sellerin tahribatı 
Edirne, (TAN) - Bir hafta evvel 

taşan ve yalnız 100 metre murabba. 
lık bir sahayı kaplayan Ergene çayı 
geçen perşembe gecesi iki saat içinde 
iki metre yükselmiştir. .:;ü, evlerın 
alt katlarını is~ila etmiştir. Nüfusça 
zayiat yoktur. Bir kaç ev çökm'ış, 

bir çokları hasara uğramıştır. Su, Si
nanlı ile Alpullu ista5yonu rasında

ki uzun araziyi kaplamış olduğun -
dan Alpullu • Sinanlı - Mandıra Ş"

sesi su altında kalını~ ve münakalat 
kesilmiştir. 

Şimdi su alçalmaktadır. Su altı:ı
da kalan vollarda da münakalat tek
rar başlamıştır. 

Karadenizde fiddetli fırtına 
Hava dün daha ;azla soğumuş ve 

gece başlayan kar pek az fasıla ile 
bütün gün devam etmiştir. Denizler • 
de de şiddetli bir fırtına başlnc!ığı ha-
ber veriliyor. Rasnthaneclcn vcrılen 

maltimata göre, hava dün bütün yurt 
tıı kapalı, yağışlı ve fırtınalı geçmiş.. 

tir. Orta Anadoluda şiddetli bir fır-

tına hüküm sürmektedir. Şehrimizde 
sühunet tahtessıfır yanm santigrada 

kadar düşmüş, rüzgar şimalden sa
niyede 7 metre hızla esmiştir. 

Vapurlar denizle.re açılamamnkta· 
dırlar. Bu meyanch Mersin vapurile 
bir çok şilep limandan hareket et
mişler, fakat Karadcnize çıkamıya

rak Büyükdere önl<:?rlnd,.. demil'leml
ye mecbur kalmışbrdır. Akdenize de 

dün sefer yapılamamıştır. Yolda bu
lunan vapurların akıbetinden endişe 
edilmektedir. 

Dün akşama kadar haber alınabi. 
len deniz kazası bir nıotöriin batma
sından ibarettir. Harmankaya arilt o. 

lan bu motör, bağlı bulunduğu Ban
dırma limanından harek~t etmiş, 

yolda fırtınaya tutularak karaya 
vurmuş ve kayalara çarparak parçl

lanmak suretile batmı§tır. Motörün 
bütün mürettebatı kurtarılmı~tır. 

Bazı evler tahliye edildi 
Son günlerde yağa.ı '~ar ve yae

murlardan şehrin çukur semtlerinde. 

k! bir çok evlerin zemin katlarım su
lar istila ettiğinde.'l bu evler belediye 

tarafından dün tahliye edilmiştir. 

Su istilasına uğr:-ayan evler şun -
lardır: 

Kasımpaşada Küç[ikköprii soka
ğında Mustafanın 52, Fcridunun 54, 
Vesilenin 56, Büyükadada Yelüfürdü 
sokağında doktor Yağlıoğlunun, Ka. 
dıköyde Ycldeğirmeninde 4, Stilak
çeşmede Mazhar sokağıııd::ı 15, .Fe. 
nerbahçede 82, Kurbağalıda Birine.: 

sokakta 6, Üskiidnrda Nakkaşteped~ 
29, Karagümrükte Keçecilerde 9 nıt
maralı evlerin alt katını su basmış. 
tır. Aynca Hasekide büyük bir su 
deposu fazla tazyik neticesinde pat
lamış, Fındıklıda Mebusan caddesin. 
de büyük bir ağaç devrllerek çadde
yi kapatmıştır. 
Yağan kar ve yağmurlardan Çek. 

mece gölü yükseldiğinden asfalt yol 

su altında kalmı!'itır Bu yüzden dün 

Edirne, Çatalca, Silivri vesair ser -
vislerde çalışan otobüsler ~ura.dan 
İstanbula geri dönmelt mecburiye -
tinde kalmışlardır. 

Dün geç vakit öğrendiğimize göre 
Sirkecide Mısırlıoğlu hanının alt ka
tına da su dolmuş, bir çok ticaret eş. 
yası Avarya olmuştur. 

Balkanlarda fazla kar var 
Avrupada tren hatlnrının miihim 

bir kısmı karlar altında kalmıştır. 
Bilhassa Balkanlarda çok kar olduğu 

anlaşılmaktadır. Bulgaristanda ve 

Yunanistanda tren hattınde müte
madiyen amele çalıştınldığı, yolla. 

rm açılmasına uğraşıldığı bi!diri!
mektedir. Avrupa ekspresi ve kon. 

vansiyonel bu yüzden rötar yapmıya 
başlamıştır. Dünkü ekspres öğle üze
ri, konvansiyonel uşam geç vakit 
gelebilmişlerdir. 

;a; A 

Yardımı 
Organize Etmek 

Meselesi 
(Başı 1 incide) 

her tarafında der!n aksiler yapmış, 
her vatandaş, derhal yardıma koş. 

mak ihtiyacı ile tırpınmıştır. Tara!, 
taraf yapılan maddi ve manevi yar
dımlar, duyulan büyük ıstırabın en 
ulvi birer ifadesidir. 

Yalnız, felaket sahasında aç ve 
çıplak yardım bekliyen muztarip va
tandaşları ölümden kurtarabilmek, 
yardımın bir an evvel kendilerine u
laştırılabilmesi ve bu münferi: yar
dımların organize edilebilmesi ile ka
bildir. 

Bu hususta tedbir almakta, hare. 
kete geçmekte hükumetin gösterdiği 
sürati takdir etmemek mümkün de
ğildir. 

Şimdi sıra bütün vatandaşları 

saran yardım arzu ve heyeca

nını organize etmiye ~elmiştir. Bü
yük Millet Meclisi Reisi Abdiilhalik 
Rendanın riyaseti altında kurulan 
Milli Yardım Komitesi de bu işi üze
rine almıştır. MiJ!i Yardım Komite.ı::i
nin vilayetlerde!d tcşkllatı, kendi 
vilayet ve mıntaknlnrı dahilinde bir 
yardım seferberliği ilim ede-ek şu 
yolda teşkilat vih:uclc getirmelidir: 

1 - Nakdi yardımla:- Kızılay ka. 
nalile, 

2 - Eşya vesair ynrdımlar Halk 
Partisi.ve Halkevlc.ri teşkiltı.tlaıile 

toplanır.. 

3 - Bütün meste.c +eşckkülkri 

sanayiciler, tüccar, esnaf vesaire hu 
iki merkeze bağlı olarnk mmtakavi 
komiteler vücude getirirler. 

4 - Bütün d~vlct teşkilatı, polis, 
ve bekçiler de :fohil olduğu halde bii. 
tün devlet memurları bu iki mcrice
zin emrine verilii.·lcr. 

5 - l Kfınunusan: günü yardım gü 
nü olarak kabul ve ilan olunur.O gün 

bütün bu teşkilat seferbel' edilerek 
harekete geçirilir. Bütün bankalar, 

postahaneler, ı:tazetc idnrehaneleri, 
bellibaşlı ticarethane gişeleri halkın 
nakdi yardımını kabule memur edi
lir. Bütün bu müesseselc!' o gün halk 
tarafından verilecek paraları Kızıla
yın makbuzları mukabilinde talı.;ıl 

eder. 
Bütün mektepler ve lıiitün Hnlkev

leri halkın verccei1i eşyayı top1amıya 
memur edilir. 

6 - Yüksek tahsil talcbelerile 
bekçi ve polisten miirekkcp komite
ler ev ev dolaşarak halkın vereceği 
eşyayı toplayıp halkevlerine ve mek
teplere teslim ederler. 

7 - Vali Lutfi Kırd.:ı.rın refikası 
tarafından Şişlide teşkil edilen kadın 
yardım teşekkülü İstanbuhın, hatt[i 
Türkiyenin her tarafına teşmil edi. 
lir ve kadınlarımız seferber edilir. 

8 - Ayrıça fevkalade yardım men
baları bulmak üzere bir komite vU. 

cude getirilir. Bu komite n.'\kil vası
talarına kırk para zam, piyangoda 
kazananların kazandıkları paraların 

bir kısmını bu işe tı:ıhsis gib! fevkala
de varidat kaynakları arr.ştırır. 

Bu muhtelif kaynaklardan gelen 
yardımlar yukarda kaydetti~İ

miz iki merkezi komitenin elinde 
toplanır ve devlet nakil vasıtalarile 

derhal merkeze sevkolunur. 
Yukarda bir şemasını yapmıya ça

lıştığım bu yardım teşkilatım sadece 
Milli Yardım Komitesine bir ilham 
verir ümidile yazıyorum. Şüphesiz 

ki, etrafiı bir tetkilc neticesinde bu 
teşkilat daha rasyonel ve daha pratik 
bir şekle getiri!P.bilir. Maksadımız i
şin esaslı ve geniş bir teşkilata bağ

lanması lüzumunu anlatmaktan iba
rett ir. 

r 

. 
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TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua ve 

her türlü tabı, cilt Ye klite 

itleri yapılır. 
TAN Matbaaaı • lıtanliul 

Telefon: 24310 

Yurdun Her Tarafından 
Teberrüler Yapılıyor 

(Başı, 1 incide) 
ketzedelere gönderilecektir. Kadıköy 
halkevi yardım komitesi de 2738 lira 
toplamıştır. 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu. 
lunan Rumen sanatkarı Marcela 13-
koyano, bu ayın dördlinde bir konser 
verecek, hasılatın yarısını felakeıze- ' 
deler için Kızılaya teberru edeceJttir. 

Umumi Merkeze yapılan 
teberrüler 

Kızılay umumi merkezin.? 30 kanu 
nuevvel tarihine l:adar yatırılaıi te
berruat yekunu 2::w bin 657 lira 18 
kuruştur. 

Bunun 200 bin lirası Cümhuriyet 
Merkez Bankası, 20 bin lirası mebus-

YAR DIM 
Listemiz 

(Be,inci liste) 
Dilnkü Yekun 
Nnuıruın şirkeU m<ldürkrlnden 
Ali Nuri Oktay (lllıveten) 

Nauman Şirketi Mildürlerındcn 

Ömer LCıtfi Alevok (il!ıvcten) 
A vram Özrofe kağıtçı 
Çemberlitaı::tn ElC'ktrik~I N.cb
met ve Osman Pakclll 
SC'rmct Pakelll 
Üsküdar iskelesi terzi O man 

7497 10 

500 00 

500 00 
2 00 

ı 50 
1 00 

madenci İsmail Erginer, Hesbank mOdO
rü Şefik Efes, madenci Sille:> man Sırrı, 

Tüccardan Mehmet Çelik, Ali Barlı, Ab
dullah Kona.y ile Taşçıoğulları deiaten 
beser yüz, madenci AU Fırat dn GOO lıra 

vermililerdlr. 
Yine Zonguldak mad"n mühendisleri 

ücreUerinin yüzde dördıınil fcl~ketzede 

kardeşlerimize vermişler ve taahhüt et
tiklrri ayrıca nr larında topl dıkl rı 
2500 lirayı da komite emrine yatırmış

lardır. Zonguldak, bu son yardımı rıle 

bugüne kadar muavenette ileri gitmiş o
lan vilAyetlerin b:ı5ında yer lmaktadır. 

Filhnklka bugune kadar Zonguldak \ ilft
yctinin ynpmış oldu u y:ırdım GO bin li
raya baliğ olın ktadır. 

Nuri 
lar, 10 bin lirası Sıvn$ - Erzurum hat Üskildar iskelesi terı.l 'l'Tlan-
tı inşaat müteahhitliğı, 10 bin Jirnsı dafilos 

20 00 

Kastamonu evvelce gl'-nderdi 1 dort 
bin liraya ilAveten dun de Kı7.ılay umumi 
merkezine 5000 lira göndennl tır. Afyon 
evvelce gönderdiklerine ilfıveten dun 
de 2818 lirn göndermiştir. l 00 

Zonguldaktan, 1432 buçuk lirası B. Üsküdar iskelesi şekerci Mı
Antep kozası komttesı t:k iı;Umn aka

binde Kı:ıılay umumi merlt<!Zlne 63G7 lira 
göndermiştir. 

M. Meclisi Reisi Abdülhalik Renda 
ve refikası, 200 lirası F.:-ansız buyuk 
elçisi M. Massigli, 1000 lirns1 Başve
kil doktor Refik Saydam tarafın~lan 
yatırılmıştır. Ayrıca bütün vekıl1c

!?lrdıç 4 00 
Üsküdar iskelesi şekerci r;arbis 1 00 
Oskildar iskelesi b~ber Emin 
Sayın kardeşler 8 00 

1 00 
o 50 

Konya tuccarlarının bir losmı diln ara
lnrında 10 bin lira taahhüt eyleml~lcr \"e 

bunu komiteye bıldlrmlslerdir. 

rimiz de iiçer yüz lira, Sıvas mcbus11 

Abdurrahman Nnci Demirağ d::ı beş Cafer 
bin lira teberru etmislerdir. Ameri- Üsküdar iskelesi şekerci A. Ar-

Üsküdar iskelesi büfed l\Iurat 
Uskildnr iskelesi berber .r<:ilmil 
Üsküdnr iskelesi mnh!lllebicl 

ı 00 

Nakden ve derhal yapılmış olan bu 
teberruatın yanında ayniyatla yapıl

mış olan yardım da mühim bir ye
kfın ifade eylemektedir. kanın Ankara büyük .elçiliği de l GO 

1 

t:kOdar iskelesi kunr\urncı 
lira teberruda bulunmu~tur. Tahsin 
Muhtelif vilayetlerden teberrüler f ismini bildirmiye."1 blr zat 

Ankara, 31 fA.A) - Anadolu A- Mustafa Ali Pakelli 

1 

1 
10 

00 

20 
00 

Ajansımızın bugün almış oldugu 

telgraflarda, bir günde muhtelif ko

miteler tarafından kabul edilen giye
cek örtünecek gibi şe~lerin sayrsı on 

binlerle ifade olunmaktadır. 

jansı, hareketiarz felfıketzedc:1erine. 

yardım için teşekkül etmiş bulu:ıan 
milli komitenin dünkü faal.yetleri 
ve bu komitelere vaki teberruat et
rafında hususi 'lıuha bırlcrinden aldı-

Vahit Kıvılcım 
Fatih Halkevl temzillnde bulu-
nanlardan 
Makbı:le Ataş 

Kartal gaz deposu omel"..sl 

l (10 
2 50 

7 20 

Hariçten yapılan yardımlar 
2 50 

12 50 

, .. Bugünkü yekOn (ıeklz bin beı 
ır.ı ve büyük felfıi<et karşısında Turk ı .. t 

1 
it 11 d r) 

8576 00 
Londra, 31 (A. A.) - Vapurları 

Türkiye ile seyrüsc!er yapnn isimleri 

aşağıda yazılı kumpanyalar Türkiye. 
de vuku bulan zelzele kurbnnlarına 

yardım olmak üzere Adliye Vekili 
eski Londra Büyük Elçisi B. Fethi 

Okyar vasıtasile 2550 lıra göndermiş.' 

!erdir: 

ö yuz ye m ı ı ı ra ı 
milletinin şefkat·ve tcsaniidiiniin ay. 
rı ayrı birer tcznhüı iinii ifade eden 
haberleri aşağıya kaydeder. 

Çanakkale 2000 liralık ilk yardımına 
ilaveten diın de Kızıl:ıya 20il0 lira daha 
göndermiştir. 

Uşak komitesi ilk günde halktan 10(10 
lirıı tebcrrüat kabul etmi';1lr. Seker fab
rikası da komiteye ıooıı lir::ı vcrml!;tlr. 

S:ırıkamış, MuJ:la, Al ışı>hlr, .Fethiye 
kaza komiteleri ilk yardı:n ofarnk Kıu
lay emrine biner Ura g6ndermlş bulunu-
yorlar. 

Bursa komitesinin kabui etti •i tcber
r<ıat ıo.ooo, İzmit koml'~ınln 4000. Sı
vas komitesinin 2350, '<ır1'1:ırcli kom\te
slnln 7000, İzmir knmf!cc;ınin 20000, Co
rum komitesinin 2532, B< lu komitesinin 
2785, Sinop komitesinin 2o27 lirayı geç
miştir. 

Akhisar kazasında '<omltenln flk top-

Yılbaşının 

Tar.'hi 
(BaŞT 5 incide) 

yı dövdükten sonra asılmak için tes
lim etti. O ı. akit valinin :>skcrlerl ha
yı saraya dıp bütün hölllğQ etrafın

da toplndılnr. İsayı soyoıp ann Ergu
an renginde (krallık allımet\) bir man
to giydirdiler. Sonra başına dikenli bir 
taç koydular. Eline kamış bir fıı:!ı ver
diler. Önunde diz çök,.rek, "sl'14m sa
na ey yahudilerin kralı!., diyerek alay 
ettiler. Üzerine tiikilrdilkten sonra, e-
linden kamışı alıp başına vurdular. 
Bu suretle onunla alcıy ettikten smır:ı, 

mantoyu üzerinden çık•:mp nna kendi 
elbisesini giydirerek, 'Ja,a germek için 
götürdiller.,, 

Sakalar bayramında1d cıa"hte 

kral ile. İsa ardsındnki bu 

benzeyişler tesadüfi değildir. Ya
hudi muhitinde v~ Yahudiler nra. 

sında doğmuı olan hıristiyanlığın, 

bidayette Yahudi dininden hemen 

hemen hiç bir farkı yoktu. Daş -
langıçta onlar da, nihayet Mesih 

ve İsa itikadına kati olarak bağ

lanıncaya kadar, her yılbaşında 
Amanı haça germişlerdir. 

Fakat bu benzeyişler, tıpkı tıp. 

kısma uymak için bir tarafı eksik 

kalmıyor m u? t sa h er ne kadar çar 
mıhta ölmüş ise de, ölümünden üç 

gün sonra tekrar dirilmiştir. Fakat 
Sakalar bayramında öldiirülen ciL 

ni )se nasıl diriliyor:' Haçta yakı
lan Aman ne oluyor?. Bu bakım. 

lannda eksil< olan hiçbir taraf yok.. 
tur. 

Dikkat 
Ga7.etemiz idarehanesintle hugiin

de felaketzedelere yaprfarak ;yeni te. 

hcrrülcri kabul etmek ıı;in memur

lar bulundurulacaktır. Okuyucuları-

mızın yardımlarını bir an evvel gön-
ı'lermelcrini rica cdcri7.. 

"Papayani 510, Ellerman !HO El
lermanns Wilson 510. Westcott Lau
rance 510, Olivier 510.,, 

lantısındn 1500 lira, Boyabat 1210, Soke 
400, Sultanhisar 270, Ödemiş 1400, De- Bağdat 31 (A. A.) - Irak hOku- •· 
mirci 500, Elmalı 250 llt'a, GC'mllk kozn- meti, Türkiyede zelzele felô.ketzede. 
sının Armutlu, Kayalı, Kıtıklı köyleri 
halkı 500 lira tebenı.i e.vll'mi, ve bu p:ı

ralar Kızılny emrine verilnıiıı~r. 
Edremit komitesi Pmrlne fabrikatör 

Sezai bin lira verdiğı gibi, Zonguldnkta. 

leri için yardım olmak üzere 12 bin 
Türk lirası vermiştir. Burdan başka 
Irak Y~zılay cemiyeti tarafındnn bir 
defter .açılmıştır. 

TURi<iYE CUMHURİYETİ 
Zi RA A T BANKA S I 

Kurulut T arihi: 1888 
Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve t icari her nevı banka muameleleri 

Para Ririktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Rankasmda kumbaralı ve thbanız t asarruf hesaplannda en 
az SU lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşa{.rıdald 

plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet J .000 LiraJıJc 4.000 Lira 

• 500 • 2,000 • 
' • 2so • ı.ooo .,; 

40 • 100 • 4.000 • ,.e. 
ıoo ., -1 • s.ooo •kadar ıea 

• f 

Bu sorgularm cevabile birlikte, 
bu mevzuun bütün tafsilah bastır

mak imkanlarını aradığım •Türk 

Tarihine Dair Araştırmalar» adını 

taşıyacak bir eserimde, diğer ori. 
j inal tetkil<ler im arasında neşredi
lecekür • 

120 • 40 • 4.Roo ! mümessilliliQı8 
160 • 20 ~ 3.2lO yardımın 133 ~ 

DIKKAT· clesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 lh?lduğunu tesbit etiidt
düpniyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlaslyle vı,, ıazeteaüze verilen 
Kuralar senede 4 defa, ı EylCil, l Birincikanun, 1 Mart ve .a l!oB• Sa..I SiL t 
tarihlerinde çekilecektir. • ıştir 



büyük mükfıfat, birincilikle diplomalar ka7-anan 

LiMON CICEKLERI 
HASA 
KOLON.VAS iNiN 

Benzerine Avrupad,1 bile tesadüf edilemez. Hastalara hayAt ve şifa ve
ren, sinirleri t~kin cdc:n, ruhi ıztıraplan azaltan bu meşhur kolonyaya 
ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye ola
rak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yüksek mil
letlerin kolonyaların:ı faiktir. 

o • DÖ • KİNİN HASAN 
ve HASAN SAÇ SABUNU ve ŞAl\ıPUANLARI 

•saçların dökülmesine mani olur. Ayni zamanda saçlan 
kuvvetlendirerek fevkalade bir letafet ''erir. · 

HASAN DEPOSU YENi ADRESi : 
Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
Cinai mlk. Muhammen B. % 7,5 teminat Ekalltme ~ekll uall 

'· -
İş elbisesi Ceket 
Palto 
Postal 
Kasket 
Amele elbisesi 

100 adet) 
115 " ) 
115 " ) 

15 " ) 
Kalın ceket ve pantalon . 
JelAUn yazlık 500 Kilo 

Lira Kr. Lira Kr. 

1415. - 106 12 Açık eksilt. 14 

,. kışlık 750 " Pazarlık 15 
I - Şartnamesi mucibince yukarda yaz ılı 2 kalem malzeme hizalarında göste

rilen usullerle satın alınacaktır. 
II - Muhammen bedelleri, muv*kat teminatları. eksiltme saatleri yukarda ya

zılıdır. 

III - Eksiltme ve pazarlık P-1-940 salı günü Kaba taşta levazım ve mfibayaat 
subeslndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - JeIAUn şartnamesi her gun sö:.ı:U geçen şubeden parasız alınacağı g!bi nfi
munelerl de görülebilir. 

V - İsteklilerin ekslltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvE'nme pa-
N5lle birlikte mezkUr komisyon!! gelmeleri. (108:17) 

• * 
t - Sartnamesi mucibince l adet Planya tczgfıhı mütc:ıhhidl hesabına açık ek-

ılltme usullle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedE'li 2500 lira, muvakkat tC'minatı 187.50 liradır. 
III - Eksiltme 8-1-940 pazartesi gilnO saat 14 de Kabatnstn levazım ve milbaynat 

1Ubesindekl alım komisyonunda ynpılacak tır. 
IV - Şartnameler hergOn sözO gcçC'n şubeden parasız alınabilir. 
V - Münakasaya iştirak edecekler fı yatsız fenni tekllOC'r!nl ihale Jt{lnüntjC'n en 

az bir hafta evveline kadar İnhisarlar Um um müdürlüğü tütün fabrikalar subesine 
vermeleri ve tekliflerinin kabulilnü mut:ı uımmın vesika almaları tAzımdır. 

VI - İsteklilerin kanunen kendilerindc-n aranılan VC'Salklc eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte '7o 7,5 gilvenme paralnrlle birlikte mezkur komisyona gelme-
leri llln olunur. (9608) 

EŞKINOZLU ALI HALiD 
Sayın yoğurt müsterilerinin yeni senelerini kutluhlr. Her zaman ol. 

duğu gibi ':>u sene dahi halis koyun sı.itii:'ıden 

Mamul YOGURDU Getirmeğe 
başlamı:.tır. Aziz müşteri !erimizin satıcılarından 

ALI HALiD YOGURDU 'nu 
istemelerini !"İcİa evler. 

r. 
Beyannameli 

S K.:~"!an!~~!~!! ta~!~:!1~!!~~=~ 
müracaatınız fay dalı olur. 

darlı Hilmi Afşar • Hesap bürosu - Telefon : 23406. 
madan" ka.,.şısı Kınancıyan hanı yanmda Güzel han 2 net kat 4. 5 

devam e·••••••n 
nup ta-

RADYO ALMANAGI , 
11[1. Rll9't' U1wl • Ortta" a.rtlı Nur 
Her Radyosu olanm bilmest elzem 
kiymetli bahi.ıerl. nnell bflcllerl. 
batan dünya t.t:ar,ronlannm tulü 
Mevçlerlni 'ft Radyoya aid muhtelif 
haber ve hAdiselerl muhtevi olarak 
çıkmıştrr. Aynca tt!imll mufassal 
btr RADYO LUGATI ile llmba eet
vellerl w d0rt7a saat farldarım ~
tertr mUkem~ bir hartta Hılve e
~ilmt~ •. 1939 nüsha~ pek }çlsa bir 
zamanda tamamen ntıldıjt'ından te
darikinde isUcal edflmesi tavsiye o-

GR p -1 N -1 

lunur. Fiatı fJO Kuru~tur. 

KANAAT KiTABEVi 

• I 

BAŞ, DİŞ ·, 
ROMATİZMA , 'SEVRALJİ, 

NEZLE, GRİP, 
KIRIKLIK 

. 1 

ve bütün ağnlan derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

~. 

MÜREFTE Rakısı 
Sahip ve amili, Sayın müşteri
lerinin yeni senelerini tebrik ve 
saadetlerini temenni eyler. 

--------------------------~ Dünyanın her tarahnda namı olan 

All MUHIDDI 
HACI BEKiR 

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

Kaymaklı Lokum 120, Hindistan Cevizli Lokum 120, Kes
tane şekeri 100, İki kavrulmuş Badem şekeri 140, Lüks 
Ambalajlı Meyvalı Nuga 120, Niyetli karamela 80 Kuruş. 

Halis Şekerden Taha11 Helvası Yalnıı 

ACI BEKiR 
Ticarethanelerinde Bulunur. 

lstanbul Levazım Amirliğinden : 
Eyüp Defterdarmda 1 numarnlı JJik im evinin çorap Ptölyt!lerlnde makineler 

için ihzar edilen bina d.ıhl:inde zati çorap makinelerlle çalışmıık isteyenlerin 1 

Defterdarda 1 numaralı Diklme\>İ MiidUrlilğüne müracaatları. (10894) 

Türk Hava Kurumu İnegöl Şubesinden : 
Kurban Bayramında Şubeni1 mıntakasındıın toplanacak tahminen <3000) ta

ne koyun, ( 400) tane keci ve (7~) tııne sığır derlslle 600 tane l:ıarsnk ayrı ayrı 
açık arttırmaya konmuştur. 10/1/940 Çarşamba günü saat (15) de ihalesi yapıla
caktır. Taliplerin şartnl\meyl gormek için İnegöl ve İstanbul Şubelerine müraca-
atları ve ihale gününd• lne.~61 Şubesinde bulunmaları. • (105fl3) 

İstanbul Orman Müdürlüğünden: 
l - Şilenin Korucadaı:t, devlet ormanının A ve B c;prl .. lnden 5032 kental me.se 

ve 2791 kental kanşık kömür atık arttırma ile satılacaktır. 
2 - ArttırmR 11-·l-940 tıırlhtn .. mlisa r!tf oP,..,.mhP eil"li •uıı•t 1 "i rlp v~oılııl'aktır. 
3 - Meşe kömürünün m•ıhammen bedeli 16 ve karışık kömürün kentali 13 

kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 87 lira 85 kuru stur. 
5 - Şartname ve mukavele proielerlni görmek isteyenler fstanbu1 Ormnn 'M.ll-

dilrlüğüne, müracaat edebilirler <10789) 

rÖksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM •i 
• Hakkı Katran Pastilleri de vardır. r1 

1 

.------------------·--------------------~--Fikri Tevfik Kardeşler 
OTOMOBİL 

ve MAKİNİST OKULU 

ŞÖFÖRLERE: Yeni den dev. 
resi 12. İkincikimun. 1940 da "Çt
lacaktır. Müddeti 3 aydır. Motör, 
Otomobil ve montaj derslerile Çift 
idareli Otomobillerde verilen Di-. 
reksiyon talimleri 50 liradır. 
Anadoludan gelenlerin d~vrf'yi , 

bitirinceye kadar yapacaktan masraf okul ücretile beraber 125 Jiray 
geçmez. Kayıt muamelesine başlanmıştır. Program isteyiniz. Müracao' 
saatleri 14 - 18. 
AMATÖRLER: Her zaman 'kabul olunur. TAKSİM - !=ıTADYOM - Tf'lefon: 802."i9 

Majik Saç Eksiri 

Saçlarınm dökülmekten, kepeklen-
mekten korumak için muhakkak Majik 
saç ekslrlnf kullanınız. Derhal tesirini gö
rllrsünOz. Saçlan büyütur, köklere yeni 
hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice
ye hayret edeceksiniz. 

1 Dr. ZIYA NAKi ' 
Kulak , burun. boğ.1z mütehas- ı 
ısı. Dıvanyolu. Türbe ltarşısı 

No. 119 Telefon : 22587 • 

Devlet 
Umum 

Denizyolları işletmesi 
Müdürlüğü ilanları 

1 İkincikanundan 8 İkincikanuna kadar ınuhtelif 
hatlara kalkacak vapurların isimleri. kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacaklan rıhtımlar. 
Karadeniz hattına 

"!artın hattına 

1%mlt hattına 

IV!udıınya hattına 

Bandırma hattına 

Karablga hattına • 

1 mroz hattına 
.l\yvalık hattına 

lzmlr ı!lrat hııttına 

\1erıln hattına 

NOT: 

Snl ı 12 de (Giineysu), Perşembe 12 dP. (Cumhu
riyet> ve Pazar 16 da (İz.mir). Galata rıhtımından. 
Salı 18 de (Ülgen), Cumartesi 18 de (Antalya) . 
Sirkeci rıhtımından. 
Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Ui":ur). Tophane 
nhtımından. 

Pazartesi, Salı ve Pazar 9.50 de Çc:r.mmbR, Per
ı;ıP.nıbe ve Cuma 15 de (Sus). Cumartesi ayııc;<

l ~ .31ı do (Trak). Galata rıhtırrıtnden. 

Pnzartesl 8.15 de (Marakaz), Carşamba ve Crıma 
6. 15 de (Trak). Galata rıhtımınd~ıı. Ayrıca Çar· 
şoınba 20 de (Bursa), Cumartesi ıo de (Ülgen). 
Tophııne rıhtımındnn. 

Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Top.hane rıhtımın
dnn. 
I'ıızar 9 da (Bursa). Tophane rıhtımından. 
Car~amba ıs de (Saadet), Cumartesi 15 de (Mtt· 
sin). Sirkeci rıhmındıın. 
Pazar l 1 de (Kadcs). Galata t"lhtım•ndnn . 
Salı 10 da (Tırhan), Cuma 10 da (Ana!artal. Sir-
keci rıhtımından. ( 10890) 

\'apur seferleri hııkkıncia her tOrlO malOmat aşağıda telefon numaralan 78-
ı:ılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baı AcentellOI Galııt.<ı rıhtımı. Limanlar Umum 
MüdürlüğO binası altında 4%382 

Galata Şube Acentell(jl Galata rıhumı. Mırıtaka Liman 
reisliği binası altında 401ll3 
Sirkeci. Yolcu salor· 22740 1 <;lrkecl Sube Acente1101 

= 
, 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Pslşiyatri kliniği doçentligi münhalclir. Taliplerin şer• anlamak (lzere tıp 

fakültesi dekanlığına müracaatları. (101l28) 

Dr. Hayri Ömer 
7 0hrevf ve ellt haltahktar• "'OtP.,aa•· 

lgJeden aonra Beyoğlu Ağacanı 

·ıı rsımıda No. 133 Telefon :435~ 

Dr HAFIZ CEMAl 
Pa7.ardan maada saat 04."0 dan 18 e, 

<;ah. eurnarteırı 12 ye kadar tıkaraya. 01· 
.ranyolu No. lOt. 

Sahibi ve Neerlyat MOdOrO Halll LOtf[ 
OÖROONCÜ. Gazeteclllk ve Neşrty•' 

T. L f. Bı111dı01 yer TAN Matbıuısı 

riııdeİ pi ro 1 Necati Yerli AsDirin Deqi,di_.~ 
Esası hariçten getirilmiş. tablet şek
line lr.onmuı ve Avrupa mamulitınm 

fevklndedir. 
Bahçekapı Salih Necati 

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


