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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

''TAN" m yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 
saklaynu.z. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alabilirsiniz. 15 kupon getirene bir seri kitap: 

İstanbulda 250, Posta İie 300 Kuruşa Verilir. 

elin Beyannamesi illi 
' ''Milletimin Her Zorluktan Yeni Bir Kudretle 

ıkacağı.na Sarsılmaz imanım Vardır,, 

1 okatta zelzeleden ıonra enkaz yığını haline gelen Parti binmında ameleler ilk araştırmayı yapıyorlar .• 

• 
lnönü, Dün Tokatta 
ve Kazalarında da 
Tetkikler Yaptı 

Erzincanda Çadırlarda Yaşıyan Halk Üç 

lin Kadardır, Ölenler Nüfusun Yüzde 80 ini 

Buluyor. Sokaklarda Cesetlere Rastlanıyor 
Tokat, 1 (A.A.) - Reisicümhur İsmet İnönü, Türk milleti

ne hı ta ben Tokat' dan aşağıdaki beyannameyi neşir buyur
muşlardır: 

Matemlmlze 
HÜRMET EDiLMESiNi Seyl8p 

~ -ı 

Feliketi 

"Zelzele felaketine uğrıyan mıntakalarımızdan bütün Türk 
milletine yeni yıl için yürekten temennilerimi takdim ederim. 
Yakın ve uzak medeni milletlerin ve insaniyet aleminin adımız 
için gösterdiği sempatiye, Türk milletinin yürekten teşekkürle
rini ifade etmek isterim. Felaket mıntakasındaki vatandaşlar 
memleketimizin her tarafından gösterilen alakadan mütehassis 
ve müteşekkirdirler. Vatanın muhtelif kısımları arasında göze 
çarpan yakın ve sağlam tesanüd ile bir büyük milletin sevinç 
ve acıda nasıl yekpare bir aile olduğunu göstermiş oluyoruz. 
Milletimiz içindeki bu beraberlik sayesinde bu günlerin en az 
sarsıntı ile biteceğine ve her zorluktan milletimizin yeni bir 
kudretle çıkacağına sarsılmaz imanım vardır. Ferdleri arasın· 
da karşılıklı vazife hissi ve bütün cemiyette vatana karşı feda
karlık duygusu sağlam milletimizin iyi ve geniş günler görece-

İstiyoruz 
Yazan:· M. Zekeriya SERTEL 

Evinde Yangın çıkan bir adam 
ne kadar düşmanınuz olursa 

ol3un, ona kin ve gayzımızı yangın 
~.qsmda dökmekten ictin:ıp ederiz. 
Zaten felah~" uğramış bir adamdan 
intikam ~az ve oııu ... 1-ı, alay edil
mez. Bu, ınsanlrğın en basit icabı<1tr. 

Türkiye beklenmiyen bir afetin 
darbesine uğramış bulunuyor. On 
binlerce vatandaşımız yersiz, yurt. 
suz kalmıştır. :Su felakete kurban 
'gidenler on binleri aş:rruştır. Bu bü. 
yük felaket, dünyanın her tarafınja 
alika uyandırmıştır. Bütün dünya 
radyoları Türkiyeye taziyetlerini bil
dirmekte, dost tn.eınleketle;..~ yardım 
ellerini uzatmak ihtiyacını duymak
tadır. 

Yalnız Berlin radyosundan vükse
ten baykuş ses, hataTürkiyeye hücum 
la meşguldür. Evvelki akşam ve dün 
akşam, radyolarının düğmelerini 
Berline çevirmiş bulunanlar, işittik
lerine inanamamışlar ve derhal nPf
ret ve istikrah ile radyolarını kapa. 
mıya mecbur olmuşlardır. 

Berlin radyosu, Türkiyenin uğra. 
dığı büyük felakete karşı ~ayt, ha
li siyasi hücumlanna devam etmek
tedir: "Türkiye, İngiltere ve Fran
sanın kucağına düşmüştür. Türkiye, 

Atatürkün çizdiği yoldan ayrılmış
tır. Türkiye, Akdenizdc ve Cenubu 
Şarki Avrupada bir harp unsuru ol
muştur. Türkiye, bu hatasının ceza. 
smı çekecektir.,, l 

(Sonu; Sa: 4: Sü: 4) 

-----~--. - .. .ısvsnra ansnan:ıs us Ab 
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Felaketzedeler 
İçin TAN'ın 
Konserleri 

Bu Husustaki Tafsilatı 
2 inci Sayfamızda Okuyunuz 

M. Kemalpaşa Köylerinde 19 
ölil Ve 30 dan Fazla Yaralı Var 

SeDer Yüzünden lzmir Hava6sinde Mezruat Hayli Zarar Gördü 
Bursa, 1 (TAN Muhabirin

den) VaH. Jandarma Kuman
danı, Emniyet Müdürü ve diğ~r 

ali.kadar zevattan mürekkep bir 
heyet, bugün suların istilasına 
manız kalan mahallerde tetkik
lerde bulunmak üzere Bursadan 
ayrıımı.Iardır. 

Kemalpaşa ile şehir arasında irti

dir.Karacabey ovasında sular altında 
kalan sekiz köjden sular çekilmiye 
başlamıştır. Ölenlerin sayısı 19 za 
çıkmıştır. 30 dan fazla yaralı var. 

dır. Btm.lar tedavi altına alınmıştır. 
Köylerle muhabere Karacabey hara. 
sında yapılan sandallar vasıta.sile te. 
min edilmiştir. 

Sellerin getirdiği kum ve odun 
parçalarile kapanmış olan Karaca. 

bat tamamile temin edilmiştir. Kemal 'bey boğazının açılması için tedbir 
paşa cenubunda suların tehdidi al- alınmaktadır. Bu takdirde, Hanife 
tında bulunan mahalle halkından bir ve Nilüfer derelerinin kolaylıkla de. 
kısmının kurtarılması mümkün ol- nize akmaları temin edilmiş olacaktır 
muştur. Ancak bu mahalle ile mu!" lzmir ve hcwali&inde vaziyet 

Son yağmurlardan taşan Gediz ve 
Bakırçay sulan Manisa ovasını kıs
men Menemen 'le Bergama ovalarile 
Altınovayı kaplamrş, ova köylerini 
basmış, bazı hasarlara sebep olmuş
tur. Seller Manisadı. Muradiye köyü 
ile Uluçay arasında demiryolunu da 
aşmış, hatları sökmüş, iki ufak köprü 
yıkılmıştır. Bu yüzden iki günden. 
beri İzmir, Ankara ve Bandırms 
trenleri işliyememektedir. 

Bandırma ve Afyondan gelen tren. 
lerin yolcuları Manisadan otobüsler
le İzmire geçmektedir. Demiryolla
rmın tarnirile meşgul ekipler suların 

vasala layıkile temin edilmiş değil.. İzmir, 1 (Tan Muhabiri bildiriyor) (Sonu; Sa: 6; Sil: 5) 

,-----------------------------------·-·----
KARA HABER 

Eui;icand~ bir ku's ;ar· 
Kanadında gümüş yok. 
Gitti yarim &e1medi 
Gayrı.,bunda bir iş yok. 
Oy, dağlar, dağlar, dağlar: 
Aldı ellerine kanlı haşım 
Karın ortasında Erzincan ağlar. 

O ağlamasın da kimJer aiHasın .... 

Kar yağar lapa lapa 
Tipidir gelir eeçer. 
Yan yana sırt iistü yatan ölüler 

Akşam olur tandırama:z 
Ateşini yandıramaı: ..• 

Gün arar1r, şafak söker 
Kimsecikler eitmez suya 
Ezilmiş baş1anyla ölüler 
Vardılar uyanılmaz uykuya.:· 

Ses edip geceye beyaz taşından 
Kış1anm saati çaldı ikiyi. 
No çabuk, lihzada bitti yaşamak.::· 

Kiminin sakalı ak, 

Kimisi altı aylık, 

Kimi on üç on dört yaşında, 
Kinıi yola jlidecek, 
Kimisi mektub bekler 

Yan yana sırt üstü yatan ölüler..: 

Vayıkta yağ vardı, dövülemedi, 
Ak peynir torbaya konulamadı, 
Hasret gitti ölüler 
Dünyaya doyulamadı .. ; 

Uyanıp kaçamadılar, 

Ku~ olup uçamadılar, 
Açıldı kuyular kimse inemez, 
Erzincan beygiri rahvandır amma 

Ölüler ata binemez, 
Yan yana sırt üstii yatan ö1iilcr . .: 

Nazım Hikmet 

Kesemde verecek ~eyim yok, ancak yQ.re~!nıden vere- 1 
bildim. N. H. 

ği muhakkaktır.,. Reisiciimhor 
lamet INôNV 

w * 
Şef, Erzincanda 

Muztarip Halkı 
Bağrına Bastı 

lnönü, Hıçkırarak Boynuna Sarılan Oğlunu 

Kucakladı ve Kaybetmiş Bir Anayı Şefkatle 

Bu Manzara Herkesi Ağlattı 

Tokat 1 (TAN Mulıı.abiri Bildiriyor) -Dün akşam Erzin
candan ~ynlan Milli Şef İnönü, refakatlerindeki zevat ile h~: 
kın coşkun tezahüratı arasında Tokadı teşrif buyurdular. Mılli 
Şef şehirde tetkik ve gezintilerde bulundular, bu arada bir en-

kaz halinde olan Halk Partisini ve ,---

Halkevini, Ziraat Bank-ısını gördüler. "" d m 
Bu binalann inşa tarzlatı hakkında 1 1. ar l 
malumat aldılar. 

Milli Şef, bu tetkiklerden senra, H k t • 
felakete uğrayan Erbaa ve Niksar ar e e l 
kazalarına hareket ettiler. Her iki 

kazada zelzelenin yaptığı tahribatı G • l d 1 

ve felaketzedeleri banndil"Illak için en lŞ e l 
alınan tedbirleri gözden geçirdikten 
sonra, tekrar Tokada avdet ettiler. 

"Sen Sağol Babamız!,, 

Erzincan, 1 (Hususi surette giden 
arkadaşımızdan) - Milli Şef İnönü, 
dün şehirdeki tetkikleri esnasında 
çok acrklı sahnelerle karşılaştılar. 

Tırnaklarile toprağı kazarak oğlu
nun cesedini çıkaran bir kadın Inö
nünün boynuna sarılarak "Giresunlu 
Mehmet burada öldü, o da askerdi, 
senin oğlun idi, sen sağ ol babamız,, 
diye hıçkırdı. 
İnönünün bu anayı şefkatle kucak 

layışı herkesin gö?.lerini yaşarttı. 
Yolun kenarına üç çocuğunu def. 

neden bir baba "sen sağ ol, vatan sağ 
(Sonu; Sa: G; Sft: 3) 

--0--
lstanbuldan Nakden 

Yapılan T eberrüler 

133.000 Lirayı Buldu 
Milli yardım komitesi, dün Fırka 

ve KıZilay başkanları, kaymak~ 
lar, maarif müdürü hazır olduğtl 
halde, vali Lutfi Kırdarın riyasetin. 

ı· a. de toplanmıştır. Komite. evve a P 
zar günü aksamına kadar kazalar• 

~ ·ırıı-ine 
ve İstanbul Kızılay miimessı 1

& • 

nakden yapılan yardımın 133 ~ın 
liraya baliğ olduğunu t~sbit et~ış. 
. · e verılen 

tır. Bu miktara, gazetenıız 
( Sona Sa. 8 Sil. t l ı. 

•. ıştir. 



aırne 

Bir Kasa 
Hırsızlıijı 

• • 
Edirne (TAN) - Şekerci Şerif 

Eğmenin dükkanın:ı geceleyin gire.o 
hırsız, duvar içindeki küçuk kasavı 
yerinden çıkarıp bodrum katına in
dirmiş ve orada kasayı açıp içindeki 
500 liradan fazla parayı, ayrıca tez. 
gahın gözlerind,..ki 300 liravı miıte
caviz parayı alıp savuşmuştur. Hlr
sız, bütün bu işleri parmnk izi bı
rakmadan yapmış, yalnız elektrik 
limbasını masadan indirirken par
mak izi bırakmıs. bunu da silmek is
temişse de muv3.ffak olamamıştır. 

Ferikoyde Kadın 

Bir 

Oldu 

Yüzünden 

Cinayet 
Feriköyde Avukat cadd<.!sinde otıı

ran Kamil ile komşusu Veli.oğlu A
ziz arasında kadın yüzünden çıkan 
bir kavgada Kamil Azizi bıçakla kar. 
nından yaralamış ve öldünnii~tür. 

Hadiseyi müteakıp firar eden Ka
mil bir kaç saat sonra bıçağı ile be
raber yakalanmıştır. 

Milli Şefin yurt •eyahatine aıt re•imler: Cümhurreiıimiz. Elazığda halk ara&ında gez.erken ve iıta&yonda iıtikbal ıırcuında •• 

Bir Çocuk Yandı 
Ayvansarayda cıvata fabrikasında 

çalışan ve Balatta Hacı Rıza sokağın. 
da oturan 17 yaşında Akif, mang:ıl
da ısınırken elbiseleri tutuşmuş, aiµr 
ve tehlikl!li surette yanmıştır. Ya· 
ralı ifade veremiyecek bir halde B:ı
lat Musevi hastahanesine kaldı.hl • 
mıştır. 

İki Otomobil Çarpıştı 
Istinyeden Şişliye do~ru gitmeıt

te olan şoför Ahmedın 1882 numaralı 
otomobili ile mukabıl istikametten 
gelen şoför Markonun 2471 numaralı 
otomobili arasında bir çarpışma ol
muştur. Çarpışma cok şiddetli olmaş, 
her iki araba da biribiri:ıe geçmiştir. 
Nüfusça zayiat olmamıştır. 

Yangınlar 
Evvelki gece saat 2 de Eminönün. 

de Kutucular caddesinde Behcetin 
motörcü dükkanından yangın çık
mış, dükkan kıs:nen yandıktan son· 
ra söndürfilmüştür. Yangının neden 
çıktığı tahkik ~dilmektcdir. * Evvelki gece Beyoğlunda Istik
W caddesinde Hasan:ı ait lokanta i
le Fatihte Softasinnn mahallesinue 
Fevziye ait 45 numaralı evde yangın 
başlangıcı olmuş ise de her ikisi ateş 
büyümeden söndürülmüştür. 

Muallime tltira Etmişler 
Mandıra köyü muallimi Hamidin 

arapça ezan ve hutbe okumak suçile 
tevkif edildiğini yazmıştık. 

Yapılan tahkikatta muallim Ha· 
midin böyle bir şey yapmadığı, ken
disine bazı garazkarları tarafından 
ütira edildiği anlacşılmış, muallim 
Hamit tahliye edilmiş ve vazifesine 
iade olunmuştur. 

'Küçük Memleket Haberleri j 
BABAESKi DE: 
Bazı köpek ve kedll<?rln kudurarak bir 

kaç kişiyi mrdığı glkülmüştar. Isınlanlar 
tedavi için lstanbula gönderilmiştir. Sa
hipsiz kedi ve köpekler öldürülmektedir. 

ZONGULDAK]"A: 
Sıtma hastalığının arttı!!. birçok h:ılkın 

bundan milş~ki olduğu gönilmektedir. 
MUŞTA: 

Yazın haftada muntauım:ın Oç posta 
alınırken, geÇ<'n hafta zarfında hiçbir pos
ta alınamamış, Şimdi de Muşa Bltllstcn 
perşembe ve cumartesi günleri iki posta 
lftnderllmeğe b~lanıbnıstrr. 

Hiç olmaz.sa, bunlann perşembe ve cu
martesi gibi miltcakıp günlerde gönderil
memesi, Oçer, dörder gün fasıla ile tahri
ki istenilmektedir. 

BURSA DA: 
Atatürk koşusuna 45 sporcu girmiş, 

U.e takunı birinci gelmiştir. ı * Bu seneden itibaren Bursa vllAyetl, 
dahilinde pirinç ziraatının kaldırılması 
kararlaştınlmıştır. Bunun sebebi, plrlnrin 
dağınık ve muhtelif sahalarda yetiştlrll- I 
mest, bu y{l7.den fenni ,artlara riayet e
dilmemesi ve pirine ziraatının diğer ze
rlyat ile sıhhate muzır tesirler yapması· ı 
dır. Buna mukabil bafcılık, meyvacılık, 

zeytincilik, kozacıhk ve sebı:eclllğe ehem- • 
mlyet verilecektir. Orhaneli kazası, mey-

1 n, bağ ve kozacılık mıntal<ası ittihaz o
hınacak ve orada, 40 dekıırlık bir meyva 
Ye dut tidı:ınlığı tesis edilecektir. * 10 - 15 aenedenbcrl tcrfı gôrm!yen, 
h ususi bütceye mülhak 6 kaza ziraat mu
alllmlnin maaşlarına beşer ı.ra ıam ya
pılmıştır. 

D IYARBAKIRDA: 
Kalenin dışında vücut bul~akta olan 
~ ve asri mahallenin bir eksi~! tamam
lanmıştır. istasyonla Urfa kapısı arasın
da, 49 bin lira sarfile bir tllcmt-ktep bina
m yapıbnıştır. Mektep yakında açılacak

br. * ~lge blrinclllğinl nıuhafauı eden 
Yıldız klilbil asbaşkanlığına doktor Şük
r(l Kaya secilmlştlr. Bu mt.inıısebetle bütün 
l za toplanarak kendilerln.a çıy ikram e
dilmiş, klüp varidatının ve spor faallye
tlnln artbrıhnası, ayda btr yapılacak u-

Alman Malları 
Çikarılıyor 

Alma~larla 16 Milyon Liralık Bir Takas Anlaşması 
Yapılacağına Dair Bir Şayia Dolaşıyor 

Hükumetimiz1e Almanya arasında on altı milyon lir~lık bir 
1.1 

takns arrlaşması yapılacağına dair piyasamızda bir şayia clolaş-
mıktadır. Alakadar mehafilinde bu haberi teyit edecek malu
mat yoktur. Yalnız Almanyadan gelmiş 

mizde bulunan malların memleketi-ı-
mize ithali hakkında iki hükumet a. 1 Gı•• 1 
rasında mutabakat hasıl oldl'ğu gibi, uze 

olan ve gümrükleri-

harp sıralarında gelen ve Bulgarista
na götürülen bazı eşyanın da mem
leketimize getirilerek teslimi husu. 
sunda görüşmeler olmuştur. Alman
yadan bir miktar ilaç ve tıbbi leva
zım getirtilmesi ve zaruri bazı mad. 
delerin ithali için Ankaradn Alman 
sefareti ile temast'ar yapılmıştır. An. 
cak bu temaslardan ne netice alındığı 
malUm olmadığından. yeni oir takas 
anlaşması yapılıp yapılamayacağı 
şimdilik belli değildir. 

Amerikaya Demir 

Sipariş Edildi 
• 

. . 
Yeni teşkil olunan Demir lthalat 

Limited şirketi, telgrafla Amerikaya 
3000 ton demir sipnriş etmiştir. Bu 
demir marta kada!" piyasamıza gel
miş bulunacaktır. Tel, çivi, cıvatalık 
demir ile teneke ve kala~ için ayn, 
ayrı siparişler verilmiştir. Konser
vacıların ihtiyacı olan kutuluk tene. 
kelerin Amerikadal1 getirtilmesi içın 
teşebbüste bulunulmuştur. K.:ınserve 

ihrac~ için siparışler artmıştır. Kon
servacılar bu istekler'? ancak kutu 
temin ettikten sonra <'"'vap verebile
ceklerdir. 

Pamuk İhracat 
Birliğinde İhtilaf 

ve Muvaffak 

Bir 'Talebe Sergisi 
Istanbul Akşam Kız Sanat okulun

da dün akşam bir resim sergisi acıl
mıştır. "Resim sergisi., denilince 
bildiğimiz ayarda bir resim sergisi 
zannedilmesin. Bu bir sanat okulu 
talebesine ltizumıı olan tczyıni ve 
mesleki resimler!e kompozisyonlar 
ve fırça, kurşunkalem etüdlerinuen 
mürekkep orijinal, fakat takdire la. 
yık talebe eserlerinden mürekkep bır 
sergidir. 

Mektepler açılalı henüz üç ay gföi 
pek kısa bir zama.1 ~eçmiş olmasına 
rağmen talebe, genç v:- kıymetli mu. 
allimleri ayni zama:ıda Akademi° mu· 
allimlerinden Sabihtı>n aldıkları ders 
neticesi, resim yapmanın esasını kav
radıktan sonra cabucn:ı.: inkişaf etmi. 
ye başlamış ve kumaş, muhtelif ör
tü vesaire gibi tezyini sanate müte
allik çok güzel niimuncler meyrlana 
getirmiş olduğtı gibi şapka, manto. 
tayyör, kostüm morlcllcri yaomak su. 
retile de mesle:d resimlerde müba. 
liiğasız büyük Avrupa clevletleri .sa
nat okulları tal':?belcrinin eserleri 
nisbetinde mahrıret ve sanat kudre
tini isbat ve izhar etmiştır. 

Bu sergi münasebetile yine talebe
ler tarafından yapılan boncuktan 
mamul çanta, muhtelif ve zarif çiçek 
ler ve müteaddit şapka modellerini 
ihtiva eden küt;ük, mütevazi fakat 
kıymetli bir vitrin de teşhir olun -
maktadır. 

Dün Büyük Bir 
Duvar Çöktü 

Şehirde dün de hava yağmurlu ve 
kapalı geçmiş, bir aralık ta kar yağ. 
mıştır. Yağan yağmurlar ve kar su
ları şehrin bazı yerlerinde çöküntü
lere sebep olmuştur. 

Bu arada Cihangirde Pürtelaş so. 
kağında belediyeye ait 8 metre in!. 
faındaki büyük bir duvar yağan yağ
murların tesiri altında yıktlmıştır. 

Tesadüfen soka!.:ta kimse bulun"?la 
dığından nüfus zayiatı olmamıştır. 

Bir Şilebin Akıbetinden 
Endişe Ediliyor 

Tuna ile limanım•z arasında sefer
ler yapmakta olan Türkan vapurun. 
dan bır haftadanberl 'ıaber alınama
masının .. endişeyi 'llUcip olcluğu hak
kında dun deniz mahafiUnde bir ri. 
vayet çıkmış ve bu rivayet dün ôğ. 
leden sonra çıkan gazetelere intikal 
etmiştir. 

Gazetede, vapurlarının batmış ol
ması ihtimali hakkınd.ıt bir haber o
kuyan Türkan vapuru sahioleri he. 
men ,Liman reisll~ine müracllat ede
rek malUmat ist:.mtslP.rdir. Liman 
reisliği Türkan şilebi hakkında hiç
bir malCıtnata sahip buhınmcıdığını, 
Karadenizde herhanR"İ bir deniz ka
uısı olduğu etrafında ~la hiçbir ha. 
her gelmediğini vapur sahiplerine 
bildirmiştir. 

Türkan şilebi on gün kadar evvel 
Tunaya müteveccihPn hareket et -
mişti. Ihlamur kütüğii alıp limanı
mıza muvasalatı icap pdc.>n vapur..ın 
sert hava ile kar.sılnsarak bir BuL 
gar limanında tevakkuf ettiği zanne
dilmektPdir . 

Miras MP-.elesinden 
Bir Cinayet 

İzmir, 1 (TAN> - Diin gece Bu
cada bir cinayet olmuş, Bursalı Ab
dullah oğlu Ahmet, bir miras mese. 
lesinden akrabasından Hasıın Çakı. 
roğlunu bıçakla öldürmüştür. 

--o---

General Ziyanın Cenazesi 
Dün vefat eden Gencmıl Ziyauın 

cenazesi bugün saat 11.30 da Şehza
debaşındaki evinde:ı italdwlacuk, 
Beyazıt camiinde namazı kı!mdıktan 
sonra vapurla Uskiidora naklcdilErek 
Karacaahmetteki aile kabristanına 
gömülecektir. 

Adanada Çukurova pamuk ihra
catçıları birliği idnre heyetini .seç • 
mek için yapıhn toplantı miinaka
şalı geçmiştir. 18 i bulan Adanalı ta
cirler, yolsuzluk karıştırıldığı iddia. 
sile salonu terketmiş1er ve

0 
intihaba 

iştirak eylememişlerdir. 

Mektebin değE'rli müdürü MticPJlfı. olmıya layık güzel eserlerden mii. 
nın idaresi altında vücude getirilen rekkep sergi bir kaç gi.in daha açık 
ve bütün sanat okullarına nümune bulundurulacaktır 

Dünkü Maç 2-2 
.Berabere Bitti 

Takımımız iyi Teşkil Edilm iş Olsaydı Dünkü 
Maçta da Galebeyi Kazanacağımız Muhakkakh 

Macari~tan Şampiyonu Frenç - Varoş son maçını dün İstan
bul Muhtelitine karşı 5 - 3 mağlubiyetin revanşı olarak yap
tı. Bu maç baştan nihayete kadar sıkı bir mücadele halinde 
geçti ve miisabaka 2 - 2 beraberlikle nihayetlendi. 
Istanbul muhteliti birinci maç:ı na- gollük bir kaç kurtarışla 1 - O Ma

zaran daha zayıf bir kadro ile Fllt- carlar lehine neticelendi. 
ret, Adnan, Enverden' mahrum ola. !kinci devrede, Basri sol açığa a
rak çıkmış, buna mukabil misafir ta- lınmıştı. Bu devre çok canlı geçti. 0-
kım tam kadrosile sahada gorünmüş- nuncu dakikadan sonra Hakkr mer. 
tür. kez muavine Salabatti.1 hucum hat. 

Macarlar dün birinci oyundan da- tına alındı. l3u değişiklik bizim takı
ha çok çalıştılar V(? kazanmak azmi- mı çok düzeltti. 
le oynadılar. ,\1uhtelitimi~ yenilme. 18 inci dakikada bir Tstanbul hü
mek için enerjisini en so:ı haddine cumunda Macar mi..idafii Polgıır, ken
kadar sadetti, ve muvaffak ta oldu. di kendilerine bir gol yaptı. Bu su-

~- .retle bcr.:ıbcrc .... o,.iycte ııectik. 
Muhtelit takım fena tesıdl edilmişti. 28 inci dakikada bir nücumda Ma-
Feyzinin merkez muavine alınmrısı car sol içi, 30 metreden sıkı bir şiltle 
büyük bir hata idi. Nitekim birinci ikinci Macar golünu yaptı. 
devrede çok fen::ı vaziyetlere düşen 35 inci dakikada bir hücumumuz. 
takımımız ikinci devrenin on beşinci da top Basriye geçti ve sıkı bir şut 
d~kikasında yapılan tadilatla güzel çekti. Melih yetişerelt beraberliği ~e
bır oyun oynamıya başladı. Bu ya- min etti. Oyun da 2 - 2 beraberlikle 
rım saatlik oyun her dakikası seyir- ı neticelendi. 
cileri heyecandan Qunaltan bir oyun Hakem Ahmet Adem oyunu iyi i
oldu. Eğer takım birinci devrede son darc edemedi. Saha üzerinde çok za
dakikalardaki .şeklile sahaya çıkarıl- yıf kaldı. Her iki taktm oyunculnrı
mış olsaydı, birinci maçtaki muvaf. nın hüsnü niyeti olmasa idi, "llaç tat
fakıyetli neticeyi elde etmek muhit>- siz bir şekil alabıUrdi 
meldi. Ni.tck~m t.ııkımımızı.n enerjili Hakem Komitesi İşe Başlıyor 
oyunu mısafırlerı maç kazanmaıt, 

hatta berabere kalmak için birinci 
maçtan daha çok çalışmıya mecbur 
etti. 

Oyun naaıl oldu? 

Birinci haftayımd•t baştan niha -
yete kadar Macarlar hakimdi. Mer. 
kez mudvinimizın bozuk OJyunu ou
gün işi müdafaayu yükledı. ÇJnkü 
misafirler oyunu nısıf sahamıza in-
tikal ettirmekte gtiçli.ik çekmediler. 
Fakat bu devamlı hakimiyete rağmen 
ancak bir gol kaydedebildi!Pr. 41) ın
cı dakikada ortadan yapılan bir Ma
car hücumunda Şaroşi, güzel bir sıy
rılışla takımına i!k golü kaznndırdı, 
ve devre Cihadın yaptığı muhakkak 

Istanbul Hakem komıtesi bazı nok. 
tai nazar Jht.ila!ları üzerine istifa et
ıni~ti. lstanbulda bulunan Beden Ter 
biyesi Genel Direktörü General Ce
mil Taner istifa eden bu heyet aza
larını toplıyarak kendilerile uzun u
zadıya konuşmuş, ne yapmak liiz•m 
geldiğini sormuştur. Hakem komite
si sabık başkanı Abdullah ile azadan 
Cafer fikirlerini açıkça söylemişler-
dir. • 

Bu konusmadan sonra Genel Di. 
rektör Futbol Heyeti ve Hakem Ko. 
mitesi başkanlıklarını Abdullaha 
tevdi etmiş ve Genel Direktörün bu 
teklifini Ahdullah k:tbtıl etmiştir. B•ı 
suretle istifa eden hakem ":omitesi, 
istifasını geri alarak tekrar kurul • 
mustur. 

FELAKET.ZEDELER iÇiN 
Eski futbol afanı Ke;nal Halim; 

c;por servisi şefi olarak vazife görecek 
ajanlık vazifesini fahri olarak hakem 
komitesi başkanl![nna ilaveten Ab
dullah yapacaktır. Voleybol ajanhğl
na da voleybol snonında ihtisası olan 
Sül~vmaniye• Muhtar Uygur tayin 
adilmiştir. 

Sarı'atklir sa11'alini sfoemacı salonunu TAN biitün ene1·jisi-
11i ue herkes rerebildiğini veriyor. Bu yardımları geniŞlefmelı 
maksadile dört büyiik konser tertip ettik. Konl4erleri san'ntkar 
Safiye re arkadaşları, Bestekar Saadeddin Kaynak, Rumeıı 
san'atkarı illl. Marcnlaskiynno, Beyoğlu Halke1ıi kormm. 
1llacar kadın orkestrası ı•ereceklerdir. Konserlerde faciayı tcıs
vir eden ııep11eni eSl'.rler okunaccaktır. 

Bu konsere işlirnk edect>k her ratandaşm rerer.eği para 1ean
timine kadar milli komileninemrine tahsis edilmiştir. 

Birinci Konser Üçüncü Konser 

Çarşamba Akşamı İPEKTE 
• 

ikinci Konser 

Perşembe Akşamı Fransız 
Tiyatrosunda 
Konserler Gece Saat 

Cuma Akşamı Çemberlitaşta 

• 
Dördüncü Konser 

11 Kanunusa:-ıide Kadıköy 
SÜREYYADA 

21 de Başlıyacaktır. 

Spor Klüplerini Davet 
Beden T erbiyesi latanbul Bi31cıeıtl Baı· 

l<anlıı!ından: Yurdumu?dııld 7.clzclc telA-
1 keti dolayı~ile yapılacak yardım ve tertip 

1 

oluna<'ak mnsabakalıır n~kkınd:ı göra~m- . 
ml'lt üzere !!:imleri a"dıda yn;o:ılı kliiole
rln 2 - l - 1940 salı Ri\nil şnat 18 de Tak-
.. ımdekl bölı:ıc merkc7.lT)e birer murahhas 
1.1öndcrmelerl rica olunur. 

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbnhı;c. Ve
ra, Beykoz, Kurtuluş. Bevrıl!lu, Yeni Sio;ll. 

i TA K v 
2 İkincikanun 

S A L 
1 inci ay Gün: 31 

iM 

1940 
1 
Kasım: 56 

Zilkade: 21 Birinclkdnun: 20 
Günes: 7.20 - Öı?le: 12.lf. 

v~ .. ~'t· 1n ,,o t"" .. ~1r· «;~o 

mumi t~Umalarda konser ve konfera~ r'l. .. -. ..................................................................................... ml!'lll ...................................... .... 

ikindi: 14.36 - Aksam: 1~ M 1 
vnesl kararlaştınlm11tır. 

• 
... 



• 
enı ıl 

a e ile 
Yazan: Omer Rı%!'3. DOCRU L 

Y eni yıl münasebetile söylenen 
sözlere bnkılırsa, İngiltere ile 

Fransnnın bütiin dileği zııfore kavuş. 
maktır. Zafer, man<en ve siyascten 
kazanılmıştır. Kazanılacak bir tek 
cephesi kalmıştır. O da, askeri cep. 
hedir. Bunun da fazla ı:ecikmiyecc. 
ğine innntlı.) or. 

AlmnD\ a, yeni yılı, Her Hitlerin 
dediği gibi, Alman tarihinde knti 
bir döniim noktası mnhiyctindc te. 
lakki etmektedir. Ve bu tl'lôkkide 
haklıdır. Çiinkü harbin hangi tarafı 
daha fazla yıpratacağı f 940 senesin. 
de geniş bir ölçüde tezahiir edecek 
\'e harbin askeri neticesi kti bir sn. 
rahntle giize çarpacaktır. Umulma. 
dık bir hadise vukubulmaz, ve harp 
ikinci seneden üçüncü seneye intikal 
edecek olursn, üçüncü sene;) i harbin 
kati neticeye varncağı sene saymak 
icap edecektir. 

* Bitaraf kalan memleketlerin en 
mühim tasası ise, harbin genh~leınc 
ihtimallerini hesaplamaktır. 

İsveç Hariciye Nazırı, bu Lahse 
temas ederek, vaziyetin "vahim,, 
olduğunu söylemiştir. Anupndn hi. 
taraflıklarını korumak için uğra an 
ve tepeden tımnğn kadar siliihlı bir 
dikkat içinde hadiseleri takip eden 
blitün bitarafların \'atiyctini bu tek 
kelimenin gayet iyi ifade ettiğini 
söylemek her halde bir ıniibnlfı<ra 
teşkil etmez. Fakat ayni nnzırın de. 
diği gibi, vaziyetin \•nhim olması, 
önüne geçilmez bir hiidisenin \'uku. 
bulmak üzere olduğunu dn anlat. 
nıaz. Vahamet, Avrupanın miihim 
\'e büyük bir kısmında hiiyük bir 
yangının kopmuş olmasından ileri 
geliyor. Ynngın koptuğu yerlere 
münhnsır kalmazsa, sirayet etmesin. 
den korkulur ve yangının de\'amı 
müddetince \'aziycti "\'ahim,, say. 
maktan başka çare yoktur. 

* Avrupadn vnziyetin bu merkezde 
oıaugu anlaşıldıktan onra, Amcri. 
kaya dönebiliriz: 

Amcrikada düşüniilen mesrlc, 
hnrı>teıı uzak kalıp kalmnmak iın. 
kanlarıdır. Amerikanın harpten u
zak kalmak için eJinden geleni ~·apa. 
cağı muhakkaktır. Fakat harpten u. 
zak kalmak, yalnız maddi bir i de. 
ğildir. 1\lane\'İ bir işti'r de. Çiinkii 
Amerika da bütün dfınyn ile alfıka. 
dar olan bir memlekettir. Ve onun 
harp buhranlarının tesirlerinden 
keıı.ı: • k . k' n ": orumnsına ım ·uu yoktur. 

u tcsırlerı 'L..,taraf etmek icin ça. 
re aramak \'C bulmak. n"A hnlde A
nıcrikayı me gul edecek en l1clli bnş. 
1ı işler arasındadır. 

Bu yüzden Amerikn gnzeteleri, A. 
tncrikanın harbi durdurmak için bir 
tnvassutta bulunması ihtimalini tet. 
kik ediyorlarsa da, hu ihtimalin im. 
dilik varit olmadığını dn gizlemivor. 
lnr. Sebebi gayet nşikl\rdır. Biiyle 
bir tnvassutun akim kalmnsı ihtima. 
ı· . 1nın son derece kuvvetli olma ı 'e 
.ı\merikn tarafından vukubulacak hir 
tavassutun red ile karsılnnmasının 
.ı\nıerika prestiji üzerinde yapat'nğı 1 
tesirdir. Onun için :Scvyork Timcs ı' 
gazetesi, Amerikanın tecrübelerini 
d"v 
ıger rnilletlerle paylaşmak surctile 

tavassutta bulunabileceğini nnlatı. 
~or. Ve devamlı bir ulh için vuku. 

ulncak tavassutun ancak bu mnhi. 
Y?tte olması Hizım ~eldii?ini ila\ c c. 
dı:o.-·or " . A • • 
ı · · .1. nnı merıka, red ıle karşı. 
anacak değil, harbe schchh C't 'eren 
nı 1 • 
t es~ eleri hallederek ::iirekli sulhii 
t?ının edecek şartlan ~·aşntmnyı is. 
ıhdaf eden bir tavns utta buhınmnk 

istiyor. Fakat Amerika buglinkü va. 
z.lye.tin heniiz buna mii ait olmadığı 
f~krındcdir. Belki de Amerika muha. 
rıp tarafların kendisine bu vnziCcyi 
-çcrmelerini bckliyecek ve 0 7'aman 
.kendisine diişen rolii, katiyetle ifa 
edecektir. 
Amerikanın bu rolü alması unzk 

~ı, yakın mı? Bunu ke tirme;;.e im. 
~n yok. Fakat bu da Avrupadn har. 

hın alacağı istikamete ha.frlıdır. 

• • 
lkı Alman 

Uçağı Düşürüldü 
·ki İngiliz 

Vapuru Batırıldı 

Uruguay, Alman 

Gemisini Tevkif Etti 
Londra, 1 (Hususil - Bugün iki 

taraf askeri karargahının neşrettiği 

tebliğlere göre, cephede kayde değer 
bir hfıdise olmamıştır. Bütün cephe, 
kar altındadır. 
Alınan tebliği şunları ilave ediyor: 

Müttefikler, Finlere 
Yardıma Karar Verdi 
Finler, Bir Sovyet Fırkasını imha Ettiklerini, Finlandayı 

İkiye , Bölmeyi intaç Edecek Olan Sovyet 
Teşebbüsünü Akamete Uğrattı larını Bildiriyorlar 

"31 ilkkiınundan sonn düşman tay. Londra, 1 (Hususi; - İngiltt!re 
ynreleri Şimal deni7.iı1de Alman sahil ~hükumeti, Finlanday;ı her çeşit yar. 
leri üzerinden uçmağq teşebbüs et. dımda bulunmağa karar verdiğini 
mişlerse de bunlar vaktinde görüle - Milletler Ccmiyetı umumi katıbine 
rek tardedilmişlerdir . ., telgrafla bildirmiştir. İngiltcreni:n 

İngiliz Hnva l ·ezarcti sahil muha- bu yardımı ne şckildn yapacağ• bil. 
faza kuvvetlerinin Şimal denizinde dirilmemekle beraber, onun esaslı o
iki Alman tayyare'Sinin düşiirüldüğü- lacağı muhakkaktır 

nü bildiriyor. İki Alman tayyare.>i Bununla beraber, Finlandaya as
Şetland üzerinde görünmüş ve iki ker göndermek meselesi hahis mcv
bomba atmış ise de isabet olmamıs ve zuu değildir. Frans:l du tngill.ere ııe 
bir Alman tayyaresi bir lngiliz zır!1- müşterek hareket etmektedir. :Fin
hsı üzerinde uçmuş VP. bomba atmış landa Cümhurreisi Ksıyo, bugirnk:ı 
ise de ona da zarRr \•eremt>miş ve ~id- beyanntında bu yardımlar dolayısile 
detli ateşile karşılanmıştır. teşekkür etmiş ve Sovyetlerin yakın-

Holanda üzerınden ucnn meçhul da hiır milletleri temsil eden gönül. 
bir tayyareye ateş açılmış ve tayyare lülerle temas edeceklerin: f:tiylemiş. 
şimale doğru k:lcmıştır tir. 

r eniden batan gemiler Son muharebe talsilatı 
Finlandadan gelen son ırnberl<.'rc 

göre, geçen cumadanberı Sousaln:n•
de de devam eden muhaı ebe bir Sov-

İngiliz vapunı Boxhull. bugiin bir 
infilakı mütcakıp bRtmıştır VRpur, 
5600 tonluktur. 8000 tonluk olup n. 
dı Sunday olan İngilız vapurunun 

yet fırkasının ımhasile neticelenmiş
bütün mürettebatı da kurtarılmıştır. 
Almanyanın 8000 tonluk Tacowe tir. Bu fırkanın 16~ ün~~ Sovy~.t fır- ı Beyaz kar mantoları giyen ve Sovyetlere karşı muvaffakıyetli 

vapuru verilen mühlet zarfında ha. kası olduğu ve 18 bın kışıden murek- akınlar yapan Fin kıtalanndan bir parça .• 
reket etmediği için Uruguay hiikıi. kep bulunduğu bildiriliyor. Netıcedcl 

Felaket 
Birkaç 

Önünde 
Mülahaza 

Yazan: B. FELEK ,.. 

A fct, ismi üstünde beşer ted. 
birini aciz bırakan bir belU

dır. Lfıkin bu o demek değildir ki 
afete uğramakla her ~ey bitmiş \'C 

kıyamet kopmuştur. 

Memleketimizin maalesef uğradı

ğı bu beliıya uğrayan başka yerler de 
vardır. ı()nlann böyle bclalarn kar
şı aldıkları tedbirleri • Tecriibeli bi· 
rcr usul • diye hemen nıütalaayn baş
lamalıyız. Meseld Korent :zelzelcsin· 
de Yunanistan bir istikraz nktedip 
:zelzele havalisini yeni baştan inıar 

ettirtti. Bizde de buna benzer bir şey 
düşUniilebitir. Vakit geçirme~·e gel. 
mez. Şimdiden ha lıynlım ki vaktin· 
de hazİr olsun. Bu bir! Sonra, zelze· 
lenin biitiin fecnyiini olanca kızıllığı 
ve çıplaklığile gazete sahifelerine 
döl mekte fayda ~oktur, elemin faz
lası fütur getirir. Hnlbuki bizim ilk 
vazifemiz fiitu~a düşmemektir. Onun 
için biiyle yürekler parçalayacak fn. 
cin tasvirlerinden vaz geçmeli ve bu
nu bir ne,·i gazete hüneri tclfıkki et
memeliyiz. 

Bu da iki. 

Üçünciisü; insan zayiatı rakamlan. 
nı adam akıllı tetkik eylemeden, res• 
mi ve ayanı itimat menbaların nakil
lerile kontrol etmeden gelişi güzel 
yazmamalıyız. Hele bunu hiç bir :za. 
mnn tahmine müstenit rakamlnrla i-

1 fndeye kalkışmamalıyız. Çünkii facia 
ırasmdaki tnhnıinler daima mühalô
ğahdır. Mesela Eninc:m nüfusunun 
yiizde eJJlsi öldü diye ortaya konulan 
ni bete kimisi Erzincan \•illiyetinin 
170 bin niifusunu esas olarak telefat 
miktarını 85 bine çıkarıyor. Kimisi 
yalnız Erzincan kazasının 66 bin nü. 
fusunu esns sayıp ölü miktarını 33bln meti tarafından tevkif olunmuı;tur. Finlerin eline 27 top ıı tbnk, 150 kam iz bir hadis" vuku. b.ulm~dığım Sov- rar başlıyacağı haber alınmaktadır. 

Uruguay hükumeti bu vapurun Graf yon ve birçok otomatik silahlar ve yet hava kuvvetlerının bırknç mınta- ltalya - Sovyetler münasebatı 
Von Spee zırhlısına muavinlik yaJ>. daha başka ganimet er düşmii~tür. kayı muvaffakiyctlc bombar"1ıman İtalya hükumeti Moskovadaki se. 

Fi ler S tl . h d 1 d • ettiğini bildiriyor. Verilen mrılumata firinı· ge · ~ ğ k . 

buluyor, kimisi de nef i Erzincan ka 
sahasının 18 hin nüfusunu düşü· 

nüp bu miktarı 9 bin olarak kaydedi. 
yor. Gerçi bunların en azı da bir fe· 
lôkettir. Lakin, 85 bin ile 9 hin ara
sında yüzde doksan fnrk olduğunu 

tığına karar vermiştir. DiğC'r taraf. n , ovye erı u uc fl ogru ,a. .. . rı çagırma a arnr vermış. 

tan Almanya Sen Lui adlı 16000 kip ettiklerini bıldırlyorlar. Bu mu- gore Sovyet tayyarclerı 11 kadar şe. tir. Daha önce l\loskova hükiımeti 
tonluk vapurunun da yedi aylık gav. harebe neticesinde hiç olmr.zsa şiın- hir bombardıman etmiştir. Vı: Hcl· Romada vukubulan aleyhtarane nü
bubctten sonra Hamburga döndüğü. dilik Finlandayı ikiye ayırmak teşeb- sinki üzerinde iki kere uçmuşsa da mayişler üzerine Romadaki sefirini 
nü ilan etmiştir. büsii tamamile akumete uğrnmıştır. bomba atmamıştır. geri çağırmıştı. 

Kanadalı kuvvetler geldi Sallada yedi tankın imha edildiği ha- Diğer taraftan Sovyctlerin yeni tn- --"--<>---

Kanada kıtaatının tam teçhizatlı her veriliyor. Norveç hurlud•mdan arruz hnzırlıklarile meşgul oldukları Sovyct - Japon İhtilafları 

Hallediliyor 
olarak ikinci kafilesi dün ngilterc- verilen malumata görl', Finler Pe!.- bildiriliyor. Bu haberlere .ı?Öre Lenin. 
nin Garp sahiline gelmiştir. Kafilcve samo'yu da istirdat etmi~lerdir. Fa- grad mıntakasında (180000l asker 
bilhassa bir Fransız harp gemisi ;e. kat Petsamonun istırdadı Finl~rce tahşit olunmakta ve bunlar yeni Moskova, 1 (A.A.) - Tass Ajan. 
fakat ediyordu. teyit olunmamakta ve şimdilik gayr1 taarruzu ınuvaffakiyetle idare için 51 bildiriyor: 

Paristen bildirildiğine göre, polis muhtemel sayılmaktadır. J..adoga gri. hazırlanmaktndır. Bugün neşredilen vesikaların Ja· 
s~lhçü ve bozguncu neşriyat yapan lünün şimal şarkında da şiddetli bir Almanya_ Finlanda ponya ile Sovyetler Birlii:!i arasınua 
gızli radyo istasyonunu aramakta. muharebe vuku buluyor ve Sovyet- münasebatı mevcut ihtilafların hnlli yolunda i-
dır. lerin burada da tutunamadıklflrı ı?Ö- !eriye d~ğru atılmı bir adım sayıfa-

1 rülüyor. Burada da ilci nlayın feci bir Finlanda menabiindcn öğrenildiği. bileceğine dair 'fass ajansı tarafın-
Polonyaya Eşya Nakli 1 tuzağa düştüğü bildiriliyor. ne göre, Almanya Finlanda ile bir ti- dan yapılan tefsırleri bütün gazete-

Cernauti, 1 (A.AJ - Polorıyaya Finler, Sovyetlerin mLtvasala hat- caret muahedesi akdi için tekrar mlİ· ler iktıbas etmektedirler. 'I'arafeyn 
Galiçyn yolu He l'Şya nakli hususun. larını bazmakta-:iırlar. Karelia'da zakerelere başlamağa karar vermiş.. arasında iki itilRfname aktedildikiE'n 
da hlınanv.a ile Sovyctlcr arasında Mnnnerheim hattınl ıtarşı vuku bu- tir. Finlanda ile Rusya arasınd3 harp sonra geçen sonteşrin ve ılkkanun dY 
aktedilcn demiryolu anlaı;.ması henüz çıktığı anlarda, Almanva Finlanda 

'$ lan Sovyet tcşcbbtislcri püskürtül • J larında Molotof ile Togo arasında bir 
tatbik edilmemiştir. 28 kanunuevvel- mu··şıu-r. ile ticaret müzakerelerini kestifii gibi 

b takım görüşmeler yapılmıştır. Gö-
denberi 70 vagon hudut istasyonunda ihracatı durdurmuş ve Finla•1dad:m · 
S ak 

Burada da altı Sovyet tnnkt Finle. rüşmeJcre Haricıy·:? komıser muavını 
ovyet m inelerini beklemektedir. getirmiş olduğu mallann bedelleri. · B . d rin eline düşmüştür. Lozovski de iştı .. ak etmiştir. Bugun 
u vazıyet aha ziyndc Sovyet de. ni de ödemez olmuştu. nktedilcn itilafnam~lerhı e'ıemmiye~i 

miryolları makamının fena ni'-'etle- Sovyetler hazırlanıyorlar O 
J nümüdeki hafta, iki memlE'ket a- hall~dilmiş olan meselelerin miktar, 

rinden ileri gelmektedir-. s s ~ h on ovyet teuliği ehemmiyetı a- rasında iktisadi münasebetlerin tek- ve mahiyeti ile ölçülebilir. 

• 

HAD i SELE R i N İÇ Y U'i O 
Almanya Alganistanla olan ticari münasebetini 
arttırmıya karar vermi~tir. Doktor Luther'in riya· 
seti altında ikhaadi bir heyet bu makaatla Alga. 
niatana gitmek üzeredir. Zahiri makıat Afgania
tana makine satıp mukabilinde made,1 almak, ha
kiki gaye Alganistanda yerleşmektir. 
Almanya Af ganiatanla yapılacak ticari münaae
betlerde eşyanın Türkistan ve Ruaya yoluyla nak
li için Mosk~vadan izin istemiştir. Halbukı Afga
nistanın yarı ihracatı lngilterenin elindedir. 

* Sovyct Rusya ile Almanya arasında doğrudan doğru. 

gibi bitaraflığını ilan etmedi. Gayrimuhasım ola. 
ra'lı kalacağını bildirmekle iktifa etti. Bü· 
tün bunlardan ltalyanın müttefikler tarafına ge
feceği neticesini çıkarmamalıdır. Fakat fUrası 

kayde fayandır ki ltalya gefen otuz. sene içinde 
iki defa mütecavizleri affetmekle hayal aukutuna 
uğramaktan başka bir netice elde edememiştir. 
Almanya ile iki defa ittifak etmiş, ikisınde de al
datılmıştır. iki de/ada da harp onun arzusu hila
fına başlamıştır. Bu bakımdan "Mussolini,, nin 
yeni neşredilen "Nutuklar ve Vesikalar,, adlı ki
tabındaki fU parça çok dikkate ıayandır: 
Mullsolini lngiltere tarafından Praga gönderilen 
Lord Runciman' a şu mektubu göndermişti: "E • 
ğer Hitler üç buçuk milyon Çeki ilhak etmek is-

unutmamalı~ ız. Binaenaleyh resmi 
kaynaklardan verilmiş raporlarp miis 
tenit olma~ nn rakamları yaznınktnn 
artık fnriğ olalım. Zaten müthiş olan 
hakiki vaziyeti ıniibalfıga ile işirmek 

halkı dehşete düşiirüyor. Fnydıısı yok. 
Maneviyatı bozmak bakımından zn. 
rarı da muhakkak. Bu dn üç. 

Gerçi felaketin kiiçüğü, biiyiiğii 

olmaz ama Garbi Anadolunun bazı 

havnli indeki .ı;u baskınını da müthiş 
hir fclfıket di~·e göstermenin de fa~
dası yok Acı zarar \"O tahribat mu. 
hakkak, lfıkin çok şiıkür Erzincan 
zelzelesile kıyas edilecek derecede 
değil. 

Şüpl)csiz onlara da hükfımetin \'e 
milletin yardımı liizım ama fclfikct e

debiyatında miibalfıgnya kendimizi 

kaptırma ·alım. Bu da dört. 

Yardım işi tam bir intizam ve ça
bukluk içinde gidiyor, diyemeyiz. Bu 
ani felaket, bizim yardım tc kilfttla· 
rımızı gafil a.dndı galiba. l•ıJbn ı 

gecesi nilelere miiracnat edip mun
\'enet isteyen iyi kalpli ve fednklir 
gen ·!erin ellerinde nldıkları paralara 
mukabil verecek makbuzları yoktu. 
Hala mı merkezden sual? Bu da be~. 

Daha sonra, iane cem'inde dikkat 
edilecek bir nokta: Halkın pislkoloji· 
sini daima hesaba katmak. Bu :zen
gindir, bu fakirdir, bu orta hallidir. 
hu memurdur, hu tüccardır gibi bir 
tasnif yaparak. miiruvveti bayram na 
ma7.ı kılar gibi birbirine bakarak l n· 
pılan taklit hareketi haline sokma· 
malı ve işe, • vergi ekli müstc!önn 
mecburi imiş manzarası vermeme
liyiz. Çiinkii hnlk bu uğura kendini 
vermiş, ciddi bir hah işle l ardıır.1 

iş edinmiştir. Hariçten gazeller, :cnk-
iyon yapnr. Bu da nltı! 

:rn ticaret haşlamı~hr. Polonya tarikile Almıınya~·a 

tren doluc;n petrol \•e buğday gönderilmektedir. Her. 
lin ile l\foskova arasında doğrudan doğru~·a i~liyen 
bir hava sclc.ri ihdas edilmi~tir. 
Sovyet Rusya Almanyanın Bohemya ve Mora~·ayı 
i1hftkmı reınnen tanımu;tır. Polonyada işgal ettikleri 
sahalarda da karşılıklı halk mübadelesi yaımınkta. 
dırlar. 

terse Avrupa heyecana düşmekte haklıdır. Fakat l\foskovada Tevkif Edilen 
Hitlerin böyle bir fikri yoktur. Bu mektubu yaz.an Bir Kaç Alman 
.ize temin edebilir ki, kendisine böyle bir tek- "k 

Kopenhag, ı (A. A.) - Politi en 
lif yapılsa dahi, Hitler bunu reddeder. Führer gazetesinin Tallin'den aldığı bir ha-

li- yalnız Almanlarla meşguldür ve yalnız Alman- bere göre Alman seyyahı oldukl rı-
Çalınan Harp Malzemesi • Meşhur ltalyan muharriri Gayda dün bu .-ütun- larla ••.• ,, nı iddia eden birkaç ecnebi Moskov -

Dublin, 1 (A.A.) - Polis Phonix larda bahsettiğimiz şu neticeye vararak makale- Hitler Duçeye böyle aöylemişti. Böyle söylemiş, da tevkif edilmiştir. Ayni gnıeteye 
kalesinden çalınan harp malzl'me. sini. bitirmiştir: lakat başka türlü hareket etmiftir.,, göre Gepeu teşkilatı Finlanda Hnrbı-
sinden iki tonunu daha istirdat et.' "/ l nin aldığı şekil üzerine memnunh t-ta ya ıimdiye kadar sükutu muhafaza etti, Al- Gaydanın makalesindeki bu hüküm bir kaTar ver- 1 J e 
=~ştir. On iki ton malzemenin daha .._ ___ m_a_n_y_a_i_le_o_la_n_i_t_ti_f_a_k_ı..:n.:.• ..:bo...:..:z:.:.m.:.:.:..a.:d:.:•.:.· .:1.:9.:1..:4:...:.;te:...:o.:.ld:.:u~ğu:,:_ _______ ..ı-. ___ _.m_i.:y_e_m_u_··11_a_i_ı_tı_·r_zdı_n_n_e_d_e_n_·z_. __________ .._! ~ii~!a~ez::ü~~:;::::n;ı~t

0

~aln; : 
ırcıat edilmesi lfızun gelmektedir. na birçok memurlnr gönd rilıJ1iştir. 



HiKAYE 

IR KOVUL MA 
Yazan : NAMIMÜSTEAR 

H erkes hayatında uğradığı 

istiskallerden bahsediyor
du. Yaşının ilerlemi>sine rağmen 

ruhen daima genç k&lan dayım: 
- Ben size bir knvulma anlata-

yun. Bakınız kimserin başına böy
lesi gelmiş mi? dedi ve başladı: 

"O tarihte Babıaıi.de ( ... ) kale
minde müdür muavinı bulunuyor
dum. Bizim kalem c;adrazamlardan 
bilmem hangi paşa 1..'.ırafından ic. 
raat olsun diye teşkil edildiği için 
sadarete bağlı vücudü lüzumsuz 
denecek derecede işi az bir kalem
di. Yazı masalarımızın başında gün 
!erce boş boşuna vakit geçirirdik. 
Kaleme gitmesek kimse neye gel
mediniz? demezdi. ~akat hepimiz 
biribirimize uygun oiduğumuz için 
orasını gayet hususi bir içtima ye. 
ri yapmıştık. Her gün biribirimı
ze anlatacak eğlenc~li vakalar bu

lur, vaktimizi hoş geçirmiye ba
kardık. Aramızdaki bu uygunluğun 
bir başka hususiyetı de vardı: He
pimiz musikiye aşina ve güzel bir 
tesadüf eseri olarak muhtelif sa.z
lar çalardık. 
Meşhur bestekar Behlıil efendf

fon ders alan müdür beyin sesi 
>ek güzeldi, en mutena fasılları 

lilirdi. Mümeyyiz gi.zel kemençe, 
)aşmüsevvit kanun, mukayyit lav-

:a çalar, ben de Yenlkapı mcvle" 
vihanesindeki Abdi dededen ney 
meşketmiştim. Yazlık evlerimiz 

muhtelif yerlerde i1i. Müdür A. 
dada, mümeyyiz s~rıyerde, baş

müsevvit Rumeli Hisarında oturur, 

ben de Kanlıcada babadan kalma 
köhne yalıya gideıdim. Sazlc1rı 

köprü başındaki fesçi Nao;ibe bı

raktığımız için peq<::mbe akşamı 

kalemden çıkınca cıazlarımızı alır 

ve hep beraber c;özleştiğimiz arka

daşa gider, cumayı o!"ada geçirerek 
cumartesi sabahı yine doğru kale
me avdet ederdik .. Bu böyle bir 

1taç sene devam etti. Bit gün mü.. 
dür bey askın bir suratla: 

- Arkadaşlar, dedi. Şimdi sad. 
razam paşanın yanından geliyo
rum. Süreyya Bey namında bir zat 
bairadei seniye bizim kaleme çerü~ 

buyunılmuş.-
Hepim.izi.n neşesi kaçtı. Kimdir? 

Nedir? Ne ahliıktadır? Acaba uyu

şabilecek miyiz? Her halde bu ye

ni gelene karşı ihtiyatlı davran
m.ıya, biribirimizle de zahiren ol
sun resmiyetten ayrılmamıya, ba
husus hafta eğlentilerini gizli tut
mıya karar verdik. 

Süreyya Bey bir iki gün sonra 
geldi. Temiz giyinmiş, yirmi iki yaş 

larında bir genç. o zamanın ada
bınca Cümlemlı:i ihtiramla selam

ladı. Bir tarafa bir yazı masası 

koydular; odacı Saksunya bir hok

ka takımı getirdi. Yeni katip bey 
de işe, daha doğrusu işsiı;liğe baş
ladı. 

L imoni kehribar ağızlık, çif
te altın göstek, serçe par

.makta yakut yüzük, bacak bacak 

ustüne attığı zaman altı rugan, üs. 
tü çuha, düğmeli potinlerin taban_ 
ları parıl parıl yanıyor. Belli ki, 
hali vakti yerinde. 

Bizde de muamele değişti. Bi
ribirimizc eskisi gibi laü.baliyane 

hitap etmiyoruz. Müdür bey aya
ğa kalktığı zaman hepimiz ayağa 
kalkıyor, temennalar ateş talımi 
gibi işliyordu. Bir ay kadar böyle 

devam etti. Süreyya Bey hususiye
timize girmek için çok uğraştı. Fık
ralar anlattı; limontalar, dondur
malar ikram etti. Fakat biz daima 
nramızda hürmetle karışık bir me. 
safa bıraktık. Hepimiz bu resmL 
yete bir hafta tahammül ediyor ve 
toplantılarımızda bir haftalık mah· 
rumiyetin acısını doya doya çıka
rıyorduk. Yeni refikimiz bir gün 
dayanamadı: 

- Beyefendiler! Dedi. Görüyo
rum ki, benim vücudüm size sıklet 
veriyor. Mükalemeniz kulaktan ku. 
lağa oluyor ve daima ben kendimi 
hariçte görüyorum. Bahusus bu fis-
koslar hafta sonlarm.a doğru e. 

hemmiyet kesbcdiyor. Merak ettim. 
tahkik ettim. Meğer her hafta bir 
refikin evinde toplanır. çalar, söy
ler, eğlenir, hoşça vakit ~eçirir

mişsiniz. Bendenizi bu samimiyet
ten ne için hariçte bırakıyorsunuz? 
Sakilürruh bir adam değilim. Çok 

şükür servetim var, hiçbirinizin 
münhal maaşına göz dikmedim .. 
Bu vazifeyi de ısrar üzerine, meş.. 

guliyet olsun diye kabul ettim. O 
halde müsaade eder:eniz aramızda
ki bu buzdan duvarı birden kırmak 
için bu hafta da bendehanenizde 
toplanalım. Benden:z de bira:ı: tan-

bur çalarım. Hoşça vakit geçiririz. 
Müdür bey hepimı:rnı yüzüne 

baktı. Zımnen fikirlerimizi sordu 
ve Süreyya Beyin ttklifini kabulde 
bir mahzur görmediğimizi nazarı-

mızdan anlayarak: 
- Estağfurullah efendim, dedi. 

Mesele sizden saklamak değil. Sa
dece itiyadatınızı bilmemektir. Ma. 
amafih bu hafta da öyle yapalım. 

Nerede ikamet buyuruluyor? 

- Kandillide efendim. 

- Neresinde? 
- Bendeniz perşembeye 'kale -

me gelmem. Zatı alileri on buçuk 
vapurile teşrif ediniz. İskeleye bir 

uşak gönderirim, sizi alır getirir. 
Perşembe oldu. Mukar.ıcr saatte 

kalemden çıktık. .bermutat fesci 
Nasibin dükkanına uğrayarak saz_ 

!arımızı aldık, Anadolu postasını 

yapan vapura binet ek Kandilliye 

çıktık. İskelede red:ngotlu temiz 
pak bir uşak bize d!lgru geldi: 

- - Buyurun efendim, dedi. Be
yefendi sizi bekliyor. 

-H epimiz koltuğumuzda. saz-
larla ıışa~ın arkasına düŞ

tük. Rıhtımı takip ~derek büyük 
ve zahiren tamire muhtaç görünen 
bir yalının açık kap!sından girdik. 
Yine uşak önde biz arkada merdi- • 
veni çıktık. Evvela uzun bir kori
doru, sonra ufak bi!' sofayı geçtik, 
tekrar bir koridor takip ettik. cıım
lı kapıdan girdikten sonra u~ bir 
salon kapısı açarak bizi içeriye sok. 
tu. 

Salonun ortasındl'I altmışlık bir 

adam ayakta duruyordu. Sırtında 

siyah bir (İstambolin) denilen set

re; başında Aziziye kalıbı fes, öne 
doğru eğilmiş; beyaz gür kaşları 
fesin kenarına doğru kıvrılmış; 

çember beyaz sakalının yanak ta
ra!lan cımbız ile al:nmış, beyaz 

pos bıyıklar sigara dumanile sa
rarmış, surat çatık, altın gözlük 
arkasında müphem nazarlar ... 

Müdür bey selanı verdi. Hepi
miz talimli maymun gibi temenna.. 
yı bastık. 

Evin efendisi ve şüphesiz Sü. 
reyya beyin pederi olduğu anla
şılan bu zat doksan dokuzlu kuka 
tesbihini sallayarak kısa bir te
menna · ile seiamm.ızı iade etti. 
Hepimizi ayrı ayrı sözdükten son-

ra ne için geldiğimizi sorar bir tarz 
da yüzümüze baktL Hiçbirimizin 
cevap vermediğini görünce: 

- Sebebi teşerrüf? dedi. Müdürün 

dili. damağı kurumtış olacak ki, 
dudaklarını oynattı, bir şey soyli
yemedi. Efendi tekı ar homurdanır 
gibi: 

- Sebebi teşerrüf dedim. 
Hiçbirimizin ağr.ndan bir şey 

çıkmıyordu. Mümeyyizin koltuğun 
da kemençe titriyor, sennüsevvit 

kanunu hangi eline ahcağını bile
miyordu. Efendi tekrar gürledi: 

- Söylesenize yahu! Laf etmesi
ni bilmiyor musunuz? 

Müdür, alnında topl.anan soğuk 
terleri - mendilini bulamadığı i-
çin - eli ile silerek: 

- Efendim.. Şey.: 
- Şey ne? Siz çalgıcı mısınız? 

Nesiniz? Öyle ise yanlış .. Burada 
düğün, filan yok. 

Müdür cevap verc-miyeceğini 

mümeyyize işaretle anlattı. Mü

meyyiz bütün cesaretini toplayarak 
sordu: 

- Efendim, bu:-ası Süreyya Be
yin yalısı değil mi? 

- Bizim mahdumun um? 

- Süreyya 
kaleminde .. 

- Ey? 

Bey. Babıalide ( ... ) 

- Bizim kalem rii!akasının her 
hafta bir yerde toplanıp eğlendi. 

ğimizi öğrenmiş .. Bu hafta da ken
dileri bizi davet etti de .. 

İhtiyar omuzlarını kaldırarak: 
- Bacak kadar çocuğun daveti 

olur mu? Ne düşüncesiz adamlar
mışsınız yahu! Hem de hepiniz o. 

kumuş, yazmış kalem efendileri o... 
la.caksınız. Bir çocuğun lafına ina

nıp bu kadar ümmeti Muhammet 
içinde koltuğunda sazlar ile geli. 

nir mi? Ben öyle saz söz. eğlence 
filan istemem. Havdi haydi! Bura
da davet mavet yok .. 

Bunu işitince hepimiz hirrlen 
ka,pıya saldırdtk, koltuğu

muzda sazlar koşuyor, bu meşum 
yalıdan çıkacak bir kapı trıyor. 

duk. Önümüze biz:! yalıya getiren 
uşak düştü. 

- Buradan buyurnn efendim. 
Şuradan geçin efendim, diye he-

pimizi ardı arası kı:silmiyen kori
dorlardan geçiriyor, sofalardan at. 

latıyor, kapılardan çıkarıyor, yine 
ucu bucağı gelmiyen başka korL 
darlara saldırtıyordu. Kan ter i
çinde biribirimize: 

- Müdür bey bu tarafa gelin, 
mümeyyiz bey neredesiniz? diye 
bağıraşarak koşuyorduk. Ne kadar 
dolaştık bilmiyorum. Fakat bana 
bir asır kadar uzun geldi. Nihayet 

uşak buzlu camlı bir büyük ca. 
. mekanın önüne geldi. Camekan 

kapısının tokmağını çevirir c:evır
mez iki kapı birden arduıa kadar 
açıldı. Ne görelim? 

Pırıl pırıl avizelerden dökülen 
ziyalarla gündüz gibi aydınlık bir 
salon, ortaya büyu1': bir sofra ku
rulmuş.. Billur smahiler, envaı 

mezeler, bir tarafta mükemmel bir 
saz takımı kıvrak rıağmelerle bir 
çifte telli çalıyor ve biraz evvel bi. 

zi kovan o Istanbolnıli, Aziziye ka
lıp fesli. çember sakallı, abus su
ratlı ihtiyar da şakır şakır göbek 
atıyor. 

Süreyya bey güleı ek bize doğru 
geldi: 

- Nasıl? dedi, Beğendiniz mi? 
Babam zannettiğiniz adam meş • 

bur nekre merkepçi S::ılihtir ve be
nim dalkavuğumdıır. \11ah için 
baba rolünü pek g:üzel oynadı.Beni 
haftalarca zevkinizden, eğlence

nizden uzak tuttunuz. Bunun acı. 
sını çıkarmak için size bu azizliği 
yaptım. Şimdi sazlarınızı bir tarafa 
bırakın, çilingir sofrasının başına 
geçelim va eğlenelim.. 

ıı----------·---..ııı, Yeni sene Yeni zaferler taşıyor. 
Fransrz sinema dünyasının en parlak yıldızım 

Avrupanın zarafet kraliçesi 

EDWIGE FEUILLER' • ı n 
ve sevimli artist 

GE O RGES RI GAUD ile Yarattıkları 
en büyük aşk filmi 

YIKILAN MABET 
Önümüzdeki perşembe akşamı 

l AL E SINEMASINDA , ..................................... ,. 

HÜRMET EDiLMESiNi 

istiyoruz 
{Başı, 1 incide) 

Biz bir teselli, bir taziyet kelime. 
si beklerken, Berlin radyosunda'l 
bunları işitiyoruz. 

Almanyaya en basit insanlık 
kaidelerini ve en iptidai ne

zaket icaplannı unutturan bu derin 
iğbirarın, bu küstah saygısızlığın se
beplerini biliyoruz. 

Almanya, Türkiyenin, İngiliz ve 
Fransızlarla anlaşmasını bir türlü ::ıf_ 
!edememiş, siyaseten Türki.yeyi kay
betmenin acısını bir türlü unutanı~ 
mıştır. 

O, bu acıyı gidermek için Tfü::ki. 
yeyi iktısaden olsun elinde bulundur. 
mak istiyordu. İngiltere ve Fransa
nın Almanya ~trafınd:ı çevirdikleri 
ablokayı kırmak için bun::ı ihtiyacı 

vardı. Balkanlar ve Türkiye iktısa

den Almanya hesabına çah~tıkları 
müddetçe ablokanın tesiri azalmış J

lacaktı. Fakat siyasi iğbirarın neti
cesi olarak yaptıkları mütemadi gaf
larla, Türkiyeyi iktısadcn d•! kay. 
bettiler. 

Türk • Alman ticaret muahı:desı
nin tasdik ve terodidine imkan bırak
madılar. Bu sebeple, İngiliz abloh.r.
sını bu tarafta olsun kırmıya muvaf
fak olamadılar. 

Bu iki mağlübiyct Almanl:m çi
leden çıkardı ve onlara insanlık ve 
nezaket kaidelermi unutturcJu. Bü.. 
tün dünyada heyecan ve ıstırap u
yandıran zelzele felaketi, Almanya. 
da hiçbir akis yapmadı. Bilakis Al
man matbuat ve radyoları Turkiye 
aleyhindeki neşriyatlarma devam ~t
tiler. 

Anlıyoruz ki. Almaııvadan dost
luk, normal münasebetlerin icap et
tirdiği diplomcıc;i nezaketini bekle
mek artık mümkün değildir. 

Fakat hiç olmazc;a fetaketimıze 

karşı saygı gö<;tcrınelcrini istemek 
hakkımızdır. H<?r şey affctlilip unu
tulabilir. Fakat bi• millet, kendi ıs. 
tırabile alay edilmec:inC? tahammül e:
demez ve- bunu hiçbir zaman affede-
mez. 

Meclise Verilen Layihalar 
Ankara, 1 (TAN Muhabirindenı -

Hükumet Meclise dört yeni kanun 
projesi verdi. Bunlar, devlet sanayi 
ve maadin işletmelerin:n kredi mua. 
melelerini yapmakla mükellef bir 
banka kurulması, Ereğli köm~r hav
zasındaki ocakların birleştirilmesi, 

devlet sanayi ve maadi.1 teşekkülleri 
sermayesinin tamamı devlet tarafın. 
dan verilmek suretile kurulan iktisa
di teşekküllere dair kanunda yapıl

masa istenilen tadilat layihalarınd:ın 
ibarettir. 

Zenginleri 
r~ 

Bir T elf alla 19 Arkadaşı 

600.000 Liralık 

ikramiyeyi Kazandılar 
Milli Piyangonun yılbaşı keşides~, 

bir çok vatandaşları zengin etmiştir. 

Talililer arasında ekseriyeti pek fa
kir kimseler teşkil ediyor. 600,000 
liralık büyük ikramiyeyi kazanan bL 
letin bir parçası da Üsküdardn Haki
miyetimilliye caddesınde 16 numara
da oturan tellal Ya~ardadır. 
Yaşar tek başma bilet ıı!amamış, 

ve kendisine 19 arkadaş daha seç • 
miştir. Ortaklardan Yusuf, r.iyango 
biletinin tellal Yaşarda bulunmasını 
muvafık görmüş, diğer bütün arka
daşları buna muvafaka~ etmişlerdir. 
Yusuf diyor ki: 

"- Tellal Ycışar, hepimizin say -
dığı bir adamdır. Bir çok kimsdere 
iyilikleri dokunmuştur. Bilete pa~c... 

toplarken ilk ortak ben idim. ikra
miye kazanan numarayı Yaıar kendi 
elile çekti. 

"Yılbaşı gecesi onunla beraber o
kunan numaraları dinliyorduk. Ya
şar, biraz bana: 
"- Yusuf, derli, içimde bir sevinç 

var. Galiba büyük ikramiye bize çı. 
kacak. 
"Arkadaşımın kalbine do/ımuş. Bir 

müddet sonra bizim numara okunup 
ta 600,000 lira sahibi olduğumuzu 

duyunca sevincimize payan yoktu. 
Zelzele felaketzedelerine ancak ya. 
rım lira teberru edebilmiştim. Ne ya
parsın? Fazla kazanamıyoruz ki.. BL 
zim bayan fazla bir şey veremediği· 
miz için ağlayıp duruyor, l)enim de 
gözlerimi yaşartıyordu. Kendi ken
dime: "Ey Allahım, diyordum, ne o
lur; şu piyangodan bize de bir şey 
kısmet et te fclakeb:ede vatanda~ia
ra borcumuzu ödıyclim! İşte nıhayet 
muradımıza erdik. Yalnız teberrude 
bulunmak değil, ayni zurnanda fe!a. 
ket sahasına gitmek istiyorum. Su 
benim en büyük arzumdur.,, 

Diğer T alihlüer 
600,000 lira kazanan biletin iki par 

çası da Denizyollar.ı id3resi doktor
larından Hüseyin Suattedir. Hüseyin 
Suat 15 liraya ayni !lUmaralı iki bilet 
almış ve bu bilet1ere büyük ikramiye 
çıkmıştır. Mumaileyh böylece 90.000 
lira kazanmıştır. Deniıyollan dokto
ru zelzele felakatzedelcrine 5000 lira 

teberru etmiştir. Ayrıca batan Kızıl
ırmak vapurunda ~nlerin ai.lelerine 
de yardım yapacağını söylemektedir 

100,000 liralık ikramiyeyi kazanan 

biletin bir parçası Beykoz Hacı Yu
nus mahalle!'İ 21 numarada Bayan 
Hüsniye ve diğar bir parçası da Ka
dıköy vapur iskelesi hamallanndan 

Papalık Makamının ıo kişilik bir gruptadır. Hamrı.llar,pn 
Baş\•ekalet Dairesi Yanıyor ralarını henüz aldıklarından bugun 

Roma, ı (A. A.) - Birkaç gün içinde kendi aralarında bir toplantı yaparak 
Papalık makamının Başvekalet dai. zelzele felaketzedelerine yapac<lkla
resinde ikinci defa olarak yangın rı yardım etrafmdıı konuşacaklariır 
çrkmıştır. Bu daire, Romada Papalık Hamallar toplu halde kendilerine 
makamına ait binalann en mühim- göre mühim bir meblağ teberru et
lerinden biridir. Ateşin büyiik bir mek istiyorlar. 

* kısmını söndilrmeğe muvaffak olan I 
itfaiyenin bütün gayretlerine rağ • . c::========--====== 

T iYATROLAR 
men binanın sol kısmı hftta yanmak- ı 
tadır. Hasarat büyüktür. Binadaki 
kilisenin tezyinatı ve kıymetli tablo. 

ı---lar yanmıştır. 1 
Bir İspanyol Gemisinde 

Yangın Çıktı 
Madrid, 1 (A. A.) - 29 ilk kanun

da Kanarya adalarının 500 mil açı
ğında bulunduğu esnada içinde bir 
yangın çıkan Gabo san Antonio is
mindeki İspanyol transatlantik gemi
sine mahvolmuş nazariyle bakılmak
tadır. Vapurda bulunan 280 yolcu 
imdada çağrrılan gemiler tarafından 
kurtarılmıştır. Yan21nın sebebi anla
şılmamıştır. 

Şehir Tiyatrosu 
TEPEBAŞI • O R A M ., K ISMIND.A 

Bu akşam !aat 20.30 da 

HA.YAT BİR RÜYADm 

Halk Opereti 
Eski Catlayanda Bu akşam 9 da 

Zozo Dalmasla (Beyoölu Ç'çe~l) 
Büyilk Operet 

-
i-
e 

KAYIP - Tramvay pasomu kay 
bettim. Yenisini alacağımdan eskis 
nin hükmü yoktur. Tın Fakültesind 
Şerafet Pasin. 

-

ANKARA RADYOSU 
l'flrldye RadyodifOzyon Fostaluı 
TUr.ldye Radyosu Ankara Radyostı 

Dalga Ozunluj!'u 
1648 ın. 182 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31.7 m 946l'i Kes. 20 Kw. 

Salı, 2. 1. 1940 

1 
l 

12.30 Program ve meml~ket saat ayan, 
2.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
2.50 Türk Mfü;iği. Çalımlar: Vecihe, Cev

det Ko1.an, Reşat Erer, Rusen Kam. 
1 - Okuy•n: Muraffer lrkar 
1 - Nihavent peşrevi, 2 - Mi\nir Nu

r ettin - Nihavent şarkı: (S<!nsiz ey şuh 
gö1lerim avAre), 3 - Udi Cemil - Niha
vent şarkı: (Ezvakı cihan fikreti hülya 
glbi geçti). 4 - Arif Bey - Nihavent :ııır
kı: (Yanılma ııteşi a~kı;ı), 5 - Sadettin 
Kaynak - Nihavent şarkı: (Gel göklere 
yükselelim), 

il - Okuy•n: Radife Erten 
1 - Şevki Bey - Uşşak ~ar!tı: (Dağlar 

ş 

ıı 

7. 

dayanmaz enlnine), 2 - Şevki Bey - Uş

ak sarkı: (Düç;ın hicri yAr olalı didem 
~lıyor), 3 - Hicaz koşma: (Ebrı.ılannın 
ahmı), 4 - Arif Bey - Ussak şarkı: (Sa

ki yetişir uyan aman gel), l:t.30 - H.00 
Mfü:ik: Karışık hafi! müzik (Pl.). 

18,00 Program ve Meml,.ket sııat ayarı, 
1 

j 

1 

8.05 Müzik: Cazband (PU, 18.40 Konuş
ma (Ziraat saati), 18.55 Serbest saat, 19.10 
Memleket saat ayarı, Aajrnı ve Meteorolo
i haberler!, 19.30 Türk Mıizlğf: Müzikli 

Yurt panoraması, Üç kcm~nçe, iki tanbur, 
avta ve saz rcfakııtile. Ankara radyosu 

kilme ses heyeti, İdare t>den: Mesut Ce
mil. 

20.15 Konuşma (İktısat saati), 20.30 
Türk mfü;iği: Halk tiirkilleri ve oyun ha
valan. Sadi Yaver Ataman. 20.50 Türk 

müziği: Saz eserlrri. İki kemençe, ik: tan
bur. Çalanlar: Fahire Fersan, Ituşen Kam, 
Refik Fersan, İzzettin Ökte. 

21.15 Kom~er takdimi: Halil Bcdil Yö
netken. Müzik: Radyo orkestrası (Şet: 

Hasan Ferit Alnar), 1 - J. Haydn: Sen-

f 

. 

oni ı;ol majör (Askeri), 2 - E. Grieg: 
1 inci Peer Gynt suiti, 3 - A. Adıım· S T. 
J'Etais Rol operasından Uvertür. 22.15 

:'vtemleket saat ayan, Ajan~ hııberlerl, Zi
raat, Esh;ım - TahvilM, Kambiyo - Nu-

kut Borsası (Fiyat). 22.35 Müzik: Ope
retler (Pl.), 23.00 Milzlk: Cazban.1, q>l,), 
23.25 - 23.30 Yarınki pro~am va -......Oıınış. 

Galatasaraylıların Kongresi 
Galatuarayfılar Yurdundan: Cemiyeti

mizin mutat ~enellk konın-Mı pazar günü 
saat on dörtte G:ılatasarııyda Tütüncil 
çıkmazında Resitpaşa apartımanındaki 

merkezde yapılacağından mukayyet Aza-

t 
l 

nın te~rifleri rica olunur. Ruzname: 1 -
dare heyeU raporunun okunması, 2 -
Jc:,.atıatın ruyeu ve "'"bık icl .. ,.o hevetl.nin 

l brası, 3 - Yeh1 idare hPyetlnin '-inti!mbı, 
• - Yeni h~ap mü!ettişlerinfn intihabı, 

5 - Cemiyetler kanunu mucibince yapıl
mış olan nizamnamenin ta~diki. 

Acı Bir Kayıp 
Gülhane Askeri hastahanesi sabılr 

fizyoterapi profesörü emekli doktor 
Yarbay Şemsettin Ateş. bir müddet
tenberi müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dün irtihal etmiştir. 

Merhum Dr. Şemsettin Ateş, arka~ 

daşımız Istanbul mebusu ~bidin Da. 
verin bacanağı, ewekll Amıral Hasan 
Alinin kayın Oiraderi, Toprak ofisi i. 
kinci müdürü Şakir Turalının kayın 
pt:deri ve Belediye Tephirhan~s~ mü· 
dürü Dr. Faik Çepinin d:ıyısı ıdı. 

Cenazesi bugün saat 11 de Gülh:ı.. 
ne hastahanesiden kaldırılar8k nama 
zı öğleyin Beyazıt ~aı:n~inde kılın~
cak, Edirnekapı şehitlığine defnedı
lecektir. 

Merhum uzun seneler ordu taba
betinde ve Gülhane profesörlüğünde 
çalışmış, kıymetli, dürüst ve namus:u 
bir insandı. Olümü Türk tababet a.. 
leminde ve kendisini tanıyanlar ara.. 
sında büyük teessür uy::ındırmıştır. 

Ailesi erkanına samimi taziyetleri-
mizi sunarız. 

DOGUM 
Tatko şirketi müdürlerlnd~n 

Mustafa Yalmanın bir oğlu dünya
ya geldiğini memnuniyetle haber 
aldık. Genç mesut aileyi ve yavru
nun büyük b~bası Malatya mebusu 
Mahmut Nedim Zapcıyı tebrik eder, 
yavruya uzun ve saadetli ömür di
leriz. 

YA RI N AKŞAM 

MELEK 
SİNEMASINDA 

Sizi Kahkahalarla Güldürecek Güzelliği ve 

Mestedecek Nefis Bir Film ihtişamı ile 

ZORLA .GÜZELLİK OLMAZ 
(Fransızca Sözlü) " 
BAŞ ROLLERDE: # 

LORETTA YOUNG - WARNER BAXTER 
tıava olarak: GRAF FON SPEE ALMAN zmHLISİNİN MONTEVİDEO limanına yaralı olarak gelmesi 
ve kumandanım:n da hazır bulunduğu cenaze töreni ve saire 

Numaralı koltukların bugünden aldırılması rica olunur. -----~ 



ı ..... 

AllONll BIDILI 
TDrklye le nebi 

1400 Kr. 

750 " 
400 • 
150 • 

1 Sene 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

1800 Kr. 
1500 • 

IOO • 
aoo • 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıran memlelretler için abone 
bedeli müddet surutyle 80, 11, t, 
1,5 liradır. Abone bedeli peşindir, 
Adres dellştirmek 25 kuruştur. 
Cevap fçln mektuplara 10 kuru~luk 
pul ilAvesl lAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Gelecek 
Felaketleri 
Önlemek için 

Ycuan: Falih Rıfkı ATAY 

j ki tfirlil önlemek için: biri, 
ölümden kurtulmuş oJanları 

heslemek Ye barındırmak, niifus da
iılmasına k8f1ı tedbirler almak· ikin
cisi: yeni ~elzelelerde can kayb;nı as
ırarıye lndırecek ve mütehassıslar ta. 
rafından tavsiye olunan tedbirleri 
timdiden hazırlamak! 

Birincisi için hükumet Ye halk 
mümkün olan her şeyi yapıyor: İlk 
imdat treni Erzincana varmıştır. :100 
yatakh bir seyyar hastahane hareket 
etmi~. Milli yardım komitesinin 
78lnız umumi merkeze ait olarak 
neşrettiği iki günlük iane listesi 250 
bin küstır liralık bir yekiin tutuyor. 
Kızılay binaları eşya ile dolup boşal. 
ına.ktadu. Felaket, bu yardımın ayni 
tempoda 1IZUll müddet devam etmesi
ne lüzum gösterecek kadar büyüktiir 
Salih.iyettar makamların Sıvas v~ 
Kayseride birer aile barındırmak im. 
Unmı bulmuş olmalarım hususi bir 
memnuniyetle karşılarız. Felaket sa. 
hası, Anadolunun her bakımdan nü
fus kesafetine bilhassa ihtiyaç giiste
ren bir böleeaidir. Biz orada zelzele. 
den evvelki tenhalığı dahi gidermek 
çareleri anyorduk. Muvakkat bann.. 
~rma t~birleri öyle alınmak icap e
diyor kı bu vatandaşlar önümüzdeki 
yaz tekrar ymtlanna dönsünler: ev
Yela bir kısmı amele ve yardım'cı o· 
~~ .inşaatta çalışsınlar; bir kısını 
çıftçı olarak eksinler ve gelecek kışa 
kadar gene köy, kasaba ve şehirleri. 
ne _yerleşsinler, Açıkta kalanları yer
lerınde sıimaklara almak için her 
teYl yapmak, bu mOmkUn olmadıiı 
Y~ı)·akın mer~ topla bulun
durmak, hblisa nüfus dağlhşına mey. 
dan vermemek lazımdır. Felaketze. 
delt;rle. temas eden vatandaşlarımızın 
vuıfesı. de, onlara devletin iskan ve 
inşa hususundaki kati azmini anlata
~k, kendilerini ümitsizlik içinde ye. 
nı toprak ve yeni iş aramak temayül 
lerindn kurtarmak olmalıdır. 

İkinci tedbirleri hazırlamak vazifo
•i Türk miihendis ve mimarlarına 
nafıa'!1ıza .~üşüyor. Anadoluyu dola~ 
tan bır mu.tehassısın söylediğine gö. 
re, zelzelenın sebep olmakta olduihı 
can kaybının en büyük sebebi in"' a 
taı-zıdır. Yıkılmış ve yanmış blnala
~ çoğunda, dıvarların ayakta dur. 
U:~ görülüyor. Anadolu yapılarının 

tu, zayıf ağaç dalları üzerind.ı ka 
~ bir t_opr~k tabakası ile örtiil~ıüş: 
t'!r. ~a~ıf hır sarsıntıda bile bu ıabn. 
h coçüyor ve altındakileri ezip bo. 

Yor. Halbuki sık sık zelzele geçi
t-en memleketlerde bu felaketi önli. t,n ~.•b tanı bulunmuştur. Bu çatı. 

koylülerimizin dahi, öğrettldikten 
:on~a, kolayca tatbik edebilec"eği bir 
el'tı!>tedir. Mütehess1S1n ehemmiyet 
•erdıği "k' · · kö , ı ınc:ı nokta, bazı ka!Ulba l'e 
kaY~n daha saflam temelU yerlere 
lıJı.Y ırınaktır: Bir takım köylerin tu
kal ve bayır üstiindeki evleri sağlaın 
lae nuş, ael akıntısı üstündeki el·ler 
et tamamen yıkılmıştır. Miltehassıs 
lere: ~~rilbelere müstenit bu tedhir~ 
ısk •Yet edilecek olursa zelzele fe 
aaet~th' ' • 
7f1zde be 8 n_ba~ı~ın yüzde ona hatt:i 
bul '9 ındınleceği kanaRfinde 
auı!"!-~?r. Bir facianın yüzde doksa
DıalJ 0 • ıyecek tedbirler, zelzele ihti. 

erıne maruz bütO b"'I tatbiki k 1 n o gelerde, 
ler halinea.;,::ı ~rnlan. mükeJlefiyet. 
lıanuzuı ı·k dn mek lazım gelir. Sa-
•• • a a aer dairesinin k • 
~•t Yapılacak böl . . g.-e ın 
tehas..~ıs ra d g~ ıçın, gere.k mü. 
balar i i porun ~ ışaret olunan sa
et . ç n ~u tedbırleri süratle tel'bit 
hamesınl rıca ederiz. Feliketin b'I 

ssa can kaybının bü ük b' ' 1 
• 

•nanevt inşaat k 1 Y ır kısmı, 
il b" . usur anna ait olma 
1 . ız.e cidden ağır t?elh•nr v.- ic:Hkh İ 
çın pek ehemmiyetli bir Ya 'f A 

rnh esuliyet karşısında bulundu ~ı e ve 
at1rlatıyor. 1rumuzu 

İzmir - Denizli Yolunda 
Bir Tren Kazası 

İzmir, 1 (TAN) -- !zmirden De
nizliye giden katar, Seydiköyun Bal_ 
kanlı geçidinde bir kamyona çarp _ 
ınıştır. Kamyon hat üzerinde yiiz 
Jtıetre kadar süriiklenmiştir. Ağır, 
)'aralı olarak hastahaney~ kaldırılan 
bir amele ölmek üzeredir. Şoförün 
Yarası hafütir. Amelenin lıüviyeti 
"-ıüz tesbit edilememiştir. 

- ... ~--~--- -~ . ------- ___________ _.._-r---- - - - -

Bitlerin sıkıftiğuu ve mili yapmak istediğini hiç kimse, 1iad-1'az1ferin PropapnCJa Şefi dahi inkAr edemiyor. 

Fakat Bitler Polonyayı çiğnedikten sonra Almanyayı sul he kavuşturacak silihı bulamıyor. Elinde kalan son silAh,_ 
hava silihıdır. Onu nasıl kullanabileceğini de bu yazıda tetkik edeceliz. 

Yeni Keıifler: 

Tahtelbahire 
Karşı Kullanllan 
C ihazlar 

o o o 

Bitler, Son Silihını da A merikada General Elektrik a
raşbrma liboratuarlan bat 

mühendisi Hawkins'in anlab$1na ıö. 
re tahtelbahir, Avrupa harbinde bU.. 
yük tesirli bir amil olmaktan çık· 
mıştır. Sebebi, tahtelbahire karşı ha· 
zırlanan cihazların mütemadiyen 
ilerlemekte olmasıdır. Kullanacak Mı? Geçen büyük harp sırasında da ba 
cihazlar bir hayli ilerletilmiş ve tah. 
telbahir tehlikesinin önünü almap 
yardım etmi•ti. 

G raf Fon Spee Cep Zırh-' 
lısı battıktan sonra 

Hitlerin kumanda heyetini 
toplayıp, uzun uzun görüştü
ğünü ve mühim kararlar ve
rerek Yılbaşını geçirmek ü
zere Berchtesgaden'e çekildi
ğini ajanslar bildirdiler. 

Berchtesgaden Avrupa siyaseti i· 
çin tekin bir yer değildir. Hitler, 
oraya her çekilişinde ortaya ye·1i 
bir mesele çıkar. Mühim kararlar 
arüesinde veya kararlar verildik
ten sonra hep bu knsabanın ismi 
telgraflarda geçer. Polonya taar
ruzu başlamadan biraz evvel Hit. 
ler orada Danztgtekı Cemiyeti Ak
vam komiserile gizHce görüşmüştü. 
Ondan sonra Danzig Almanları şe. 
fini de orada &.abul etmişti. Alman 
lideri, Polonyaya karşı ilerı hare
kata başlarken, Mussolini ile tele
fonla yaptığı gizli ve · uzım görüş.. 
meyi de, yanılmıyorsam, oradan 
yapmıştı. 

Graf von Spee'nin intikamını al
mak kararlarının verildiğinden ve 
yeni yeni taarruzlardan bahsedil. 
diği bugünlerde de Hitler, garip 
bir tesadüfle yine oraya çekilmi5-
tir. 

A caba bu dehki çekilişin do
ğuracağı haile nedir? Hakı. 

katen söylendiği gibi, Almanlar her 
şeyi göze plarak Garp cephesine 
taarruza mı karar vermişlerdir? 
Bu ihtimalleri akla yakın bir şe
kilde tetkik edebilmek üzere dik
katlice gözden geçirdi.ğimiz istatiS
tikler ve rakamlar, bize Garp cep
hesine, yani Fransız - İngiliz or
dularına karşı Almanların bir ka. 
ra taarruzunu başarmak iınk:inlan 
kalmadığını gö;;teriyor. Alman er
kanı harbiyesinin, aşağıda göste
receğimiz hesaplara rağmen, son<ı 
çıkmıyacak bir kara taarruzunu gö
ze alacağını znnnetmiyoruz. Bu 
kanaatledir ki, AJman ordularının 
Holanda veya Belçikaya karşı ta
arruza başladıklarmı haber alsak 
dahi, bu taart'uzların Fransı7. cco
hesine hakkile yiıklenmek içın y~. 
pılmadığını düşüneceğiz. 

Almanlar ihtimal bu iki küçük 
millete de taarruz edeceklerdır. 

Fa.kat o taarruzlardan maksat 
aylardanberi hazırlannu~ olan 
Fransız ve İngiliz ordulan ile kati 
muharebelere tutuşmaktan ziya. 
de, evvela eCkarı umumiyeyi yıl
dırmak, sonra da elleci.Jlde son ka
lan hava silahını kullanmak ola
caktır. Bu kanaatimizin ne gıbi e
saslara dayandığını kısaca anfata
lım: 

eu harp başlamadan f'\'Vel, Al. 
man ve Avusturyalı nskeri 

mütehS:ssıslar, asri harplcrcle bii. 
yük milletlerin esas itibarile iki 
türlü harp edeceklerinı tetkik et
miştiler. Bu gibı tetkiklerin çoğu, 
sulhte, sırf teknik maksatla yazıl
dığından, bugün için Almanya a
leyhinde kullanılabilecek nazari_ 
yeleri ve rakamları ihtiva ederler. 

Alman askeri mütehassısı Stein
berger, Deutsche Wehr'in 16 kanu
nusani 1§36 nüshasında motörize 
orduların motör, benzin ve kamyon 
ihtiyacını tetkik etmiştir. Avus
turyalı mütehassıa· M. Th. Possony 
ile beraber büyük milletlerin ya
pacaklan harplerin iki şeklini ş-.ı 
şekilde tesbit etmişlerdir: 
BİRİNCİ İHTİMAL· Karada ve 

denizde müdafaada kalmak, hava
da taarruza geçmek. 
İKİNCİ İHTİMAL: Karada ya

pılıacak Pddetli ve seri taarruzları 
hava kuvvetleril.t adamakıllı des.. 
teklemek. 

Bu mütehusıslar birinci ihtima
le göre, büyüt devletlerin, traktör--

I._ _~_a_z_a_n._· E_. Ş_. A_la._b_e_y_, 

ller Bitlerin mühim kararlar arifesinde veyn hararlardarı sonra 
çekildiği Berchtesgaden köşkü (okla gösterilmiştir.) 

ler de dahil, asgari 400 bin motôre 
ihtiyaçları olacağını, ikinci ıhti
malde de 835 lıin motörün elzem 
bulunduğunu hesaplar:ı istinaden 
g')stermişlerdi. 

Alman mütehassıslarının he5ap. 
ları. 1914 harbiııdekı :ecrlıbi::!lere 

nazaran, yeni motörlıe harek~tm 
icap ettireceği .rasati miktarlara 
nazaran tayin od.lmişti. 

Almana gör-:?, cephede ve cephe 
gerisindeki her 33 askere bir ~am
yon, Avusturylilının hesabına na
zaran da, her 12 askere bir kam
yon isabet ediyordu. 

Cephedeki h'.lva dafü bataryn
lara üçer motôr, projektörler ve 
dinleyici aletlere de ayni nisb!?ttc 
motör, her knmvon ve •)tomobil 
başına 1 motör hc.;ap ederek, bu 
muhtelif kuvvetteki motörleriıı, 

motosikletler de dahil olarak, va
sati hesabı 75 biner ve gün·lc altı ,--

Sonbaharda 
Kadın kalbi hayatın son bahan. 

na geldiği \'akit bazılarında • hissi
yat bakımından - gençli~cki gihi 
çılgınlıklar yapabilir. Cençlikte 
süslenmeye hiç rağbet etmezken, 
birkaç çocuk annesi olduktan \'e 
kırk beş yaşını geçtikten ~onra 
dudaklarını bo~·ayan, parmakları. 
na manikiir yaptıran bayanlara el
bette dikkat etmişsinizdir. Kimisi. 
nin de - bereket versin, pek nadir 
olarak • o yaşta bir delikanlının pe
şine düşerek evini, c:ocuklarmı bı. 
raktı~nı duyuyoruz ... 

Bunlar kadın kalbinin hissival 
çılıcmhkları... Onun gene son ba
har mevsiminde, bir de maddi çıl· 
gınhğı vardır. Yürek çarpıntısı. 
Kadın kalbine çarpınb gençlikten 
ziyade son bahar mevsiminde mu
sallat olur. İlk zamanlarda zayıf bir 
yorgunluktan sonra, uzunca bir yol 
yürüdüğü yahut apartmanın mer
divenlerini çıktığı vakit... Yahut 
iştahının açık olma~nna uvarAk bi
raz fazla yene. Kimisinde bir te. 
esstirden, evde münakasadan son· 
ra. Bayanların kendi tabirlerile, 
yürek küt küt vurmaya baıılar. 

Daha sonra çarpıntı yerle!!ir, ka· 
lır. O nkit • maalesef - yalnız da 
kalmaz. Yilze arada sırada sıcak· 
lık b.sar, sık sık kızartı gelir. Ba• 
dönmeleri olur. Bunlann hepsinden 
daha ziyade rahatsızlk veren kal. 
bin (izerinde ağırlık, yürek sıkın
tısıdır. O yaştaki bayanların, du
rup dururken, çıkardıkları bay~e
sini herkes bilir: Yürek sıkıntısın
dan nefe9 daralıyor ıibi olur. 

Zaten pek sinirli olanlar marL 
fetlerini o yaşta daha 11k sık gös. 
terlrler: Bayılmalar, atlamalar, ar· 
kasından, gülmeler ınklqır-
Kadmlıkta 10D bahar menhnl· 

nin bu allmetlerlni, vaktile, damar 
)arda kanın fazlalasmuma atfed_.. 

saat çalışacaklarını 
rak tesbit etmişlerdı 

ihtimale al:ı. 

Bu hesaplardan çıkarı1an neti
celere nazaran. kararla m:i. 

dafaada kalma~ VP. b'.lhri sarfiyat 
hariç olmak üz?rc. doksan, yüz fır· 
kalık bir ord1.ıya harbe_ ürebile
cck büyük devletın senevi mayi. 
mahruk ihtiyacı 40 milyon ton o
larak gösterilml~t•r. 

Alman mütehas.c:ı.:!<ırmın muha
rebeden evvel, bugünkü propagan. 
dayı ve Almanyanın diişcccği bu 
hali akıllarından geçirmeden tcs. 
bit ettikleri bu mikt:ır Jımı ve harp
ten biraz e\'Vf"l Alman r:cslinln 
vaziyetlerini sağlıım göstermek ü
zere söyledikleri nıkamlara gore. 
şimdiki vaziyeti kestirmek lazım
dır. 

Yine Alman iclarecileri. uzun bir 
harbe Almanyanın dayaııamtynca-

Kadın Kalbi 
ler, (ıkacak kan damarda kah
yo.r da ondan çarpıntı geliyor. der
lerdi. Halbuki çıkan ve çıkma:'l'Rn 
kanın miktarı diisünıiliince... Bir 
zaman da damarlarda tanc;i\'onun 
artma.sına atfederlerdi. Vakrn o 
mevsimde tansi~·onun da arttığı o
lur. Bu da çarpıntı verir ama, tan. 
ı;iyon artmadığı \'akit de çarpıntı 
olur .. Onun i(in asıl kabahat hor. 
monlardadır. Kadınlık hormonları 
hiishütiin kaybolun<"aya kadar sem 
patik sinirleri bozulur ve bu mari. 
fetler meydana (ıkar. 

Rahatsızlık bu kadarla k:'lhnca 
hiç ehemmiyeti yoktur. Çokça isti. 
rahat, ymeklere dikkat yetişir. 
Süte ve siitlü yemeklere rağbet et
mek iyi gelir.Uyku vaktinde gelme 
se bile saatinde yatağa girerek din. 
le11mek lizımdır. Bilhassa <•Y iç
mekten sakınmalıdır. Sabah kah. 
valtılannda, ikindi toplantılarında 
çay içmeğe meraklı olanlar hun. 
dan vazKeçince çarpınblan hafifler 
u)"kulan eelir. 

Bununla beraber, son bahar meY 
siminde çarpıntıdan rahatsız olun
ca kendini hekime muayene ettir
mek pek lüzumlu bir ihtiyattır. 
Çünkü son bahar ya,ından önce 
gelmiş fakat o vakte kad11r ra 
hatsızlık vermemiş olan rer
çekten bir kalb bastalttı o 
yaşta ilerlemiş olabilir. Şi,. 
manca olanlatda yünk adalesinin 
arasına eirmi' olan yağlar o vftk· 
te kadar rahatsız etmezlerde .. He
le yürek çarpıntısından başka ba
caklarda ayaklara dotru şi, bulu. 
nana, orada albümin çıkana •. 

Bunlardan daha ehe111miyetllsi, 
ellerde ve ayaklarda uyuşukluk bu 
lamana, gene eller Ye ayaklara mo 
ramıa rellp de devam edene, mu
ayene olunmakta ihmal etmei• 
pim•, 

ğını iddia edenlere karşı 40 milyo
na yakın mayi mahruk stoku yap. 
tıklarını iddia ediyorlardı. Biz bu
na da inanalım. 

Mademki Alman erkanı harpleri 
karada müdahalede kalındığı ve 
havada taarruz edildiği takdirde 
dahi doksan fırkalık bir or<luya 40 
milyon ton mayi mahruk ve 8~5 
bin motörün lazım oldu~unu tas
dik ediyorlar ve Almanlar, Polon. 
yada hem karadan. hem navadan 
taarruz ederek harp etmişlerdir. 

Şu halde Alman idarecilerinin 40 
milyon tonluk may: mahruk stok
larına inansak dahi, stoklarının ya
rısını bugüne kadar biti~iklerini 
kabul etmemiz icap eder. Zira. P0-
lonya taarruzundan sonra, Alman
lar, Garp cephesindP, havada ve 
denizlerde de harekatı idame et
mişlerdir. 

Şimdi de, Almanların Holanda, 
ve Belçikayı, Fransız ordularile 
kati bir kara harbini kabul etmek 
üzere, çiğneyeceklerini tasavvur e. 
delim. 

1914 harbinde, Almanlar Belçi. 
kaya tam bir baskın yaoınıştılar. 

Baskına rağmen harbin ilan tarihi 
olan 3 ağustostan 20 ağustosa kn
dar geçen müddette kati bir harp 
veremediler. Morhangı.? muhnrebe
sini ancak 20 ağustosta yapmışlar
dı. Bugün Belçıka daha hazırlık
lıdır. Hele Fransa ve İngiltere a
damakıllı hazırdır. Vakıa bugünün 
yürüyüş sürati l914 harbindeki gi. 
bi değildir Fakat ona mukabil mu. 
kabele edeceklerin silahlan da Al
man taarruz koUarını o kadar ışgal 
edecek haldedir. 

En nikbin ihtimallerle dahi. Al. 
man ordulannır. Belçikayı 

geçtikten sonra Frar.sız müdafaa 
hattını yararak bir hareket harbi
ne başlaması i~in iki ay kadar mlih 
lct vermek icap eder. 

Bu iki ay zarfında Almanlar, 
hem karada, hem de havada şiddet
li taarruzda bulunacaklardır. Yani 
Alman mütehassJslarının, yazımı· 
zın başlarında tayin ettikleri faz
la sarfiyath hareketi idame mec. 
buriyetinde kalacaklnrdır. 

O günlerde de yarım kalan sto. 
kun sonlarına geleceğ! a~ikardır. 

O zaman Alman orduları en e
saslı kudretleri olan motörlü vesa-

Amerikalı mühendise göre, Ame. 
rikanın fen adamları da tahtelbahlı 
tehlikesine karşı en tesirli cihazı bul
mak için çalışmışlar ve bunun için de 
bir tecrübe istasyonu vücude getir
mişlerdi. Nohantdaki bu tecrübe 
merkeu Amerikanın geçen harbe ıir 
mesinin ferdasında tesis olunmuş, da. 
ha sonra da General Elektrik libo
ratuarlanna yakın olan Mohawk 
nehri üzerinde de yeni bir istasyon 
vücude getirilmişti. 

Bu istasyonda çalışan Doktor Ko
liç, madeni bir takım diyaframlar ye. 
rine alelide kauçuktan yapılan tüp. 
lerin daha hassas bir ahize vazifesi 
gördüğünü anlamış ve bunun (izcrlne 
tahtelbahirleri araştırıp bulan ilk ci
haz keşfolunmuştur. 

Cihaz, tersine çevrilmiş ve uzatıl· 
mış bir T harfine benzer. T barfinla 
iki ucunda kauçuktan yapılma iki tel 
ahizesi vardır. ve bunlann aldıklan 
ı;esler c tüpü adını taşıyan kulaklık. 
lara gitmektedir. Tahtelbahir hare. 
ketini bildiren sesled alan bu ahize 
gitgide tekemmül ettirDmiş ve "C,, 
tübü "K,, tüpü ile takviye edilmiştir 
Bu sayede tahtelt.ahirin hangi istika· 
mette bulunduğu keşfolunmakta ve 
tahtelbahirin sekiz on mil uzakta bu· 
lunması bir tesir yapmamaktadır. 

Bu cihaz sayesinde yalnız tahteL 
bahirlerin hareketi değil, bir limana 
giren, çıkan bütün gemilerin hare. 
ketlerini de tarassut etmek de müm· 
kündür. 

Daha sonralan bu cihaz bir nebze 
daha tekemmül etmiş ve her sınıf 
gemiyi tarassut imkim hasıl olmUf• 
tur. Hatta torpillerin sesi de aylrt e. 
dilerek tarassut edilmiştir. Muhen· 
dis Hawkins'in anlatışına göre bil· 
tün bu cihazlar 1918 senesinde kulla 
nılmış ve bu sayede Amerikalılar 
Akdenizi Alman tahtelbahirlerınden 
temizlemişlerdi. 
Amerikalı mühendis diyor ki: 
"O zaman Alma.ıı tahtelbahirleri 

Adriyatik ağzındaki Poladan hu1k_et 
ediyor ve Akdenid;-müttefikl411Wı -:JV,
sabına dünyanın en tehlikeli denizi ha 
line getiriyorlardı. Bunun için Ameri 
kanın tahtelbahir dafi cDıazlan Kor
fo adasını bir üs yaparak İtalya ile 
Arnavutluk sahili arasında bir baraj 
kurdular ve dip bomhalarlle taama. 
za Keçerek birçok Alman tahtelbahlT
lerini batırdılar. 

"Müttefiklerin deniz mütehassısla
M( Amerikan cihazlarının difer bL 
tiin cihazlara faik olduiunu kabul e. 
diyorlar.,, 

Geçen harpten sonra tahtelbahir 
dafii daha başka cihazlar da icad e. 
dilmiştir. Amerikalı mütehassıs bun• 
)arın henüz Avrupa sulannda kulla. 
nılmadığını, fakat bunların da tahteL 
bahir gibi korkunç bir silahı sıfıra 
indirecek mahiyette olduğunu söylli
yor. 

Maarif Vekili İzmirde 
iti ancak bir i!d ay daha idare ede. 
bilecek halde olarak Fransızların 

Hattın Açılmasım Bekliyor 
İzmir, 1 (Tan Muhabirinden) -

hazırlanmış büyük ordularına çar- Dört gün evvel şehrill"iz~ gelen Ma. 
pacakır. t 'f V kil' A k · 1 _..ıı .. .. . . an e ı, n araya tren ış emcut-

Bugunku lngılız. Fransız kuvvet- ği . . b d k 1 t H t ... 1.r: . . ıçın ura a a mış ır, a a,. .... • 
)erini Belçıka ve Bel.çıkanın arka. l b A k d.. , t' . . sa u gece n araya oneceK ır, 
sındakı mevzılerdc yıpratarak 

Fransaya geçmiş olan Alman ortiu. 
lerını üç ayda kati bir mağlubiyete 
uğratabilirler mi? Böyle bir iddi
ayı en müfrit nazilcr dahi yapa
mazlar, sanırız. 

Umumi vaziyet bu olunca. Al -
manyanın Holımda ve Belçikaya 
taarruzunun başka bir maksatla 
yapılacağına hükmetmek ak.la da
ha mülayim geliyor. 

O maksat ta, bundan evvelki bir 
yazımızda işaret ettiğimiz gibi ha
va silahını İngiltereye karşı daha 
kolay kullanabılrnek imkanlarını 
elde etmekten ibarettir. 

Bu düşünceler ve hesap!arladır 
ki, Hitler, Avrupa siyaseti için te. 
kin olmıyan me~hur Berchtesga
den kasabasındaki köşküne çekil
diği bu seferki itiki!ından ancak 
son silahı olan hava silahının inti
harın~ sebep olacak bir taamız 
başlangıcının emirlerini verebilir,, 
diyordum. 

Okuyucular ihtimalı mayi mah.. 
nık mütkülatı içinde çırpınan bir 
Almanyanın katt hava taarnızlan 
karannı nasıl ft!'ebileceğini düpj· 
nürler. 

Fransızlarla, tnginzlerln b.ra ta
arruzu yapmıyecaldan anlapldığl. 

na göre, Almanlar karada müda
faada kalarak, yalnız havadan ta· 
arruzla teşne bu!unduklannı ,sulh11 
araştırabilirler. Yalnız hava taar
ruzları için lazım olacak ıc:adar ta
bii ve Synthetl:ıue benzinı ise ken
dileri istihsal edebilmektedirler. 

Hitlerln, Alman erklnı harbi
yesi gibi hesap!3 hareket • 

den bir heyeti, hiç hesaba uymtyd 
bir kara taarruzunı ikna edemı,. 
ceğine inanmıı olarak, şu son ha
va taarruzu çaresine de baş vura
cağına ihtimal veriyoruz. 

Fakat hava taarruzunda da bar
li geç kalmış olduğunu de düıünfi. 
yoruz. Çünkü bugünkü Fransız, lno 
giliz hava kuvvetleri bilhassa A
merika ambarg.::>yu k.ıldırdığmdano 
beri korkunç bir hale gelınlştir• 
Alman lideri hava taarruzun& P. 
rar verdiği takdirde. Von Spee sırla 
lısmda olduğu gibi. bu son siWıuılll 
da lntihannı emretmi' olacaktn' ... 

Bitler, hava taarruzuna bafladlll 
takdirde Alman bava silihlarmJB 
da neden lntDıBl'll mahJnlm 
tını gelecek 1azunızda is 
ceiiz. 



Yaröım 1 
lstanbuldan Nakden Yapılan 

Teberr.üler 133.000 Lir:_agı Buldu 
(Başı 1 incide) 

paralar ve taahhüdat dahil değildir 
iki, dün akşama kadar gazetemiz va. 
sıtasile verilen teberru miktan 9707 
lira 41 kuruş tutmaktadır. Bundan 
başlia on binlerce parça eşya da ko. 
mitenin emrine verilmek üzere 
muhtelif merkezlere teslim edilmiş
tir. 

Komite, şimdiye !rndar yapılan 

çalışmaların bilançosunu dün mer. 
kez komitesine arzetmiştir. 

Komite merkeze c.-ektiği bir tel. 
grafla, m'.ı bilançoyu.bildirmekle be. 
raber, gerek nakit, gerek e~ya olarak 
yapılan teberrülerin nerP.lere sevke. 
dilmesi lAznn geleceğini sormuştur. 

Gelecek cevaba .ı?Öre hareket edile. 
cektir. 

Muhtelü Kızılay şubelerine ya. 
pılmakta olan teberrüler, hiç vakit 
geçirilmeden Kızılay merkezine gö. 
türülıru?kte ve orada tasni! ve balya 
haline getirildikten c;onra sevke ha. 
zır bir hale sokulmakhdır. 

Vali Lô.tfi Kırdarla Parti reisi 
Tevfik Fikret Sılay dün saat ikiye 
!kadar bütün Kızılay şubelerini ge. 
zerek, butalara gerek nakden, gerek 
ayniyat olarak yapılan teberrüleri 

• 

YARDlt.1 
Listemiz 

1 

;\lhncı liıte 
Dünkü Yekun 
Rahmi Karam Pehlivanköyde 
1.ahireci 
Saray Sineması Türk limltet 
şirketi 

Balat Rum okulu talebeleri 
Todorl Karakaş 
İsrail ve Sami Salti ve Nesim 
Kohen Tahtakale No. 31 
,Şık' Bebe kundura fabrikası iş-
elleri 
Ratael J\]uf Kağıt ve kırta.c;iye 

tedmevJ 
Mensucat Santral atölye sefi 
Aleka Şnrap~ı 
Mensucat Sdntral atölye tsçnerl 
Lokman Gözyan biraderler. 
tüccar 
Mclkon "Kilrkçüyan Hasırcılar 

No. 95 
Nuri Demirağ tayyare atö!yesi 
memur ve müstahdemleri 
Paşabahçe 30 cu ilkokul ~le

beleri 

857G 00 

10 00 

500 00 
a 15 

2() 00 

300 00 

30 00 

ıor:ı oo 

5 00 
11 25 

10 00 

5 00 

117 70 

14 31 

Yekiın 9707 41 
gözden gcçirmislcrdir. BugünkO yekOn (Dokuz bin yedi yüz 

Vatandaşların yardımları yedi lira kırk bir kuru§tur.) 

İstanbulluların felaketzedelere * 
yardımları devam ediyor. ·Hamiyetli Eşya Teberrüleri 
vatandaşler, her gün teberrü mer. Yeni postahane cadde~!nde 68 numarada 
kezlerine müracaat ederek, güçleri. tuhafiyeci Recep Arslan ve mahdumları 
nin yettiği kadar nakit veya eşya mües9e!esJ, gazetemlz vasıtnslle felfıketzc
vermektedirler. Bu arada Kürkc:ü deler için yeniden 188 lira kıymetinde 11-1 

Mihran Ohanyan ve mahdumu ve parça muhtelit bp:rda örül~Uş yün e;y:ı 
şeriki Kızıla~a 750 lira teberru et. teberru etmiştir. 

(Bu eşyalar, 12 yiln kadın hırkllS1, 6 
mişlerdir. Silifkeden aldığımız bir yiln kadm entarisi, l2 yün erkek kazağı, 
telgrafta, ilk anda 500 lira toplana. 6 yün erkek yeleği, '6 yün cocuk takımı, 
ra:k., Kızılaya gönderildiği ve tahsi. 30 çift yün ve pamuklu kalın !\adın ço
lata devam edildiği bildirilmekte. rabı, 20 çift pamuk erkek çorahı, 6 yGn 
dir • çocuk boyun şalı, 10 yün ka1ın başlığı, 

• • il yün çocuk hırkasından JIJarettlr.) Ga-
Kaydettiklcri teberrü miktarları 

1 

zetemiz, bütün bu eşyaları dün 30HJ nu-
133 bin lirayı bulan Kızılay şubele. maralı ayniyat makbuzu mukahlliııde Kı
rinden Kadıköy 2733 lira 66 kuruş, zılay Cemiyetine tevdi etmi:itir. · 
Beşiktaş 2700 lira, Jkyo~lu 12,000 1i. * 
ra, Bakırköy 3600 lira, Üsküdar 3000 Bayıın Fevziye Tarakı;ıoğ1u ·tarafından 

bir pakette dört parça muhtelif c ya ve 
lira, Bakırköy Halkevi marifetiyle Bayan Marta dö Pemıs tarafından da bir 
22 denkten ibaret 2966 parca eşya, kat elbise ne, bir çift Jskarpln. gaıetcmi1 
Beyoğlu HalkeVi tarafından 11,500 vasıtasile felak~tzclfolere teberti.1 eclilıniş
parça eşya ve 17,000 Jira, Şişli Hal. tir. Bu eşyalar da dün Kızılnya teslim e
kevi 1000 parça eşya, 3000 lira te. dilmiştir. 
berrü kavdedilm'iştrr. • ...................... . 

Şişli Halkevinde kadınlanmız ta. 
rafından yeniden yapılmakta olan 
m.uhtelü çamaşır miktarı bine baliğ 
olmaktadır. Hazırlananlar 40 çuval 
derununda teslim edilmiştir. Bu mik. 
tann 1000 çuvala çıkarılacağı ümit 
ediliyor. Teşkil olunan 50 kisilik bir 
gurup ta beşer kişilik kafileler ha. 
linde evlere müracaat ederek, yurt. 
daşlan felaketzedeler<? yardıma da. 
vet etmekte, para ve eşya teberrüa. 
tı yapmaktadır. 

Diğer taraftan Eminönft Halkevi 
de civar halka kolaylık olmak üzere 
bir eşya tesellüm biirosu açmıştır. 

Çatalcada teşekkül eden yardım 
komitesinin bir saat zarfında topla. 
dığı nakdi yardım miktan 45350 ku. 
nışa baliğ olmuştur. Bundan başka 
çiftçiler tarafından 211 O kilo buğ. 
day, 385 kilo mısır verilmiştir. Ko. 
mite teşkilatını bütün nahiyelere de 
teşmil etmiş ve her nahiyede bir ta. 
li komite kurmuştur. 

Mekteplerin sömestr tatilinde bu. 
lunmasına rağmen Musevi lisesinde 
dün bir toplantı yapılmış, Erzincan 
felaketzedelerine yardım için talebe 
ve muallimlerden mürekkep bir ko. 
mite kurulmuştur. Bu komite mek
tebe kayıtlı talebelerin evlerini 'do
laşarak para ve eşya toplamıya baş
lamıştır. 

* Halk Operep heyeti hasıliı.tı tama. 
men felfıketzedelere verilmek üzere 
önümüzd~i cuma gecesi bir müsa. 
mere tertip etmiştir. Bu yardım gc. 
cesinde Tarla Kuşu adlı milli üç pcr. 
delik bir operet temsil edilecektir. 

Yalo..,ada 
Yalova (TAN) - Erzincan ve ha

valis.i felaketzedelerine yardım ko. 
mitesi kurulmuştur. Başta kayma. 
kam olarak, komite azası köylere 
gitmişlerdir. İki köyden beş yüz lira, 
buradan da ilk yardım olarak iki 
yüz elli lifa toplanılmıştır. • 

İlkmektep talebesi de bir komite 
seçmişler ve şimdilik: kaydile on bE'Ş 
lira toplamışlardır. 

alova köy kiitiplerlooen ikisi, 
yardımda buhı:namıyacakla. 

nndan müteessir bulunduklarından 
bahisle kaymakamlığa mlinıcaat et
mişler ve hasılatı felaketzedeh!re 
verilırtek üzere müsamere tertibi i. 
Çin müsaade istemişlerdir. Bu mü. 
saatle verilmiştir. 

AdanaJa bir gün et 
yenilmiyecek 

Adana, 1 ( T A N ) -- Halk
'cv~ 3 kanunusani çarşamba gü
nünü, "Fclaketze<lelerc yardım gii. 
nü olarak tesbit etmiştir. O gün bü. 

" tün Adanada et, tatlı ve meyva ye. 
nilrri.iyece'k. bayanlardan ml'ıleşekkil 
kollar, evleri dolaşarak, bunların 

pa;asını zelzele felaketzedeleri için 
toplıyacaktır. 

lzmirlilerin teberrüleri 
İzmir, 1 (Tan Mu~abirinden) -

Bugün buradan felake; mıntakasına 
elbise, çan'ıaş1r gibi giyecek madde
sile, gıda madd~leri gönd<?rHmiştir. 
Dikiliden getirilen 200 çadır da Er
zincana gönderilmiştir. 
Şimdiye kadar burada vaki teberru 

miktarı 30 bin lirayı bulmuştur. Ak. 
hisarda Fatma Keresteci isminde bir 
kadın 100 lira değerindekı gerdanlı. 
ğını Kızılaya teberru etmiştir. 

• Nazilli, 1 (TAN Muhabirinden) -
Nazilli halkı Erzincan felaketzedele. 
ti için geniş ölçüde yardımda bulun. 
ıruya başlamışlardır. Gerek halle, 
gerek Nazilli basma fabrikası me. 
mur ve müstahdemleri iki gün için. 
de on 1:1tn .. Jira para ile 550 yatak, 
yorgan ve beş yüz pa~a giyecek eş
yası, •mühim miktarda pamuk, zey. 
tin, incir hububat vesaire teberru et
mişlerdir. Yardım faaliyeti devam 
etmektedir. 

• Balıkesir, 1 (TAN) =- Erzincan fe. 
13.ketzedeleri için burada bir günde 
7 bin lira toplanmıştır. 

, Karabük ve Edirnede 
Karabük, (TAN) - Demir ve çe. 

Uk fabrikaları mensupları, zelzele 
felaketzedelerine şimdilik: beş bin 
Ura vermişlerdir. 

Edime TAN) - Vali Ferit No-

azın 

Milli Şef Erzincanda 
Muztarip Halkı 
Bağrına Bastı 

(Ba~ı 1 incide) 
olsun Paşam,, diye Şefin ellerine sa. 
rılıp öptü. 

• 
Muhtelü istikametlerden gelen 

tren ve• kamyonlar halka mütemadi
yeh çadır, giyecek ve yiyecek taşıyor 
ve yine muhtelif istikametlere kalkan 
trenler yaralıları alıp götürüyor. 

Erzincan halkının yüzde sekseni. 
nin öldüğüne muhakk3.k nazariyle 
bakılmaktadır. Bugün çadırlarda ya. 
şıyan insanların üç bini geçmediği 

bildirilmektedir. Sağ kalanlar. ölü 
akrabalarının cenazelerinı bahçelere 
ve şuraya buraya gömmektedirler. 
Dün 15, bugün 5 kişi daha enkaz al. 
tından çıkarılmıştır. Sokaklard~ htı. 

la gömülmiyen cenazelere rastlan. 
maktadır. 

Gelen sıhhi heyetler bunların def. 
nile meşgul olm~ta, enkaz altından 
gelen iniltileri aramaktadır. · 

E. K. 

Dahiliye Vekilinin Sözleri 
Sıvas, 1 (Hususi surette giden ar. 

kadaşımızdan) - Milli Şefin Erzin
candan hareketinden sonra Vt!killer, 
generaller ve vali bir toplantı yaptı
lar. Dahiliye Vekili bu toplantıda 

verilen kararlar 'hakkında gazett!cile
re beyanatta bulunarak Cledi ki: 

"-En mühim iş enknz altında ka
lan kim varsa onhırı derhal kurtar
maktır. Yaralananların ve açıkta ka
lanların kurtarılması işine devam e. 
dilecektir. Yaralıları peyderpey se\•
kediyoruz. Bu akşam dörduncü kafile 
Erzuruma gidiyor. 
Açıkta kalanlardan kimsesizleri 

ve çocukları tercihan sevketmckte. 
yiz. 200 kadın ic:in l\'Ialatya fabrika
sında iş bulunmu~-tıtr. 12 yaşından 
küçük olanlar EsirgE·m~ Kurumuna 
yerleştirileceklerdir. Behemehal bu
rada kalmak istiyenler müstesna. di
ğerlerini civar şehirlere göndercce. 
ğiz. Bunları kabil oldu~ knrlar sü. 
ratle yapacağrı. Ch·nr şehirlerden 
müracaatlar oldu, her biri muhteliİ 
miktarda yaralıyı bir ay ve daha z;
yade barındırabile<'eklerini söylüyor 
lar. Enkaz altındakilerin kurtarılma_ 
sı için ordu müfettişliği her vasıta 

ile çalışmaktadır. 
Refahiyeden snn gelen haberlerde 

bu şehirde 2050 öliı, 31 O yaralı oldu
ğu anlaşılmıştır. Oraya ç:ıdır ve pa
ra gönderiyoruz .. , 

Dahiliye ve S hhat Vekilleri gece 
yarısı Erzincandan diğcf zelzele mın
takalarına har<!ket etmişlerdir. Av;'li 
trenle bir çok yaralı da Ankaraya 
gönderilmektedir. 

Son Gelen MalUmat 
Dahiliye Vekiline trende gelen en 

son malUmata göre, Tokat vilayetin. 
de zelzeleden 1011 ölü, 1127 yarah, 

marın riyasetinde kuı:ulan yardım 

komitesi, zelzele felaketzedeleri için 
ilk anda üç bin beş yüz lira temin et
mi ştir. 

Tali komiteler, eşya, ~amaşır ve 
para toplamaktadırlar. • 

• 
Marıilyada iane li•tuİ 

Marsilya, 1 <A. A.) - Anadolu zel
zele felaketzedelerine yardımda bu
lunmak üzere bir iane listesi açıl. 
mıştır. Marsilya komitesinde topla. 
nacak olan ianeler Türk Başkonso. 
losluğuna teşmil edilecektir. 
Yunan gazetelerinin nefriyah 
Atina, 1 (A. A.) - Gazeteler, Ana. 

dolu zelzelesi münasebetile kardeş ve 
müttefik Türk milleti hakkında hara
retli makaleler yazmakta devam edi
yor ve harap olan o güzel yerlerin re
sim1erini basıyorlar. 

Elefteron Vima gazetesi diyor ki: 
"Yardım işlerinin fevkalade müş.. 

kül şartlara rağmen büyük bir sürat
le temin edilebilmiş olması, Türk dev 
let teşkilatının ne kadar mükemmel 
olduğunu isbat eder. Felakete uğra

yanlar için zaruri ihtiyaç maddeleri
nin mübayaası için Yunanistanca ve. 
rilen on bin Türk lirasından mada 
'\11unan halkı arasında bunlar için 
1ane toplanacaktır. Yunan Kızılhaçı, 
Kızılaya hizmetlerini arzeylemiştir., 

1698 yıkılmış ev, Sıvas vilayetinde 
1133 ölü, 889 yıkılmış ev, Amasya. 
da 719 ölü, 44 yaralı, Yozgatta 3 ö. 
lü, 105 yıkılmış ev, Kemahın köyle. 
rinde 53 ölü, 76 yaralı, 548 yıkılmış 
ev, Refahiyede 2023 harap ev tes. 
bit edilmiştir. 

I)ahiliye Vekili, DivriktP. belediye 
reisini kabul' ederek, demir made. 
ninde çalışmakta olan amelelerin 
kurtarma işlerinde vazife görmele
rini emretmiştir. Ayrıca Erzurum. 
dan da işçi gönderilecektir. 

Malatya vali muavini ile Ü<,>üncü 
Umumi Müfettişlik memurları Er. 
zincana hareket için emir almışlar. 
dır. 

Tokat, Yardım Bekliyor 

Tqkat, 31 (TAN muhabiri bildiri
yor) - Zelzelenin vilayetimizde yap. 
tığı hasar hakkında elde ettiğim ye. 
ni maIUmatı bildiriyorum: 

Erbaa merkez kazasında beş on iyi 
binadan başka yapı kalmamıştır. O 
sırada cıkan yangından bir mahalle 
kül haline gelmiştir. 

Köylerin bilhassa ova ve dere ağız
larında kumsal yerlerde bulunanla_ 
n tamamen harap olmuştur. 

Niksar merkez kazasında da evle. 
rin hemen hemen yarısı tamamen yı

kılmış, mühim bir kısmı da oturul
rruyacak hale gelmiştir. Ova lföylr
rinden eser kalmamıştır. 

Artve kazasında fazla tahribat ve 
zayiat yoktur. Reşadiye kaZ'\Sından 

hala bir haber alınamamıştır. 
• Tokat merkez kazasına bağlı nahi. 

yelerin köylerinden harap olmıyan 

yok gibidir. Yalnız dağ ve kayalık 
yerlerdeki köylerde tahribat azdır. 

Mevcut teşekküller, canla başla 

çalışmak-la beraber hayatlarını kur-

tarmak mümkün olan birçok vatan

daşlarımız için teşkilatın kafi gelme
mesinden c:ok büyük ıstırap içinde
dirler. Bilhassa havanın yağmurlu 

olmasından otomobil işlemeyen yol
suz köylerimiz, pek acınacak halde
dirler. Yakın köylere gidenlerin an
lattıkİarına göre, kurtulabilen köy
lüler yalın ayak baş a<;ık, Üzerlerin
deki yırtdmış elbiselerle durmayan 
göz yaşları arasında elleri ile enkazı 
didiklemekte ana, baba, kardeş ve ço 

cuklarını aramaktadırlar. Durmadan 
yağan yağmurun altında evsiz, bark
sız ve nihayet çadırsız inleyen binler 
ce yurddaşlarımızı birçok hastalıklar 
dan kaybetmek korkusu içinde ke
derlerimiz büyümekte ve sağ kalan. 
lan kaplayan teessür artma~tadır, 

Teşkilatın kifayetsizliği yüzünden 
güçlükle tcsbit edilen ölüm ve yara
lı miktarları tamamile hakikate uy
gun değildir. Yakın köylerden g~len 
memurlar, hemen her köyde asgari 
3~ ölü bulunduğunu söylüyorlar. 

Vilayetin bütün kaza ve köyleri

ni bu esasa göre hesap edersek ölüm 
miktarının binler.:ı varacağı ve gün 

geçtikçe bu sayıların kabaracağı m1ı
hakkaktır. Bugüne kadar 0 ila;vd i

çindeki ölü sayısı üç bine yaklaşmış
tır. Çok acil terlbirler alınmasını, 

bilhassa elbise, yiyecek ve çadır ih. 
tiyaçlarının bir an evvel temin ediJ. 
mesini göz yaşları arasında hekliycn 

feliiketzede yurttaşlarımızın halle -
rinden malumat aldıkça bildireceğim. 

İzmirde Yaralılar Bekleniyor 
İzmir, 1 (TAN Muhabirinden) -

Erzincandan hareket eden yaralı tren 
!erinden biri yarın akşam şehrimize 
gelecek ve bir miktar yaralı getire
cektir. İcap eden tedbirler alınmış
tır. Kendileri İzmir memleket hasta
hanesile diğer sthhat müesseselcrina 
yerleştirileceklerdir. Felaketzedeler 
vali, sıhhat ve emniyet müdürleri ta
rafından karşılanacaktır . 

• 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -

Zelzele sahasından bugün 13 yaralı 
gelmiş, hastahaneye yerleştirilmiştir. 

Amasyada Ölen Yoktur 

Amasya, 1 (TAN) - Zelzele fela
ketine uğrayan memleketimizde Sul
tan Beyazrdın camii ile Gümüşlü, 

eyap 
~~~~---.!~..,;.__~~~~ 

M. Kemalpaşa.Kö,qlerinde 19 
Ölü, 30danfazla Yaralı Var 

(Başı 1 incide) 
çekilmesini beklemektedk 

Akhisarda fazla yağmurdan yedi 
ev çökmüş, Menemenin Harmandalı 

köyü halkı İzmirden gönderilen s~n
dallarla evlerin damı üzerinden kur
tarılmışlardır. Diğer ova köyleri hal

kı da tepelere iltica etmi~, b:r kısmı 
sandallara alınmışt!r. Bakırçay, Ber. 
gama ve köyler.ile münakale inkıtaa 

uğramıştır. 'ı:>iki!ini;-ı Hantm çiftliği, 
mevkiinden itibaren Pamuktepe, De
mirtaş köyleri, i\.n..ı çiftliği aro.zisi su 

altındadır. 

Menderes nehri ve Torbalıdan ge

çen çayın suları çeldlmektedir. Sel
ler Ödemiş yolunu bozmu~ ve bura
daki köylerde de bir kaç ev yıkılmış-

tır. Son seylaptan sonra vaktinde a
lınan tedbirlerle l:ıu defa büyük bir 
tehlikenin önü almmı~ ve nüfusça 

zayiat olmamıştır. M'lddi zarar he. 
nüz tesbit edilememekle beraber mü. 
himcedir. Müstahsilin evinde. am
barında bulunan m3hsul ile mezru-ıt 
çok zarar görmür,tür. Hayv.ınattan 

da telefat fazlac::ulrr. 

Son dakikada l\Ianisadan alınan 
bir haberde Ged·z sularının çekil -
mekte olduğu bilclirilmekte<lir. 

Y alovaJa seylap korkusu 

halk bu yüzden çok sıkıntı çekmek
tedir. 

Muratlıda evlere su girdi 
Muratlı, 30 (TAN) - Ergene suyu, 

görülmedik derecede taşmıştır. Sular 
evlere girmiş, duvarların yıkılmasına 
ve hayvanların ölmesine sebep ol
muştur .. 

Yukarı Sevindikli köyünden Meh. 
met oğlu Yaşar, mando. arabasile Er
geneden geçerken boğulmuş, manda
lar yüzüp kurtulmuştur. Bir değir_ 

men de yıkılmıştır. İnanlı çeşmesi su
lar altında kaldığından iyi içme> suyu 
tedarik edilememektedir. 

Çekmece civarinı sular bastı 
Devamlı yağan ya,i'{mı.vlar neticesi, 

şehrimizde de bazı yerleri sular bas. 
mıştır. Bu arada dağlarda.n inen sel
lerin iltihakile Ki.içükçekmecc gölü· 
ne akan dereler tasmış, asfalt ta da
hil olarak bütün yolları sular kap. 
Iamıştır. Oradan geçmekte olan bir 
taksi otomobili su1arın şiddetine rım. 
kavemet edemiyerck devrilmiş. matı· 
dalara çektirmek surctilc güçlü!i.le 
kurtarılabilmiştir. 

Bunun üzerine otobüs ve otomobil. ' 
lerin Çekmece köprüsünden ge.;me
leri yasak edilmiştir 

Derenin göle daha kolaylıkla ak -
masım temin için fenni tertibat alın

mıştır. 

Geyve santralını su bastı 

Yalova, 31 (TAN) - Hafta!Drdan
beri yağan yağmur devam ediyor. 

Ova su altındadır. Birçok , evlerin 
bod;um katlarına su girmiştir . Bir- ı İzmir, Bursa ve havalisinde başlı. 
kaç gün daha yağmur yağarsa, bü. 
tün Yalovanın su altında kalmasın

dan korkuluyor. 

Gönende bazı köyler su altında 
Gönen, 1 (TAN) - Koca çay taş

mış, sokaklar geçilmez hale gelmiş

tir. Çayın üstündeki köprü ikiye bö. 
lünmüş, 80 metrelik kısmı sı1lar ta
rafından götürülmüştür. Tuzakcı kü

yii sular altında kalmıştır. Halkın 

kurtarılması için tedbirler alınrr.ıştır. 
Bazı evler de yağmurdan çökmüştür. 

Balıkesir civarında köprüler 
yıkıldı 

BalıkMir, 1 (TAN) - Seller. Sın

dırgı ve Kepsut yolıındoki Kıyük köp 
rüleri yıkmıştır. Bursa şosesi üzerin
deki köprüler ve Kütahya tren yolu 
köprüleri de ehemmiyetli hasara uğ
ramıştır. 

Antalya ve Kızılcahamamda 

Antalya, 31 (TAN) - Gece saat 21 
de başlıyan şiddetli bir yağmur saba
hın dokuzuna ~"dar devam etmiş, so
kaklar göl halini almıştır. Halk, do
kuzdan sonra sokağa çıkabilmiştir. 

* Kızılcahamam, 31 TAN) - Bura-

ya üç günden beri mütemadiyen kar 

yağmıştır. Bunu üç gün bardaktan 
boşalırcasına devam eden yağmurlar 
takip etmiştir. Kasabamızın içinden 
geçen dere taşmış. büyük ağaı,:ları sö
küp götürmüş, yolları ve menfezleri 
bozmuştur. Hasarat miktarı henüz 
meçhuldür. 

M eriçte buz parçaları yüzüyor 
Edirne, 1 (TAN) - Poyraz fırtına. 

sı ve kar tipisi bütün şiddetile devam 
ediyor. Yerde 18 - 20 santim kar var-

dır . 
Tunca ve Meriç nehirlerinin Bal

kanlardaki kısımları donmuştur. Ora. 

yan Seylap daha içerilere doğru da 
sirayet etmiye başl::ımıs ve Sakarya 
nehri de taşarak üzerinden gcçtıği 

vilayetler arazisini sular kaplnmış -
tır. 

Sakaryanın taşması iizeri1~c Gey -
vede bulunan telefon santralini de 
su basmıştır. Bu ı:ı:ıntral Ankara ile 

İstanbul arasındal:n telefon muhavc. 
resini temin eden bir muh;wvile mer
kezi olup içinde 500 bin lira değerin· 

de çok kıymetli aletler bulunmokta~ 
dır. 

İstanbul Telefon r,födürr· "ünün 
müracaati lizerine İstanbul itfı:ıiyesin 

den bir müfreze dün aksam saat 
22.30 da hususi bir trenle Eaydarpa. 

şadan Geyveye gönderilmiştir. İzmit 
itfaiyesinden ayrılan bir miifreze de 
İzmit istasyonuı:ırln İstanbul itfaiye 

müfrezesine iltıhak edec:ek ve hep 
birlikte Geyveye giderek telefon san 
tralirii sulardan temi.zliyeceklerdir. 

YENi NEŞRIY AT : 

SERVETİFÜNUN (Uva11ış) Serve-
tlfünun Uynnış son sayılarıncta güzide bir 
yazı kadrosu toplamış ·ıe yeni bir edebi 
harekete bnşlamıştır. !i77 ind sayısı dün 
çıkmıştır. Tavsiye edertz. 

KÖROGLU MASAL! - Naki Tezel ta
rafında~ hazırlanan (İstanbul rivayetine 
göre, Köroğlu masalı) ismhdeki eseri in
tişar etmiştir. Bu, muharririn i.içi.incu e
seridir. 

ASKERi KAMUS - Uzun vımanfarın 
derin tetcbbUlerini irfan hamulcsl içinde 
yaşatan bu eser, askcrt edebiyatımızda 
yürünmemiş btr vAdiy! aydınhtmakta ve 
kendisini takip edecekler için yepyeni bir 
çığır açmaktadır. 

Or HAF17 CFMAI_ 
Pa:z~rean maada ı;aat 04,30 dan 18 e, 

')alı. Cumartesi 12 ye kadar flkaraya. Dl-
J:Hıvnlu No 104 

lardan kopup gelen buz parçalarının .,.11111 TAN Gazetesi· tlll~ --oldukça büyük tabakalar hallndc yü- : ---... itan Fivatları -züp gittiği görülüyor. E -Edirnede odun buhranı vardır ve E -= c: 
Mehmet Paşa, Yakup Paşa camileri 
kamilen harap olmuş ve diğer bütün 
mabetler de tehlikeli vaziyete girmiş. 
tir. Kılınç Arslan mektebi tamamen 
yıkılan binalar arasındadır. Merkez. 

de insanca hiç bir zayiat yoktur. Ev
velce bildirilen 809 ölünün E7.inenirı 
Pazar nahiyesi civarındakı köylere 
ait olduğu anlaşılıruştll'. 

Bayan İnönünün Ziyareti 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) -

Bayan İnönü, öğleden evvel milli 
yardım komitesi namına ~alışım 

merkezleri ziyaret etti ve faaliyetle. 
ri hakkında izahat aldı. Bu merkez. 
lerin çalışmalarını takdir etti. 

Kendilerine Bayan Özalp refakat 
etmekte idi. 

... --E 1 inci sayfa sanfiml 
:2 ... :3 -

• 
• 

• 
• 

= 4 ' • E fç sayfalarda 
S ~on sayfa -
§Dikkat: 

• 
' • 
• 
• 

.. 
400 E 
250 = -200 E -100 E 
60 5 
40 = ----- -- -- = :S 1 - 1 santim: li?&Zetenln tnce _ -: yazısile 2 satırdır. :! 

E 2 - İlanlann fiyatı gazetenm : -i tek sütunu üzerıne hesap E 
; lanmıştır. :S 
:; ~ - Kalın yazılar da gazeted€' E 
E kapladığı yere göre santim : -C le ~lcülil-r : 
~ ı ı ı nı 11111u11111111111111111111111111 r .. 



Asipirol Necati Yerli Aspirin Deği line konmuş ve Avrupa mamulatının 
fevkindedir. 

B A Ş , DIŞ, NEZLE 

GRiP, ROMA TIZMA 
NEVRALJi, KIRIKLIK 

ve bütün ağrılan derhal keser. J,iizumunda i!iinde :l kase alına bilir. 
~J4,.? ;~~ ... ~-'~ ;..•"'" .• .'.,.'_ "l ·t •·"·tı L: ~. ·· .. --Topka·pı Sarayı Müzesi 

Müdürlüğünden: 
Keşif bed~ll Muvakkat teminatı 

Lira Kuruı '" t:.lra KurU6 

2:;45 10 175 89 
Topkapı sarayı ve Türk ısMm eserleri mOzclerinln keşifleri mucibince terkns 

suyu iç~ dahlll testc;at yaptırılacaktır. Bu iş açık eksiltme ile 10-1-940 Ç:ırşam
ba gOnü saat 14 de Ylıksek mektepler mu hasebecılığinde ihale cfüe·:e[;lnden talip
lerin temfnatıarlle l~tırakleri ve arzu ede nlcrin evvelce keşif ve şartnameleri an
lamak ve mahallen g~rmek üzere Topkapı sarayı müzesi m!ldıırlilğüne mClraca-
atlan (10688) 
~ ....... ._ ................................... ~ 

1 

BATERIE iLE 
EDENLERiN 

RADYOLARINI İSTİMAL 

NAZARI .DiKKATİNE 

Markalı yassı pilleri radyolar için en mükemmel pillerdir. 
Dünyanın en dayanıklı pille ridir. 

Pilleri Avıııpada çok rağbet görmektedir. 
P illeri her çeş:t fenerlere uyar. 
Pilleri her keseye elverişlidir. 
Pillerini her yerde arayınız. 

BU CAZİP 
DEÖİSİKLI" 

Bayan 
o. Bramalle'ln 

iki fotografı 

YALNIZ 
7 GÜNDE 

OLDU 

Bu \nan\\ma1aca~ 9\b\ ge\\1or 
fakat 

S\ZZ~l lECROBE EU\tt\l 

Ancak bir hafta zarfınd:t , binlerce 
kadın buruşukluklarından kur tuldu
lar ve bir kaç sene gençleştiler. Cil
dinizi kendi tabii ve kıymetli gençlik 
unsuru olan "BİOCEL,. ccvh~rilc 1 

canland ırınız. 1 

Cildiniz hemen tnzeleşip gençlc>şe- I 
cektir. "BİOCEL., Viyana üniversite-' 
si professörü Dr. STEJSKAL'in keş
fidir ki. halihazırda cild unsuru olan 

1 • GENÇLiK 

2 - GÜZELLiK 

3 ·SIHHAT 
fşte yiiksek bir kremde aranan bu 
meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 

temin edebilir 
1 - KREM PERTEV: Bir tua

let müstahzarıdır. İnce bır 
itina ve yapılışındakı hu
susiyeti itibarile yüzdeki 
çizgi ve buruşuk1uk1arın 

teşekkülüne mani olur 
D e r iyi genç ve gergin tu· 
tar. 

2 - KREM PERTEV: Bir gü· 
zellik vasıtasıdır. Geni~ • 
!emiş mesamatı sıkıştıra . 
rak cilddeki pürtük ve 
kabarcıkları g iderir Çil 
ve lekeleri izale eder . Te. 
ni mat ve şeffaf bir hale 
getirir. 

, __ 
Toptan satış yeri : Tahtakale No. 51 , pembe renkteki Tokalan krem1nin 

terkibinde mecvuttur. Her akşam 

uyurken cildinizi besler ve gençleşti-

3 - KREM P ERTEV: Bir cfld 
devasıdır. Deri guddclE' • 
r in in ifrazatı nı düzeltir 
Sivilce ve siyah noktala. 
nn tezahürüne manı olur 
Cild adalesini beslivcrek 
kuvvetlendirir. Kuru cilt· 
ler için ynğlı. ve vağsız 

ciltler için yağsız hususi 
tüp ve vazolnn vardır 

11 yatmazdan evvel tatbik ediniz. Siz 

rir . Gündüzler için de · yağsız beyaz '••••••••••••' 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: 
Münhal bulunan seksen lira ücreti şehriyeli inşaat sür

veyyanlığına aşağıdaki şartlan haiz olanlardan en müna
sibi tayin olunacaktır. 

Talip olanlann 12/1/940 tarihine kadar, Istenilen ve
sikalarile beraber Milli Saraylar mimarlığına müracaatlan. 

1 - Orta derecedeki fen ve sanat mekteplerinin inşaat 
kısmından mezun olmak. 

2 - Askerlik vazifesini yapmış bulunmak. 
3 - istihdamını mani mahkumiyeti sabıkası bulun

mamak. 
4 - Devlet dairelerinin veya hususi müesscseıenn ın

şaat ve tamirat işlerinde çalışıp bu hususta meleke ve mü
marese sahibi olmuş bulunmak. 

5 -N:erelerde ve ne kadar müddet çalışmış olduğunu 
vesaikle isbat eylemek. \'10753,, 

·_ Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 
.Muhammen bedeli 11900 lira olan dört kalem kahve rengi muşamba ve llnoleum 

12-1-1940 Cuma günü saat 15 Je kapalı zarl usulü ile Ankarada idaro lıinnsında 
satın alınac::ıktır. 

~u işe girmek isteymlerln 89? 50 llra lık muvakkat teminat ne kanunun tayin 
ettııtı Veslkalnn ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Reiı;ligine ver
melerı lllzımdır. 

Şartnameler parasız olarak AnJ·arnda Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-
sellUın ve S vk Şefliğinden dağıtılacaktır. '.10718) 

* * Blrlnc1 ve Dokuzuncu İsll'tme memurin ve mOstahdemlnlnden resmi elbise gty-
lllekle mükellef olanlara kumaşı İdarece verilmek yalnı~ lmaliyesile hart'l mıite
nhhlde nid olmak üzere tahminen 2000 adet kaske; yaptırılacaktır. Bu l5in muham
nıen bedeli 2500 lira, muvakkat t mln:ıt.ı 187,5 liradır. Açık eksiltme usul!le ya
rı~ak olan işbu mOn kasa 13-1-&ıo Cumartesi gilnil saat 11 de Sirkecide 9. İş-
e e blna~ında A. E. ~omısyonu tarafından yapılacaktır. Şartnamelı.?r parasız o-

larak komısYondan verılmektedir. (10769) 
, ______________________________ , 

' 

Şer'i evkatı en doğru gösteren, Hicri ve Rumi kısımlan ile hava 
de~işmelerihi, giızel fıkralnn, Bayram, Yıldönümü gibi mühi~ gün
lerı ve her sayfanın arkasında yeni bir yemek tarifini ihtiva eden: 

RESIMLIAYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
bitmek üzeredir. Derhal sipariş ediniz: 

Büyük boylar (Tablosu ve pulu ile) Toptan 15 Kr. 

Orta " ( " u " ,, ) ,, 12.5 Kr. 
Küçük " ( " " ,, ,, ) ,, 10 K r. 

Adres: Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi - h tanbul , 

renktek i Tokalan kremini kullanınız. 

Birkaç gün zarfında, sıyah benleri 
1 eritir ve açık mesameler l sıklaştırır. 

Sahibı ve Neşriyat Müdürü 

LOtfi OÖRO~Ct) 

Halil 

l 

1 

En sert ve en esmer bir cildi yumu Gazetel'ilik ve Neşriyat T L. Ş 

Basıldıtı yer TAN matbaası şatıp beyazlattırır. 

1 s tanbul Belediyesi · 116nlcirı 
Teminat Ta hmin 
M i ktarı Bedeli 

2 70 36 Üskildıır Tembel Hacı Mehmet mnlıallesl Demirci soknjtındn 

1 numaralı nrsanın kirası 
9 120 Taksim kışlası geçidi n ralığı sokağında 25 - 7 numaralı 

2 odalı ikamet.gfıhın kirası 

" 120 Taksim 
" .. " 

35 - o 
" 2 odalı fkametg!ı.hın kirası 

10 80 144 .. .. .. " 
25 - 8 .. 

8 odanın kirası 
2 25 30 .. " " " 

9 - 6 " 
Üst katta 2 utak odanın kirası 

13 50 180 Taksim ~nıhurlyet caddesi kısıa dahilinde 16 - 4 numaralı 

bir bilyük hir ufak odanın kirası. 
45 600 Cumhuriyet caddesi 21 - - 1 numaralı kışla altında :? odanın ki-

rası . 
52 20 696 Taksim Cumhuriyet Caddesi kışla dahilinde 20 numaralı kor!-

dorlarla beraber bilyOk bir salon üç ufak odanın kir~~ı. 
2 70 36 Tııksim Moda caddul kışla altında 8 - 3 numaralı odanın ki-

rası. 

İlk teminat miktarları rte tııhmln bedelleri yukarıd.ı ya1.ılı "ml!'ık 2490 nu
marnlı kanunun 48 üncll nıaddeslnc gl:Sre ayrı ayrı temdiden nrttırılmıya konul
muştur. İha le ıı _ ı _ 1940 tarihli Per~embe giinü snat 14 te Daimi Encilm .. nde 
yapılacaktır. Şnrtnameler Z<ıbıt ve Mun melftt kal('!'Tllnde görOlehıl\r. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya m".ktuplıın n e ihale günü muafyen saatte Daimi F..ncll-
mende bulunmaları. 00899) 

* * ilk Muham men 
teminat be deli 

8,6; 115,32 

3,87 51,50 

11 .73 156,30 

2,59 34,50 

Aksaray yangın yerin de Çukurı;esme sokağında 21 inci adada 
22,19 metre murabbaı arsanın satısı 
Aksaray yangın yerinde Çukurçeşme sokağında 21 inci ndııda 
10 30 metre murabbaı arsa satışı 
Aksaray yangın yerinde Çukurçeşme sokağında 21 inci adada 
15,63 metre murabbaı arsa satışı 
Aksııray yangın yerinde Meşihpaşa !'.'arldeslnde 11 inci odada 
1/ 412 hari ta numaralı mahal arkasında 6,90 :netre murabbaı 

arsa sat1$t 
8.82 117,80 Aksaray yancın yerind e '1 inci adada 551 harita numaralı ma-

h al arkasırıdn 47,04 metre murabbaı yüzsüz qrsa satışı 

İlk teminat mıktarlart ile tahmin bedelleri yuknTıda yaulı arsalar ııyrı ayn 
ııçık arttırmaya konulmuştur. İhale 4 - 1 - 940 Perşembe gUnü saat 14 de Dai
rn1 EncOmmde yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Mmımcltıt MildOrinl:il kale
minde görQleb!lir. Taliplerin ilk temln:ıt makbuz veya mektuplan ile ihale günil 
mu1177en ~tte Dalnıl Encümende bulunmalan. (10546) 

. - . ' :,,r • 

Sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten sonra mutlaka günde 3 
defa dişleri niçin temizlemek lazımdır 

Çünkü Unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dislcrin, 

bademcik, kızamık, enfloenza, 

ve hatta zatürrieye yol açtık-

ları, iltihoo yapan diş etlerile kök

lerinde mide humması, apandisit, 

nevrasteni, sıtma ve romatizma yap

tığı fonnen anlaşılmıştır. Temiz a
ğız ye sağlam dişler umumi vücut 

sağlığının en birinci şartı olmuştur. 

Binaenaleyh dişlerinizi her gün -Ia

akal 3 defa- (Radyolin) diş macunile 

fırçalıyarak sıhhatinizi garanti ede

bilirsiniz. Bu suretle mikroplan im

ha ederek dişlerinizi korumus olur

sunuz. 

RADYOLiN 
Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi korur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 
"" • • • • 1 . . . ~. , . ..• •' .. 

d ........................................ , 

T. İŞ BANKASI 
1940 Küçük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
Kcs:delcr· 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkincitcşrin 

tarihlerind e yapılacaktır. 

Kumbııralı ve kumcarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanl'll' 
kuraya dahil edileceklerdir. 

rF..~--· 1940 IKRAMIYELERl •----~· 
1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

1 

l ı 
ı 

1 

3 
6 

12 

40 
75 

210 

,, 1000 
,, 500 

" 250 

" 
100 

,, 50 

" 25 

,, = 3000. - ,, 
,, = 3000. - ,, 1 

3000. -
1 ,, - ,, 

" = 4000.- " 
,, = 3750.-

" 
1 1 

.. = 5250.-
" 

~ 

-- -

Türkiye l ş Bankasına para yatırmakla yalnız para birıktırtn!~ 

rı!maz ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. I 
......................................... 

İLAN 
Tahsildar Bay İBRAHİM BAKIR

CI'nın 28. 12. 939 tarihinden itiba
ren memuriyetinden aynldığını ve 
mliesscscmiz1e alfıkası kalmadığını 

i15n ederiz. G. ve A. Baker Ltd. 

KAYlP Hu~ıvet 

tramvay ve vapur pasomu ka\ b ttı ' 

Yenilerini alncağımdan eskil ri n 

hükmü yoktur. Fen Faku.te,ın 

Sabahat Sedizel. 



YILBASI PiY ANGOSUNDA DA REKORLARIN REKORUNU KiRDi ! .. 
1 

En Büyük İkramiyeler: 600.000 . LİRA, 300.000 LİRA, İki Adet loo.ooo Lira. 

iki Adet So.ooo LİRA. Uç Adet 30.000 Lira. Yedi Adet 20.000 LiRA, On Beş 

Adet lo.ooo LİRA .. Verdi. 

• • • o • .OOOuRA KAZANAN 

Talihli Müşterilerimizden Teşhirine Müsaade Aldığımız Dördünün Fotoijrafı Aşağıda Sıralanmıştır. 

Kazanan Biletlerin Aslllarr Fotoğraf ve Adresleri Gişemin Camekanında Asılldır. Herkes Görebilir. 

~--------------------------------------------------------------.. TEK KOLLU CEMAL'in PRENSİBİ: ŞATAFATLI ve YALDIZLI SÖZ YOK, 
DAiMA HAKiKAT, Daima Doğrululc1• işte, Canlı En Yeni Birkaç Nümune 

·~--..... ------------------------------a----------------------llillliillii----d 

600.000 Lira Kazanan Talihli
ler Tek Kol1u Cemalden parala

nın alıyorlar. 

300,000 Lira Kazanan Talihli 
Küçük Bayan Paralarını aldık
tan sonra Tek Kollu Ce~J ile 

beraber 

100.000 Lira Kazanan Beykoz
lu talihli Bayanlar Tek Kollu 
Cemalden paralarını aldıktan 

sonra Gişemiz önünde · 

20.000 Lira Kazanan Atilay 
Deniz Altı Gemisinin Kahra
man gediklisi Tek Kollu Cemal- · 

den ikramiyesini alıyor. 

D.K AT: irinci Keşid de Dev m Etmiy n Sayın Halka 1,5 Lira ile 
eşide Bileti VeriUr. Büyü ikramiyesi 50.000 Lıradır. 

•• • çunc 

, ________________________________________________________________ , 

Taşra Siparişleri Ço~ Seri ve Muntazamdır. Kısa Telgraf Adresi ISTANBUL •TEK KOLLU 

Adrese Dikkat: lstanbul Eminönü ~o. 27 TEK KOLL CEMAL GIŞ~SI Sahibi MALOL 

GAZI EMEKLi SUBAYLARDAN CEMAL GÜVEN. Hiç Bir Yerde Şubesi Yoktur. 


