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5 GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
''TAN" m yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 
saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alabilirsiniz. 15 kupon getirene bir seri kitap: 

İstanbulda 250, Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

Yozgatta ·v eniden Zelzeleler Oldu 
' 

184 Kadar Ev Yıkıldı Yardım Faaliyeti Her 
Ve Hayli Zarar Verdi An Hızla Genişliyor 
Erzincandan Gelen ilk 

Yaralılar Facianın 
1 

ehşetini Anlatıyorlar 
n Çocuğumu Ölü Çıkardllar, Çıplak Ayakla 

Bastığım Kar Yarah Vücudumu Donduruyor, 

Yanan Evimin Ateşinde lsınmıya Çahşıyodum .. 
Yozgat, 2 (Hususi Muhabirimizden) - Bugün saat 14,45 de 

şehrimizde şiddetlice bir zelzele olmuştur. Maden kazası, Pey
nik nahiyesine bağlı Cesur Mahmutlu, Karapınar, Kanberli, 
Küçük Çalağıl, Koşumlu, Hozak, Dedefakılı köylerinde 97 ha
ne ve ahır yıkılmış 67 ev ve ahır da ehemmiyetli hasara uğramış-

FİNLANDA ı 
tır. İnsan zayiatı kaydedilmemiştir. 
Açıkta kalanların zelzeleden müte
essir olmıyan köylere nakline oaşlan 
mıştır. 

Amasyada ve Amasyanın Ezine na 
hiyesinde de zelzeleler olmuştur. Ha 
sar yoktur. Bugünkü zelzele Kaşta 

·. 

·. 

Kadınlarımız, Şişli Halkevinde felaketzedeler için giyim eıyaşı hazırlıyorlar 

istanbulun 
İlk Yardımı 

200,000 Lira 
Kadar Oldu 

--0-

lstanbul Tüccarları da 

T aahhüHerde Bulundular 
Zelzele felaketinden müteessir o

lan halkımıza yardım için gösteri. 
len asiiane hareket takdirle karşılan.. 
mağa layıktır. Kadın, erkek, genç ve 
ihtiyar herkes, hatta çocuklar yar. 
dım icin hiçbir müracaati bekleme. 
den milli komitenin şubelerine , ga. 
zetemize, Kızılaya , Halkevlerine pa. 
ra ve e ya teslim etmektedirler. Pa. 
ra yardımları için esnaf arasında da 
faaliyet artmıştır. Yalnız tüccarlann 
verecekleri paranın iki yüz bin lira. 
dan fazla tutacağı tahmin edilmekte. 

Harbi Yeni 
Bir Safhaya da hissedilmiştir. 

Yaralı)~ Naklediliyor 1-·-------------------------------~------ dir. Milli Piyango müdürlüğü 1940 •• • • • ••• • • • • • • •• • • • • • • • ·--1 bütçesinde~ .zelze~e ~ela.ketzedeler.i. 
Giriyor B:,;::;·:.:~ :ı,"';-0:::~-;:1~ Adapazarında da 

can'dan 38 yaralı gelmiştir. Bunlar- M 
•

11
,., ş f ne yardım ıçın elli bın lira teberrue 

1 1 e karar vermiştir. 

Milli Komitenin faaliyeti: 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 
dan dördü Ankara Nümune hastane. 

sine nakledilmiştir. Diğer yaralılar- 8 • k K •• 1 
dan 17 si Haydarpaşaya, dördü de Bi ırço oy er S ovyet ordulan Finlandayt işga. lecik'e 13 ü Eskişehire gönderilmiş. 

le teşebbüs ettikleri zaman, ı· B 1 rd ır. un a an bir krsmr, buradaki 
Sovyetler de dahil olduğu halde, t ak H A 1 A s A FinlAndalılann bu derece muvafla. ~:a ~~~;~;l~rd;r~rabalannın yanla- a a u ltın da 1 
kıyetle mukavemet edcbileceklerinı· ' Bugün Erzuruma da bir yaralı 1 

kim. se tahmin etmemı'ştı·. Sovyetler t reni varmıştır. 62 kişiden ibaret o-
yırıni gün içinde Finlanda işgalini lan bu yaralılar kafilesi, derhal has
bitireccklerini umuyorlardı. Finliirı-d tanelere yatırılmışlardır. 

aya taraftar olanlar da muazzam E · d 
So rzıncan an Kayseri hastanesine 

vyet orduları karasında Finlerin 
r 67 yaralı gönderilmektedir. Ağır o-

UZU.n müddet mukavemet edemiyı:- lanlar Srvasta alıkonulacak ve müte. 
Ceklerini sanmıştı. Bu sebepledir ki baki bir kısmı da Trabzon hastane_ 
Sovyet - Fin harbinde Şimal mem- sine sevkedilecektir. 
leketlerl Finlandaya resme~ yardı- Bayan İnönü, bugün Nümune has. 
'lrla cesaret edememişlerdi. İngıltere tanesine gelerek Erzincandan gelen 
'9e Fransa da Finlandaya yapılnbi1e- yaralıları ziyaret etmiş. hastalara Ko 
~ Yardınu, vaziyetin tavazıuhuna lonya, Şeker ve sigara hediye etmiş,_ 

dar tehiri faydalı bulmuşlardL lerdir. İnönünün çocuklan da yara
Fakat kar fırtmalan, tabit anza. lı çocuklara oyuncaklar vermişler-

dnn
lar, mev. simin kötülüğü. Finlere yar- d" ır. 

da ~ttı ve Sovyet orduları Finlan. Gelen haberlere nazaran, Malat. 
J?- .ışgal edemedikten maada, bir yadan, Kayseriden ve Elazığdan Er. 

ay ıçınde işgal edebildikleri bir mik-tar i zincana mütemadiyen yiyecek ,.e gi. 
B araz yi de terke mecbur oldular. yecek sevkedilmcktedir. 

u suretle Sovyet - Fin h b. . 

Bütün Mezruat Mahvoldu, Kemalpaşada 50 

Ölü Tesbit Edildi, Ödemiş'i'e de Zarar Fazla. 

3 Köprü Yıkıldı, 636 Evi Seller Götürdü J 
Ankara, 2 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Bilhassa Balıkesir, t 

Bursa, Kemalpaşa, İzmit, Adapazarı ve havalisini tehdit eden ı 
sel ve taşmalar hakkında yeni haberler gelmiştir. Sİ 

Bu haberlere göre, sel felaketlerine uğrayan vilayetlerimizde + 
ölü miktarı kati olarak henüz tesbit edilemerriiştfr. Aricak 336 

ş. 
1 ev tamamen yıkılmış 300 evi seller 

S 1lı' ı-_ . 1 götürmüş , 622 ev sular altında kal· aracog u mıştır. 6 köprü yıkılmış, 29 hayvan 
ölmüştür. 

P • Grupunda Bursa, 2B<~~s~~abı.ı bndır.. 

i 
f 

Amasya ve 
·rurhalda 

lnönü, Tetkiklerine 

Dün de Devam Etti 
Amasya. 2 ('l'AN Muhahirin. 

den) - Reisicümhur ismet İnö. f 
nü, Tokatta zelzeleden harap 
olan binalan tetkik ettikten 

sonra, otomobille 70 kilometre f 
ilerideki Niksara gitmişler, bu
rada felaketzedeleri ziyaret e. 
derek hatırlarını 5ormuşlardır. 

l\liUİ Şefimiz, liizumlu yardım 
ve korunma tedbirleri hakkın. 
da direktifler ''erdikten sonra 
Turhala ve daha .sonya Amasya. 
ya şeref vermişlerdir. 

Turhal, 2 (A.A.) - Reisi. 
cümhur İsmet İnönü. bugiin 
saat 14.40 da Turhaldan hare. 
ket etmişlerdir. birinci safh k nr ının Giresun vilayet merkezinde hiçbir 

ikin . ası apanmış oldu, ve inMn zayiatı olmadı,.ı anlaşılmıştır. ................................. 

Milli yardım komitesi dün de mı\. 
tad zevatın iştirakile, Valinin riyase. 
tinde toplanarak para teberrülerinl 
kaydetmeğe devam etmişir. Komite. 
nin son iki gün zarfındaki faaliyeti 
neticesinde teberrüat miktarı 176 bin 
369 liraya baliğ olmuştur. Bu mfkta. 
nn 42.369 lirası pazartesi akşamma 
kadar yapılan teberrülerdir. Bundan 
başka milli komiteye müracaat ede. 
rek teberrüat taahhüdünde bulunan 
zevatın taahhüt ettikleri para mik. 
tan da 57,575 lira tutmaktadır. 

Bu son yekunun 5 bin lirası Em. 
niyet Sandığı, 2 bin lirası Anadolu 
Sigorta şirketi. 10 bin lirası Ticaret 
\•e Sanayi Odası. 2 bin lirası Alınan 
sigorta şirketi İstanbul mümessill" 
ği, 150 lirası Cemil ve A. Viktor, 250 
lirası Arsen ve şeriki, 500 lirası Hof. 
til şirketi, 50 lirası Jak Nahum, 3 
lirası Kaver, 1000 lirası Azakzade 
250 lirası manifaturacı Avni, 500 
rası tuhafiyeci Fahri( ayrıca 100 
ralık da eşya). 5 bin lirası Milli R 
asürans, 1 O bin lirası Osmanlı Ba 
krua, 1000 lirası Nuri Kavakoğlu 

(Sonu Sa: 7. Sü: 1) 

cı safhası açıldı. 5 ~ 
y · ı..- 1 Bütün nüfus zayiatı mülhakattadır. 

S 
e.nı UöŞ ıyan bu ikinci safhada 

• ovyetlerle Finleri değil M k Merkezde binalar cok zarar ızörmüş. 
ıle Lo d k , os ova tür. 

ruz. 
n rayı arşı karşıya buluyo-

İngiltere Sovyet orduların F. 
landa . 1 ın ın
d yı ışga ederek İsveç hududuna 
ayanmasını ve bu suretle bi t I 

tan Şimal D . . r ara -
enızıne Yaklaşmasın . 

temez. Holandanın Almanya ta ıf ıs. 
dan . li t 'li ra ın-ışga ngı ·z adalan için d 

Kemahta Zelzele Tahribatı 
Kemah, 2 (Tan Muhabirinden) -

Burada zelzelenin birçok garip cil. 
velcrinden bahsolunmaktadır. Bu a. 
rada Kemahın köylerinden "Müşte. 
rek köyü,, harap olduğu halde ona on 
dakika mesafedeki Tirenç köyünde 
bir taş bile· yıkılmamıştır. 

• h v d • yor) - Su baskınına uğrayan, M . lza at er 1 Kemalpaşa kasabası ile köylerindeki 
su çekilmeğe başlamıştır. Buna mu. 

Dr. Refik Saydam da 

Beyanatta Bulundu 

kabil, sular, Göl mıntakasında yük
selmektedir. Şimdiye kadar ~esbit e
dilen rakamlara göre, kasabanın su 
hücumuna uğrayan yedi mahallesin· 
de 50 ceset bulunmuştur. İnsan za. 

Ankara, 2 (A.A.) - C. H. Partisi yiatının tesbitine devam edilmekte 
Büyük Millet Meclisi Grupu bugün olduğundan, bu hususta kati bir ra
-2.1.940- saat 15 de Reis Vekili Ha kam söylemek henüz mümkün değil-

Milli lktısadı Koruma 
Kanunu Projesi Parti 
Grupunda Görüşüldü 

rece tehlikeli ise, Sovyet ordu~e e
F· 1• d annın 
~~ an ayı işgal ederek Şimal De-

nıZlne yaklaşması da İngiltere için 
o derece korkunç bir akıbettir. Bu 
sebeple İngiltere Sovyet Rusyanı 
Finlıindada muvaffak olmamasın~ 
temin için elinden geleni yapacaktır. 
ve yapmaktadır. Sovyetleri Millet
ler Cemiyetinden çıkartan, Milletler 
Cemiyetine dahil devletleri Finlan. 
d_~ya yardıma dnvet eden odur. Bü. 
tun dünya efkan umumiyesmin Fin 
h~rbi münasebetiyle Sovyetler aley. 
huıe tahrik eden de İngiliz propa... 
landa teşkilitıdır. 

CSanu Sa: 7, SO: '> t 

Şehrin tarihi kalesinde bulunan ve 
büyük bir oda cesametindeki sivri 
kayalar, miitemadiyen şehre diişmüş 
fakat bunların hiçbiri ziyan verme. 
den, boş arazi üzerine konmuştur. 

san Sakanın riyasetinde toplandı. dir. 
İlk defa söz alatl Başvekil Dr. Re- Yıkılan binalara gelince; 300 ev 

fik Saydam memleketi:r;ı vasi bir sa- tamamen yıkılmış, 1200 ü de maili 
hasının uğramış olduğu zelzele felA- inhidam ve barınılmaz vaziyete gf'l. 

keti karşısında bugü~ kadar alın- miştir. 
mış olan tedbirleri ve felaketzedele- Köylerde, felaket nisbeten hafif 
re yapılagelen imdat ve yardım mua- geçmiş ve zayiat korkulduğu kadar 
meleler:ini izah etti. müthiş olmamıştır. Bugün muhtelif (Sonu Sa: 6. SU: J) 

Bu mevzua dair sorulan suallere vasıtalarla tehlikeli vaziyette olan 

~~~. •••••••••••••••••••••• icap eden cevapları verdikten sonra halkın kurtarılmasına devam ediJ-
Birincİ Konserimiz ı Hariciye Vekili.mizin umumi heyete miş, 300 ki§i kurtarılmıştır. 

f beyanatta bulunacağını ifade etti. Su baskını, felaket gecesi Tavşan-
Kürsüye gelen Hariciye Vekili lıdan, telefonla derenin taştığı ha-

l Şükrü Saracoğlu son iki hafta zarfın ber verilmek suretile bil~i~ilmiş ise 
aJa) da cereyan eden siyasl hidiseler ve ı de, bu saatte halkı~ ekser~sı uykuda 
~~ ... -• müzakerelere dair i.:Jha.t verdi olduğundan, vaktile tedbır almıya 

<Sona Sa: ı. Stt 1) (Sona; Sa: 6; Sil: 3) 

Proieye Göre, Muhtekirler Hakkında Hapis 

Ve Sürgün Cezaları Tatbik Edilecek 
Ankara, 2 (Tan Muhamri bildiri. 

yor) - Milli iktısadı koruma kan'.J
nu projesi, bugün Parti Grupund3 
görüşülmüştür. Hususi bir komisyon 
tarafından tetkık edilerek hazırla

nan rapor üzerinde müzakereler ya
pılmış, bu münasebetle 1-irçok ha
tipler söz almışlardır. Parti Grupu, 
perşembe günü tekrar tophmarak, 
müzakerelere devam edecektir. 

Kanun projesinin esaslarını bileli. 
riyorum: 

Projenin esasları 
Mııddc 1 - Bu kanunda yıııılı hOkO 

ler umumJ veya kısmi seferberlikte ve 
memleketi bir tecavüz veya harp lhtlm& 
ll karşısında bırakan harici gerginlik za 
manlannda, yahut yabancı devletler a 
sında bir harp zuhuru halinde tatbik 
lunur. Bu hallerin mevcudiyeti ve kan 
nun tatbik edileceği tcra VPkillerl heye 
kararfle tesblt ve lllın olunur. 

Madde 2 - fcra Vekilleri heyeti d 
letin iktısadl ve maU emniyet ve sellnı 
tini korumak ma.ksadile: 

(Sona Sa. 1, Si. S> 



ganı 

Dünkü Celsede 
Beraet Etti 

--0.-

Maznunun Dolandırıcılık 

Yapmadığı Anlaşıldı 
Perapalas ot9lini dolandırdı~ı id. 

diasıyle mahkemeye verilen GR! ıp 
Efganinin rnuhakcmec;ı, dün sekizb
ci asliye ceza mahkemesinde netice
lenmiş ve Galip Efgani beraet etmiş
tir. Müddeiumumi iddianamesini o
kumuş ve maznunun oteide 72 gün 
yattığını ve otel sahibi· Misbahı bu 
muddet zarfında elindeki bin lngiliz 
liralık kredi mektubu ile ve kendi
sinin Yemen .Meliki Seyfi.ilislamın 
hususi adamı olduğun:ı· iddia etmek 
suretile dolandırdıguıı ve bu hare. 
ketin Türk Ceza K::ınununun 503 
üncü maddesine tetabuk ettiğini söy · 
liyerek, Galip Sfganinin . cezalandı. 
rılmasını talep etmiştir. 

Iddianame okunduktan sonra, Is
tanbul emniyet 2 irici şube müdür
lüğünün fezlekesi, Galip Efganhlin 
eski ifadeleri ve ilk ihbarname o
kunmuştur. Polis fezlekesinde, maz. 
nunun hangi memleket tebaası ol
duğunun tebeyyün etmediği bildi. 
rilmiştir. 

Otelci Misbahın avukatı da, !Alüd. 
deiumuminin mıita!easına iştirak et
tiğini ve suçludan otel masrafı Cl~cın 
3890 liranın tahsil edilmesini iste
miştin 

Bundan sonra söz ala.n maznun, 
müdafii Hamdi Ugt!, mitekkilinin 
dolandırıcılık ya;::ımadı~ını soyliye
rek, Türk Ceza Kanununun 503 ün
cü maddesini şerh ~tmiş ve dolandı
rıcıhk hakkındaki beynelmilel gö. 
rüşleri tç;oarüz ettirerek, Misbah ile 
Galir- Efganinin ara.sı.ndaki davanın 
bir hukuk da vasmı aşamıyacağını 

b2yan ederek, beraet talep etmiştir. 
Diğer müdafaa vekili Şerif te, ayni 
mı.italealara iştira;.: ile Galip JUgani
nin beraetini istemiştir. 

Müdafaalarda~ sonra mahkeme, 
duruşmaya fasrla vererek, kararını 
yazmış ve tefhim etmiştir. 

Bu karar da Galip Efganinin otel
ci Misbahı dolandırmadığını bildir
miş, böylece maznun beraet etmişt'.ı. 

Semih Lutfi Hakkında 

Tahkikat Y apıllyor 
Kitapçı Semih Lutfi Ercıyaş hak

kında müddeiumumilij~ Maarif. V~
kaletinden bir ~ikayetname gönde
rilmiştir. Bunda: Scmi.h Liıtfinin bü. 
tün vilayetlere Maarif Vekaleti neş. 
riyatı umumiye bayiliğini aldığını 
bildiren sirkülerl~r gönderdiği ya
zılmakta ve Semıh Lutfinin, Veka
letin umumi neşriyat bayii olm:ıdı~ı 
bildirilmektedir. 

Müddeiumumilik, bu hareketi T:
caret Kanununun G9 , li-1 ve 65 numa
ralı maddelerine uygun gormı.iş ve 
Semih Lıltfi Erciyaşı asliye ticaret 
mahkemelerine vermek için Hı.zari 
tahkikata başlamıştır. 

Bir Adam Odasındo 

Yaralı Bulundu 
Ingiliz sefarethnnesinin mütekait 

kavaslarından Iı'eriköyüncle oturan 
Halil oğlu Ahmedin dört gündenbe. 
rl evinden çıkmadığı. nnzarı dikkati 
celbetmiş ve key.fiy~t polise ihbar 
edilmiştir. 

Polisler kap1yı kırarcık, içerı gır
dikleri vakit, Ahmetli yatakta bay
gın bir halde, yam., bere içinde ve 
mefluç bir vaziyette bulmuşlardır. 
Belediye doktoru ilk muayeneyi vap 
mış ve Ahmetli tabibi adliye gönder:. 
miştir. 

Üçüncü Türk Kitap 

Sergisi Açdıyor 
.ôeyoğlu Halkcvinin tertip eylediği 

üçünciı Türk Kitap Sergisi 15.l.940 
tarihinde açılacak, 30.1.940 tarihinde 

TAN'ın Konserleri 

'7 • 

Ba akşam Sinemasında dinleyeceğimiz kıymetli sanatkar Safiye ve 

BiRiNCi KONSER 
Bu Akşam 21 de 
ipek Sinemasında 
S anatkarlarmıızm tetvik ve delaleti, sinemacılarnnızm yar

dımı ile gazetemizin tertip ettiği konserler timdi den bü
yük bir alaka uyandımııtbr. 

Bu konserlerden birincisi bu aktam B~yoğlunda İpek Sine
masında verilecektir. Bu konser de aanatl(ar Safiye ve arkadat
ları, bestekar Sadettin tarafmd an bestelenen zelzele felaketine 
ait son tiirleri okuyacaklardır_. Ayrıca Beyoğlu Halkevi korosu 
da hu müsamereye ittirak edecektir. Macar kadın orkestrası da 
müntehap parçalar çalacaklardır. Müsamereyi mütea'kıp da si
nema idaresi tarafından "San framisko z~lzelesi,, filmi göıte
rilecekt~r. 

~on.ser .bu aktam İpek Sine masmda saat 21 de başlıyacak
tır. Biletler bugün saat 16 dan itibaren İpek Sinemasının gişe
sinden veya Beyoğlu yardım komitesinden tedarik edilebilir. 

. Bu konsere i~tirak etmek sur etile hem nefis bir konser din· 
lem.iş olacak, hem de zelzele f e laketzedelerine yardım etmek 
zevkini tatmıf olacaksınız. 

iKiNCi KONSER 
Cuma Akşamı 21 de 
11 Çemberlitaş .. da 
A yni programla ikinci kons erimiz cuma günü akfaDU aaa.t 

21 de lıtanhulda Çemberlitaş Sinemasında verilecektir. 
Burada Safiye ve arkadatlarını, Macar orkestrasını ve Beyoğlu 
Halkevi korosunu dinleyecek ve ayni filmi seyredeceksiniz. 

ÜÇÜNCÜ KONSERİMİZ -----
üçüncü konserimizi Rumen artistlerinden Matmazel Skeianu 

verecektir .. Rumen artisti bu vesile ile Türklere olan dostluğunu 
is bat etmek istemitlir. 

Konser cumarte$İ akta.mı Fransız Tiyatrosunda saat 17 ile 19 
arasındadır. 

DÖRDÜNCÜ KONSERİMİZ • 
Kadıköy halkını da hem konserlerden müstefit etmek, hem 

de onlara felaketzedelere yardım im.kanını vermek üzere dör
düncü konserimiz Kadıköy Süreyya Sinemasında verilecektir. 
Bu konser de Safiye ve arkadaşları tarafından verilecek ve ayni 
program tatbik edilecektir. 

( 11~'""""lllll'll"'"'"""'~~ıııt11 1'111ırn1*"1t11111ı~tıı11tıt11,....ı....,.111M•11•mııuı•""--"'--- w •• , 

1 DİKKAT: Bu konserlerin bütün varidatı Yardım Komitesinin emrine verilmiştir. Biletler doğrudan doğruya Kızılay tarafından satılacak Vt.' 

1 bütiin varidat son kuruşuna kadar münhasıran zelzele felaketzedelerine gönderilecektir. Artistler para almadığı gibi, sinemalar da müesseseleri. ' 

1 
ni, masraflarını dahi almaksızmı Yardım Komitesinin emrine vermişlerdir. Bu suretle beş para sarfctmcksizin bütün konser varidatı Kızıla~ 
tarafından tahsil edilecektir. 

'--------------------,.,----~·-~-------·,-·--·-·"· ..... ~--ltllllrlıtl~.-...S--------------,~--.............. -----' 

Bir Otomobil 
İle Kamyon 
Çarpıştılar 
Şoför Cemalin idaresindeki 997 

numaralı kamyon ile Eşref tarafı:1. 
dan idare olunan 852 numaralı oto. 
mobil arasında Şişlideki Bulgar has
tanesi civarında bir çarp1şma olmuş
tur. Gerek kamyon ve gerek oto.ne,. 
bil ehemmiyetli surette hasara uğra
dıktan başka, · otomobil içinde bulu. 
nan Halıcıoğlu sakinlerinden Rıfat 
oğlu Kadir ile arkadaşları Mustafa 
Suphi ve Hüseyin muhtelif yer!erin
den ağır yaralanmıştır. Yaralılar 
Bulgar hastanesinde tedavi altına a
lınnıış, tahkikata başlanmıştır. 

40 Otobüs içir. 

Münakasa Açıllyor 

İtalya İle Ticari Açıkta Kalan 

G. .. .. J B Mübaşirlere 
. Oruşme ere U iş Bulunuyor 

Hafta Başlanıyo.r 
Müzakereleri idare Ede.cek Olan Heyetimiz Bu 

Akşam Romaya Gidiyor,' ltalyad~n Mal Alınacak 
Hükıimetimizle Italya arasında ton ki, ceman iki bin ton pamuk sa· 

mevcut ticaret münasebetlerini ye. tın alabileceklerine dair lisaru ver
ni şartlara göre lJ-nzim etmek ınak. miştir. 
sadıyle iki hükumet d.rasında Roma- Senenin üh satı,ları 
da yeni görüşmelere başlanacaktı•. 1940 senesinin iç ve dış piyasalar 

' 
Yılbaşından itibaren adli tebliga-

tın postaya devredilmesi üzerine, 
açıkta kalan mübaşirlerden :15 tane. 
si taşrada vazife ala~aklarını bıidir
mişlerdir. 

Müddeiumumilik, bu taleplerin 
listesini ihzar P.decek ve en çok bir 
hafta içinde bunların yeni vazifele
ni tesbit edecektir. 

Açıkta kalan diğer mlibaşirlC"re de 
kanunen iki ay tam maaş verilecek
tir. Fakat bu merrnrların da posta
hanelerde veya diğer vilayet mah
kemelerinde istihdam edil.ebilmeie
rine çalışılacaktır. 

kapanacaktır. 

Bu sergide 1939 senesi içindeki Belediyenin -;:imdilik almıya ka-
~e~riyat teşhir e_dilcr:ektir: Ser~iye rar verdiği 40 otobüs~ ait şartname, 
ıştJrak .etmek ıstı.ye~ neşrıy~t muu;. hazırlanmıştır. $artname, bugün i
sesele:ıle, eserlermı husus~ ~ure\.tı:? , lan edilerek, otobüslerin siparişi n.ü

Gelecek hafta içinde başlıyacak olan için yapılan satışları istekli olarak 
müzakereleri hükümetimiz namına devam etmektedir. Iç piyasalarda 
Roma Büyük Elçimiz Hüseyin Ra- ilk satılan mal kilosu 110 kuruştnn, 
gıp ve Italya hükumeti 'lamına a- elli iki balya yıkanmış yapak ıle beş 
yandan Canini idare edeceklc:.-dir. vagon buğdaydır. 
Romaya gidecek heyet, dış ticaret ihracat olarak ta yetmiş bin liralık 
reis vekili Cemal Ziya, Hariciye Ve. muhtelif mallardan ilk satış fasulya 
kaletinden Kemal Nejat, Ticaret Ve- üzerine yapılmı-ştır. Italyaya yumur
kaletinden müşavir Zeki Zülıeyroğhı, ta, koyun ve keçi derisi, Yunanistan 
Maliye Vekaletinde:-ı K;ımbiyo mü. ve Rorhanyaya balık, fıstık, kestane, 
dürü Bülent. Ctimhuriye~ Merkez portakal, incir, Fransayd fasulya ve 

Dolmuş Yapacak Taksiler 
Dolmuşa adam taşımak ıstiyen 

taksilerin tecrübesi devam etmekte
dir. Bu taksiler. şimdilik yalnız Emi
nönü ile Taksim arasında işlemekte
dirler. 

tabettıren zevat, 7. U:l40 tarıhıne ka- nakasaya konulacaktır. 
dar Halkevine müracaat edecekler-
dir. 

Nişanlısının Yüzünü Kesen 
Genç Tevkif Edildi 

Beyoölunda Ekrem · isminde bir 
b • 

genç. nişanlısı Hercı.kliyayı başka bır 
gençle dolaşıyor görür.;:e, cebinde 
taşıdığı jilet bıça~ı ile nişanlm~a 
hucum etmiş ve Herakliyanıtı yu
zünü ağır surette yaralamıştı. 

Sultanahmet sulh birınci ceza 
mahkemesinde sorgusu yapılan Ek. 
rem, suçunu itiraf etmiş ve tevkif o
lunmuştur. 

-o---. 

Egede Tütün Satışıan 
Hararetli 

satısı hararetle de
iı tütiin mik-

Koc~ının Parasını Çalan 
Kadın Uursaya Gönderildi 
Kcx:asmın. 550 lira ,~ı ile ev cşyas1 

nı çalarak, Bursadan Istanbula ge
len Nazire, sorgu hakimliğinde Lu 
eşyaların kendisine ait olduğunu 

si5ylemişse de, mevkufen Bursaya 
gönderilmiştir. 

--<>--

Süt Fabrikası 
Jstanbulda kurulacak süt fabrika

sr hakkında bir Italyım firması tara
fından yapılan teklif Belediyece. şa
yanı tetkik görülmüştür. Bunun için 
dün Iktısat müdürlüğünde teşekkül 
eden bir komisyon .. teklifi tetkik et.. 

Bankası müqürlerinden N3ziften paçavra, Ingiltereye külliyetli mik-
müteşekkildir. tarda iç fındık, kendir lifleri, Ka-
. Heyetimiz bu akşam Romaya ha. nadaya fındık, Isvi.çr~ye ipek ve bar. 
"reket edecektir. Cemal Ziya d;in sak, Mısıra kestane ve elma gönde. 

Tecrübe neticesinde Belediye ile 
taksi sahipleri mutabık kalırlarsa, 

bu işte çalışacak otomobillere oi:ıh. 
sus olmak üzere bir tarife t~sbit e
dilecek ve bu gibı otomobillerden 
taksiler çıkarılacaktır. 

--o--
şehrimize gelerek, itha latçılnrdan rilm.iştir. 
demir, çivi, makara ve manıfatura General Ziya Kutakın 

Yün iplik noksanı 
tüccarlarile ayrı ayrı toplantılar yap Cenazesi Merasimle Kaldırıldı 
mış ve kendilerinden Italyadan gP.- tamamlanıyor 
tirilebilecek maddeler üzerinde gö- Tiftik ve yapak ihracat birliği, dün Vefatını teessürle haber verd,ğı-
rüşmüştür. Bugün de Italyaya ibra- toplanarak, ihraç edilecek malların miz eski Harbiye Nazırlarmdan Ge
cat yapan tüccarlarla temaslar ya. fiyatını tesbit 'için görüşmeler yap- neral Ziya Kutak'ın cenazesi, dün 
pılacaktrr. mıştır. Feshane fabrikasında da di- askeri merasimle kaldırılmıştrr. Is-

ı ki b• ğer yerli fabrikvlar müdürleri toplıı- tanbul kumandanlığı tarafından ha-
talya i ın ton · d lın ak akl zırlanan program mucıbın· ce C"'naı.~, narak, pıyasa an a ac yap a. ... 

pamuk alıyor rın fiyatları üzerinde gorüşmüşler- merhumun Şehzadebaşındaki evin. 
Italyanın bir kısım pamuk ihtiya- dir. Merinos yünü satışhrı devam den alınarak, Beyazıt camiine götü

cını piyasalarımızdan temin edeceği. etmektedir. Yerli fabrikıılar, bu yü. rülmüştür. Burada namazı eda edil
ni haber vermiştik. Aldığımız mallı- nü alarak. yün iplilt yapmaktadırlar. dikten sonra, SirkP.ci rıhtımından bir 
mata göre hükumetimiz, Italyanlann Hariçten yün ı,plik ithalatının nok- motöre konularak, Usküdara götü-

Lüleburgaz 
Asfaltında 

•• iki. Otobüs 
Kazası Oldu 
Evvelki gün Istanbuldan Lülebur

gaza giden şoför Mr:?sudun idare etti
ği 14 numaralı otobüs Ki.iprüce ile 
Kumburgaz koyu arasında kar fırtı. 
nasına tutulmuştur. Soföri.in : :oıdPn 
yolu görememesi yi.ızünden. otobı.i.s 
yolun sağ tarafındakı hendeğe yu
varlanmıştır. Otob i.ıs içinde bulunan 
23 kişiden üçü muhtelif yerlerinden 
hafifçe yaralanmışlardır. 

Bundan başka şoför Vehbinin ida
resinde olup, içinde 21 yolcu bulu
nan 53 numaralı otobüs te yine bu 
ci':':arda ve ayni şekilde heP-clcğe düş
muş ~e de, nüfos zayiatı olmamıştır. 

Ayrıca, Mehmet tarafından idare 
olunan 2322 nurnaralı taksi de Kü.. 
çükçekme<:e cıvnrından geçerıı ....... . 
gölün taşmış olması yuzü:nden hen
değe yuvarlanmtş l'Se de, yolculara 
ve şoföre bir şey olmamıştır. 

Belediye istimlak 

Kanunu Hazırlandı 
Belediyeye ait bazı işleri, alaka

dar Vekaletler nez.dinde neticelen
dirmek üzere, Ank:araya giden Be
lediye reis muavini Rifat Yenal şeh
rimize dönmüştür. Rifat Yenalın An
karada takip ettiği işlerden en mü. 
himmi, tadili istenilen istimlak ka
nununun 11 nci ve 9 uncu maddeb
ri hakkında Dahiliye Vekaletile te
mas etmek olmuştur. 

Yapı ve yollar kanununa nazaran, 
imar plaru biten şehirlerde, irtıar 
planına uymıyan arsal:ır üzerine ın
şaat yapılmasına müsaade edilme
mektedir. Bu takdirde. bu arsalar:n 
derhal Belediye ta!"afmdan istimlak 
edilerek, imar .;)dilmesi icap etmek. 
tedir. Halbuki Belediye bütçesinde 
imar için fazla tahsisat olmadığın. 
dan, bu arsalar istlınliık edilemediği 
gibi, inşaat için de müsaddc verile
mediğinden, arsa sahıplerilc ihtiliı.f
lar çıkmaktaydı. Beled~yc, :mna ma
ni olmak için istimlak kanununun 
11 inci maddesıle bu gibi arsalar Ü
zerinde tek katlı inşaata nıusaade e
dilmesini teklif etmektrdir. Madde
nin bu tadil edılmı~ şeklı Vekfilekc 
tasvip edilmiş v~ Meclise spv\Torl>.ı. 
mi~tfr . . 

--o---

iki Ay Maden Kömürü 

Gelmemesi ihtimali Var 
Zonguldakta Dereağ~ı rr.evkiinin 

seylaptan dolayı fazla dolması yü
zünden, tüccar vapurlarmn tahsis e
dilen şamandıradan vapurlara kii
mür yüklemek imkanı kalmamışt~~· 

Tüccar, alakadar makamlara mu
racaatla, evvelce burada çalışan ve 
Çanakkaleye gönderilen tarak du~a. 
sının getirtilerek, Dereağzının temız. 
lettirilmesini ve ötedenberi D~vlet 
Demiryollarile Elektrik idaresi na
mına çahşan iki vinçin de tüccar va
purlarına kömür yüklemesi içın ça
lıştırılmasını istemiş1 er~i;. ~~re~ğıı 
temizleninceye kadar, dıger ıkı vınç
ten kömür verilmediği takdirde, pi
yasamızın iki ay müddetle kömür
süz kalması ihtimali vardır. 

Bir Carih Tevkif Edildi 
Mezarcı Aziz Si.ileyman dt-nmekle 

maruf birini karnından yaralıyarak, 
öldüren Sıvaslı Kamil, Sultanah. 
met sulh birinci ceza mahkemesi ta
rafından tevkif edilerel; sorguya çe
kilmiştır. 

Suçlu Kamil ilk sorgu~a Merzuka 
isminde birisi ile evlendıkten sonra 
Azizin evinde kıra ile oturduklarını, 
fakat evde geçinemediklerini, b!r 
gece Azizin kendisine sopa ~le hii
cum ettiğini, çocuğu Orhan ıle g.e
t.irttiği bıçağı karnın~ . sap lama~ ıs
tediğini, fakat kendisının d: nmda
faa için Azizin elinden bıç~gı al~;~r7 
nı ve nasıl vurulduğunu oılmedıgmı 
söylemiştir. 

Kamilin muhakemesine mevkufen 
bakılacaktır. 

TAKVIMf 

3 Sonkanun 1940 
ÇARŞAMBA 

1 inci ay Gün: 31 Kasını.: 57 
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1 BUGÜN 1 
aya 

y rdım 
Ya.zan: ômer RıZJCJ DOCRU L 

1 ngiltere ile Fransn hiikümetle. 
ri Finlô.ndayn ynrdım:ı knrnr 

vererek hu kararlart.nı l\lillctlcr Ce
miyeti Umumi Kütibine bildirdiler. 
Gerçi bu kararın mahiyeti ve !:Ünıulü 

iNGiLiZ 
Ve Alman 

Mannerlıeim Hattına · ROMANYA 
Sovgetler Bir Kere Hudutlarını 

D h H .. E •t Muhafaza Etmiye 

lstanbula Düşen 
Vazife 

Yazan: B. FELEK 
• 
1 stanbul Türkiycnln ve belki de 

Balkanların en zengini değil. 

Tayy 
K 

releri Yine 
şdaştdar~· :-
--o---

tavzih edilmiyor, fakat bunun Fin. 
Iandaya asker göndennek şeklini al- ' 
ınıyacağı tasrih ediliyor. O halde 
Finlandayn tayyare, top ,.e miihim- , H'tl 

·· d ·ı kI 'kt'f ı - 1 er mat gon erı me e ı · ı a o unacagı Sulh için ltalyanın 

Q Q UCUm tiz er Azmetmiştir 
dir, amma en büyük şehridir. Bu şe
hir senede 80 milyon liraya yaklaşan 
yekianda muhtelif vergiler \'erir. Bu, 
~u demektir ki; şehrin istihlak ve is
tihsal hacmi büyüktür. Menkul az da 
olsn eayrimenkul zenginlikleri var
dır. 

Fin Harekatını idare Eden Sovyet Generalinin 

Cezalandırıldığı, ve 

200 Bin Teknisyen 

Almanyadan Sovyetlerin 

istediği Haber 

--<>----' 

Macaristan, Kendisim 

Tatmin Edilmiş Saymıyor Bugün, memleket bir tıfct karşı
sında miUetin yardımına ihtiynç 

Bükreş. 2 (A.A.) - Rador ajansı hissetti. Zelzele felaketzedeleri için 
tahmin edilebilir. Belki de göniillü. T + 
]erin burayn gidip harp etmelerine avassu unu istiyormuş Veriliyor 
müsaade edilir. Londra, 2 (Hususi) - Bugün Şi. 

Londra, 2 (Hususi) - Finlandadan 
gelen son haberlere göre Sovyetler 
Mannerhcim hattına yeniden taar. 
ruz etmişler ve hattın bilhassa mer
kezini ve solunu istihdaf ederek ba
zı esaslı noktalan elde etmek, Suan. 
to gölünü işgal ederek hatt1 yarmak 
istemişlerdir. Hatta bütün hu teşeb
büslere mukavemet ettiği 

1.Jildiril -
mektedir. Buradaki Sovyet askerle
rinin 200,000 olduklan. ,.e birint'i sı. 
nıf techizatlı bulunduklan anlafal. 
makla beraber bu sahada hulunan 
yabancı mU'hahirlPr Sovvet 'kuvvet
lerinin püskiirtüldü~ünü bilr!iri
vorlar. CPnhedeki topçu atı>si fevka. 
lnde siddetli olmuı; ve c-ı>nhl'den yir
mi mil mec;afede olan Viburt:ıda top 
giirlemeleri miitnmııdiyen d11vulmuş 
tur. Finlerin SA llad:ın vantıkları a
kınların SovvPtl,..ri dağıtmnğa yar -
dnıı etW1i hildirilivor. 

bildiriyor: yer yer para, eşya ve giyecek topla-
Politiken gazetesinin Londra mu. Kral Karol, yanında veliaht oldu. nıyor. Bu işte de İstanbul mutlaka Milletler Cemiyeti Asamhlesimlc mal denizinde üç İngiliz b()J'ılbardı

Finiandaya yardım için karar veril. man tayyaresi il~ 12 ~iman avcı 

diğinden, bu hareket bu karara uy. tayyaresi karşılaŞJnış ve dövüşmüş. 
gun sayılacaı:;rı şiiphc götürmez. Fa- lcrdir. İngiliz tayyareleri sayı üs
knt İngiltere ile Fransa gibi büyük tünlüğüne rağmen, bir Alman tay
hükümetlerin Finli'ında •a yardıma esini vurmuş, ikisini diişürmiış. 
resmen knrnr vermeleri bu dcvJ•<lc. tür. İngiliz tayyarelerinin oiri düş
rin Sovytlere karşı muhn,.;.,ı devlet müş, biri geri dönmüş, biri de kay
\•aziyeti almalarına sı:ı:.A olmaz mı:" holmuştur. 

habirine göre, İngilizlerle Fransızlar en önde -"tmelidir. Bu ~ehirde doğ-
ı . h ğu halde yılbaşını Köstencede kıta. •· ~ 
sveçle Norveçin nakliyatı temın u. muş büyümüş olmakln övünenlerden 

d t 'k· · ed kl · · at arasında geçirmiştir. susun a eşrı ı mesaı ece erını biri safatiyle ben hem_şerilcrinıln de 
ümit eylemektedirler." Başvekil Tataresko bir nutuk söy. bpkı benim gibi düşündüklerinden 

İsveçten gönüllü kafileleri birbiri lcmiş ve ezcümle demiştir ki: eminim. Şüphe etmiyoruz ki; istan. 
ardınca hareket etmektedir. Diğer "Yeni sene beklenmedik ihtiya~ ve bulun iane yekunu bütün diğer şc. 
taraftan Fransadan da on bin ~önül. zorluklar, millet hayatı için değişik. hirlerinkinden bir kaç kat fazla, 
Iünün Finlandava ı!İtmek için hazır. liklerle dolu olabilir, Rumen hüku. verdiği eşya mikt~rı da ayni nisbet. 
lanchkları hildirilivor. " t di~ J d ··k k ı kt 

Bugün buna ;r-.1ni olan bir formıı

lite vardı- O da Sovyet Birliğinin 

k~.rınJ Finlfindn ile harp halinde 

snynınmasıdır. Sovyet Dirliği kendi

ni Fin1anda ile muharip saymadığına 

göre harp, bu bnkımdan kimlerin a. 

rasındn vuku buluyor? Sovyet telfık

klsine göre harp, merkezi "Trejoki,, 

de olan Finlanda halk hükumeti ile, 

merkezi Helsinkide olan gnvrimcsru . ~ 

Finlfında hükumeti nrnsında vuku 

bulmnktndır. So\ yetler bakımındnn 

meşru olan Fin hükumeti ile gayri-

meşru hükümet arnsında mfiscllah 

bir ihtilaf vardır ve bu miiselli'ıh ih

tilafta Sovyetlerin ''aziyeti meşru 

hükl'ımete yardımdan ve nradnki an. 

lnşmaların gerekleştirdiği müzahe

reti göstermekten ibnrettir. 

Sovyetlcrin vaziyeti bu şekilde te· 

Inkki etmelerine mukabil harici a. 
lem daha başka teli'ıkki e-Oiyor. ::\le. 

sela İngiltere, Fransa ve İtalya, İs-
\'eç, Nor\•eç, Danimarka gibi hknn

dinnv memleketlerine, Amerika dev. 

letlerine göre Finlilndanın astl meş

ru hiikiımcti Helsinki hükiımetidir. 

ınetle beraberdir. Sovyetlerin Fin. 

landaya karşı hareketi, teca\•fü ha. 

reketidir ve Helsinki hük(ımeti hu 

tecavüze kıırşı gelmek için elinden 

geleni yapmaktadır. Fakat Sov:vet Jıü • • 
kCtmeti bu hareketine resmi lıir ma. 

hiyet \'ermekte ve bu suretle Finlfm. 

daya rnilzaheret imkanını temin et

mektedir. Bu yüzden Sovyet Birliği
ne karşı muharip \•aziyctini almadan 

\·c tanı bir müdahale siynseti takip 
etrneden Finlandaya yardım inıkunı 
Vardır. Kaldı ki yapılacak vardım 
ın'·h· • 

u ıııımat ,.e :;ilah vermekten ibaret 
olduğu · · h h ıçın unu da hitaraflılh mu. 

nfazn edcrk 1 .. k""" l" :rnpma mum un< ur. 
J.'inlnndaya ynpılan yardımlar bu 

§artlar dnh'I' d k ı ın e vuku buluyor. Fa. 
~t bu yardımın şümulü deret>esi he. 

nUz anlac:ılın • İ . 
~ nnuştar. Hntta skandı. 

na\'ya de ·1 ti • · 
d ' e en dahı henüz bu ) ol. 

a kati b' k . ır nrar \'ermemiştir. Gcr-
çı, bu lnemlek ti d .. .. e er en hareket eden 
gonuııu kafil 1 . i 
:rı F' e en skandinav) alıla-
ai:e •ınlanda davasını benimsedikle. 
AI delalet eder, fakat bir tarnftnn 

. ınanyadan da endişe eden İ kan. 
dınavva d ·I ti . 

• ,, C\ e erı, ademi müd h 1 
sıyasctlni tercih ed' 1 .• n a e 
rafta ı . ıyor nr. Dı"er tn • 

. n ngıltere, Frnnsa, 1talyn ve A
merıkanın da bütü 
Fi ı· n sempatisinin 11 anda ile beraber oldı ğ 
s 'h · ı u gnvet 
arı tır. Bu yüzden İngiltcrer :t·'r. 

sa, Amerika ve İtnlyanın F' 1 adn. 
Ya t ' ın n a. 

ayynreler gönderdikleri ve daha 
fazJ:ı tayynreler gönderecekleri F' 
le . b' , m-
k rın ın tnyyarc bulsalar hunları 

uUanmaktn güçlük çel ıniyecekleri 
anlaşılıyor. 

Fakat hütiin bu yordımlarn rağ. 
~~~. netice ne olncnk? Bugün bunu 
duşunen yok. Bilaki bütün dii ün. 
celer harbi devam ettirmeyi, Fin nıu. 
kavemetinin kırılmamasını tenıin et. 
ıneyi istihdaf ediyor. 

:Bu halin devamı, sayı 1 mnhdut 
olan Fin milleti hııl kında hayırlı mı 
0

,
1ur, yoksa hayırsız ına olur, gnlib~ 

şıındilik bunu diişünmek istiycn 
Jok! ' 

Bugün de Alman tayyareleri Stet-
Jand üzerinde görünmüş ise de, du
hal püskürtülmüştür. Bir Alman H:ı
nikel tayyaresi düşüriilmüştür. 

Garp cephesinde de havaların lıc
zuk olmasınu ve her tarafın kar al. 
tında bulunmasıııa rağmen, hava fa
aliyeti olmuştur. Fransız tayyarele
Şarki Fransa üzerh!d.:? ayni mahiyet
te uçuşlar yapmışlardır. 

Belçika üzerinde uçuş)ar 
Belçika üzerınde de vabancı toy. 

yarelerin uçtuğu görülmüş, tayynre 
dafii toplar ile Belçika avcı tayyare
leri faaliyete geçmiştir. Yabancı tay
yareler birkaç Belçika şehri üzerin. 
de görülmüş ve bilhassa Namur şeh
ri üzerinde en şiddetli ateşle karşı. 
lanmıştır. Tayyarelerin Alman oldu
ğu bildiriliyorsa da keyfiyet resmen 
teyit edilmiyor. 

Batan gemiler 
Oslo'dan bild~rildiğine göre, 959 

tonluk Norveç '1Luna,. vapuru bir 
mayine çarparak Şimal denizinde 
batmıştır. 

İsveç bandıralı 1950 tonlu~ 1'\lng. 
ner Trozclli vapuru, ge!:cn hafta ln
gilterenin Şark sai1Uinde bir mayi-
ne çarparak batmı~tır. ..,,, :-;-;-

* -. 
İngilterede yaşları 2:3 ile 27 ııra-

sında olanlarla 1 ilkkiınun 1939 ca 
20 yaşına girmiş bulunanların psy
derpey silah altm il dııwt dilme le. 
rine dair olan karnrnameııin pek ya
kında neşredileceği zannedilmekte. 
dir. Bu yeni tedbirler sayesinde 1n
giliz kura efradınm miktarı ~'lkriben 
2 milyonu bulncakttr 

Hitler sulh istiyormuş 
Yorkshire Evening News gazete

sinin diplomatik muharriri yazıyor: 
· Hitler, Almanyanın Sovyetlcr 

Birliğinden bekliyeoileceği yardım 

hakkındaki hayal jnkisarını İtalya. 
ya bildirmiş ve bir Sovyet m~vaffa
kıyetsizliğinin tevlit edeceği ciddi 
neticelerden korkarıık müttefiklerle 

~imrıMeki JT1iithh; ı;op111< harr-kilta 
mAni oluvor. Finlerin P"t<:ıımorlnn 

25 mil mesafede bulundukları anla. 
şılıvor. 

Buı?Ün cie Sovvet t:ıvvıır01Pt i mii
teaddit ~"hirleri bombaT"dımnn et -
miştir. Ma<iıii 7ar:ır miihirn ~ılrruıkl;ı 
br-ra}>(>r AAhsi tr>lnfat vokt11r "Ok. 
tobr ihtil~li .. adlı ~vyet zırh 1 ıc:ı Fin. 
landa körfpZhıdP hirka<' m"v1<ii neti. 
ccsiz bir surette bombardım:ın etmis
tir. 

Fakat dün Ah<wa k.:ırc:ı v~nılı:ın tay 
yarP. akıııınn.:ı hirkac kisi ölmiic:tür. 

Fin hnr<>katım idare e<iP.n ~nvyet 
Generalinin cn:ıva carnhrılclı711 ve 
verinP. Mare.c:a 1 R"ddeninin setir ile. 
cefti .. ;;~1lenmekt"ıiir. 

Finlere ,vapılacak yardım 
KopPnha~da cıkan g3ıetPlerin 

Londr:ı muhnbiri İnı?"iltere ile Fran. 
5anın Finlandav11 vap;ıcağı yardım • 
dan bahsederek diyor ki: 

"İngili71C'rin tavyare. Fransız!arm 
da top :ızöndermek suretile miisterek 
surette hareketlen mev7uuhahs ol -
duqu .:ınlaıo:ılmaktadır. Bıınunln be. 
raber tnv.iltcre kıtaat gönderıncğe a. 
made görünmüyqr. 

barış müzakeres:ne girişilmesini Mus 
soliniden rica etmiştir. Mezkur gaze
teye göre, Mussolini mi.ittcfiklerın 

Polonya ile Çekoslovakyanın ta!ılı
yesini istemeleri muhtemel olduğu 

için bu teklifi reddeyleıniştir. 

S l 
·el • t • meti istiklalini ve hudutlarının bu- e ger yer er en yu ·se o aca · ar. 

~vyet er yar ım ıı emış Yalnız bir noktnya i§arct etmek is-
K h 2 (AA) P l 't'k tünlüğünü son kuvvetine kadar mü. 

open ag. . . - o ı ı en 1 • • terim: 
gazetec:infn Berlin muhRbiri bildiri- ! dafaaya azmetmıştır. Bu hudutlar Bizdeki iane toplnma sistemi bi-
yor: Stalin Almnn hiikfımetind"n 2 Romanya hudutlarıdır. Bu hudutlar raz dağnıktır. 
yüz bin fenC'i, ıııiihı>ndis ve mütehıu;. kuvvetle empoze edilmemiş. adale. İaneyi şahıs itibariyle değil de 
sıs iıo:tem;ı::tir. Bııl"llar ~ovyet ekono. tin hükmiy1e dikte edilmiştir. Hak. şahsın münasebetli bulunduğu mu

misinf ve bilhass:ı n:ıkliwıt ic:l<>rinf kımızın kuvvetinden emin olarak hitler üzerinden toplarız. Meseliı Bir 
tanzime mPmur erlil,.ceklerrlir n .. r. adam evvelô mahallesinde, sonra ça. semereli ve devamlı bir banşın te-
hal bu TTıiİtPn;ıc:dc:lıır (!<>lmNPkçe lıştığı yerde, daha sonra aza olduğu 

sisine hizmet arzusile, huzur içinde 
SovyetlPr Bir1ii"ri 'F'inl:ıncia h~rhini i. falnn cemiyette yardıma davet cdi. 
rlcıme e<JnmivC>cektir. C::ovvctln Bir. hadiselerin inkişafına intizar edebi. lir. Bunun faydası olduğu kadar za. 
liğinı> ızitmPİ'!ı> muvaf:ık:ıt "decPk o- liriz." rarı \'ardtt. Ne gibi?. 
lan /\ hnan miitrh:ıc:c:ıc:hın ivi Nmı :ı. Bundan sonra Kral bir nutuk söy. Fan.edelim ki; bir tuhafiyeci dük. 
la<'"kl:ır ve tam salahiyetle iş göre- lemiş ve ezcümle demiştir ki: kanı sahibi 100 lira \'ermek istiyor. 

ceklcrdir. Ordumuzu taarruz fikriyle değil Lakin düşünmektedir: 
Alman _ Sovyet fr>şriki m"c:ı>ic:inin bize ait olanı müdafoa bakımından "- Mahalleden alacaklar; ver. 

devamı Stalin tarafından A lmanva. mczsem olmaz. Ticaret Odası toplı-
takviye ediyoruz. Bu hudut dahilinde 

dan istenilen yardımın derhal vapıl. 
masına mütevakkıftır. dostluk elimizi bu eli sıkmak i:,tiyen 

Japonlar, Çinde Her 

Ay 50 Bin Kişi 

KaybediyorlarmEş 
Şunking. 2 <A.A.) - D. N . B .: Cin 

harekatı hakkında izahat veren Çin 
ordusunun sözcüsü demiştir kı: 

"Alınan resmi malumata Jtiire, \.in 
harekatının bnşındanberi Janonlar, 
Cinde 49 fırka ve 14 muhtPlif lh·a se. 
ferber etmic:lerdir ki bunlıırın mec. 
muu bir milyon 680 bin eder. 

Ayni kaynaklara J?Öre, Jaoonlar 
şimdiye kadar bir milvon 470 bin ki. 
şi kavhetmişlerdir. Bunların •t\zde 
40 ı ölü ve yüzde 60 ı harp harici 
kalmıstır. Demek oluyor ki. Japon. 
lar her ay vaı;ati olarak 50.000 kişi 
zayi eylemişlerdir. Diğer taraftan 
Çinliler de ayni müddet zarfında 300 
fırka yani takriben üc milyon nsker 
seferher etmislerdir. Cete harbi ya. 
panlar bu ycklına dahil rlı>l!ildir Cin. 
lilerin zııyiatı takriben iki milyon
dur." 

lere uzatmıya amadeyiz. 

* Tri acaric tanın vaziyeti 
Budapeşte, 2 (A.A.) - "D. N. B .,, 

Macar Baş\'ekili Kont Teleki yeni 
sene münasebetiyle neşrettiği bir m3 

kalede Çekoslovakyanın tasfiyesi Ü

zerine Macaristanın genişlemiş oldu
ğundan bahsederek eski Macıır top
raklarının geri gelmiş olmasile l\la
caristanın tadilci emellcrinn tamami. 
le tahakkuk etmiş sayılamıyncağını 
kaydettikten sonra, daha yapılacak 
pek çok şeyıler olduğunu beyan eyle
mekte ve bugünkü Avrupa harbinin 
sebeplerini 1919 sulh muahedelerin
de işlenen hatalara ııtfetmektedir. 

* Bulgaristanın bitaraflığı 

Sofya, 2 (A.A.) - Başvekil Köse. 
ivanof radyoda bir nutuk söyllyerek. 
Kralın direktifleri ve milletin arzusu 
mucibince Bulgaristanın bu harpte 
bitaraf olduğunu teyit eylemiş, sul. 
hii muhafazaya ve uzak. yakın hütün 
milletlerle iyi geçinmek azminde bu-
lunduğunu beyan etmiştir. 

. .. 

yacak; vermezsem olmaz. Dükknnın 
bulunduğu semt toplıyacak; \'ermez
seın olmaz. Azasından olduğum spor 
klübiinden istiyecekler, vermezsem 
olmaz . ., 

Diye diişiiniip vereceği ianeyi par. 
çalara tnksim ~diyor ve mesela: l\la. 
halleye yirmi beş lira, Ticaret Oda. 
sına yirmi beş lirn \'eryior, ve iist 
tarafını toplansın diye beklerken, 
\'erdiği inne elli liraya inmiş bulu. 
nuyor. Bu düşünce \'e haleti ruhiye. 
nin öniine geçmeli. Nasıl? . 

Bana sorarsanız herkesten ~·a 

mesleğini, ya meskenini esas tuta
rak ianeyi bir defada topyekfm al~ 
eline bir makbuz \'ermeli. Bu ndom 
ikinci bir talep \'Ukuunda yardım e
demiyecek ise elindeki yüz lirnlık 
makbuzu gösterip ınilli borcunu ö
dediğini anlatabilsin. 
Eğer bu ~·apılmazsa toplanması 

muhtcm<'I paranın hiç olmnzsıt üçte 
biri, gelecek taleplere kar ılık olnrnk 
muhakkak baknyaya kalacak, ynni 
toplanmıyacaktır. 

lran ve Afgan 
Seferberlik Yapmadı 

HADİSELERİN İÇYOZO \• 

Moskovacla Stalinin riyaaeti altında Sovyet Er- 9 Bir kısım Fransız matbuatının /talyaclan alclık-

Londra, 2 (Hususi) - Dlr takım 
yabancı radyolar Orta Şark vaziyeti 
hakkında heyecan verici haberler 
neşretmektedirler. Bu haberlere gö. 
re İran ile Afganistan hiikCimetleri 
hudutlarında tahşi~at yapmaktadır
lıır. Hatta bir habere göre Afganis. 
tan hükumeti seferberlik ilan etmiş. 
tir. Londraya gelen malumat bu ha
berlerin birini de teyit etmemekte, 
ve bunların boş bir propaganda mah-

... kanıharbiye heyeti fevkalade bir içtima yapmış- farı malumata göre, Almanya ilkbaharda bir sulh 
tır. Bu toplantıda Finlandadaki cukeri harekat taarruzu daha sınayacaktır. Bu defaki lf!febbü-
müzakere edilmiş, ve Sovyet orduıunun muvaf- •ünde müttefikleri olmasa büe dünya efkarını 
fak olamamaaının sebepleri ar(Jftırılmıftır. Mü- tatmin için Alman politikcuında bazı Jeğişiklık-
zakere neticesinde Fin harekatının Leningrat ler ve ezcümle fUnları yapacaktır: 
garni:D~nundan alınarak ayrı bir kumanda heye- 1 - Hitler, Mar~al Hindenburg gibi ;yalnız Al-
tine verilmesine, IS Kanunuıanide yeni ve uculı man Cümhurreisi olacaktır. 

bir taarruz hareketi yapılmasına, bunun için de 2 - MarefQl Göring B"1vekilliğe gelecektir. 
şimdiden bütün hazırlikların ve sevkiyatın ta- 3 - Hariciye Nezaretine meslekten yetişmiş bir 
mamlanmaıına karar verilmiftir. Aynca Finlan- diplomat ve ağlebi ihtimal Mareşal Makenzenin 
da içine 300 haclar kuvvetli ve yetipnif propa· oğlu, pmdiki Roma Sefiri Makenzen ~etirilecek-
gandacı gönderilerek dahilde bir ihtilal hareketi tir. 

sulü olduğunu göstermektedir. -

* Tahran, 2 (A.A.) - İyi malumat 
alan mnhfiller. Horasan ve Azerbı:ıy. 
can hudutlanndıı İran kıtaatının tnh
şit edildiği hakkında Roma radyo-;u. 
nun verdiği haberleri yalanlamakta
dır. 

hazırlamasına teşebbüı edilecektir, 4 - Radikal sosyalistlere müıaaaekarlık eöıte- fngilterenin Moskova 
* \ rilecektir. 

J .. ondrada çıkım Daily Sketch gazetesi Afgani..tandaki Sefiri lııf!in Dedikodular 
Alman faaliyeti hakkında şu malumatı vermektedir: 5 - Doktor Şaht Ekonomi Nezaretine getirile- 3' 

Afganistanın ra~·itahtı Kabul şehrine üç Alman zabiti cektir. Londra, 2 (Hususi)- İngileterenin 
varmıştır. Bunlar, Binbaşı Von Rittstein, Binbaşı Lutke 6 - Emperyaliat bir politika takibine baılana- Moskova sefiri Seeds'in mezunen 
ve Yfübaşı Hrakf'nheim'dir. Bunlar oradaki Sovyet caktır. Londraya hareket etmesi birçok dc-
nta~cmilitcri ile daimi temas halindedirler. İngiliz a- di:kodulara sebep olmaktadır. Bir ri-
:innlara hu ftdamlan takip etmektedir. Bu münasebetle 1 - Ru•ya ile olan müna•ebetler ;yavaf yavaı vayete göre İngiliz sefiri, yakında 
şu mah'\mntın ehemmiyeti vardrr: Afganistan ordusunu gevfetilecektir. Beyıız Kitabın neşri dolavısile gerı 
seferber <"tmi ·tir. İran daha 50,000 kişiyi silAh altına 8 - Küçük kıtacla birer Polonya ve Çekya teıkil dönüyor. Bu beyaz kitap, Sovyet. 
almıştır. İrakt:ı tahkimata devam edilmektedir. İran, edilecektir. İngiliz, Fransız müzakerelı>rine atl 
Irak ve Afganistan ilerir'~ takip edilecek hattı hareketi • ·• vesikaları ihtiva edecektir. Bir rl\.a-

____ tc_s_ı..;'i~t ..:c;.:t.:.;m.:.;e:.:k:...:i.:,:iz,::.<'.:,r,:e_;m:.:.:.:,ii:.:z::a;k:.:;e:.re::;y~e:;_:h;.:a;.:';.:lı;.::Y~a:;,<",:a:k:la:,:r:.;.d;.:•;r~·;_ __ .!.,, ___________ 9_-_-:__A_f_ır_s_a_n_a_y_i_e_r_b_a_b_i_le_a..;y_u_,;;..u_l_a_c_a_k_t_ı_r_. ------= 1 yete göre İngiliz sefirinin Moskova. 

dan gaybubeti uzun olacaktır. 



Felaket Mıntakasında 
Yeni ve Modern 

Şehirler Yapılacak 

Tan Konseri için Prova Gözleri Yormayan ve bozmayan, ses.. 
leri tabiileştiren ve hiç bir yerde eşi 

olmıyan son sistem makinelerimizle : 

F~reth 
Sinemada Telefon : 21359 

Bugün matinelerden itibaren 

Nüfusu Dağıtmamak lc;in Tedbirler Alı nacak ve 
inşa işinin Çabuk Olması lc;in Hükume+ 

Derhal Meclisten Tahsisat isteyecek 

1 _. PASTIRMACIYAN 
ve SÜREK.ASI 

Türkçe sözlü ve taklitli 

2 · RIO GRANDE GÜLÜ 
A nkara, 2 (TAN) - Büyük fclfı

:ket, Ankarada çok derin ve 
tarifi güç bir acı uyandırmıştır. An
kara telgrafhane ve istasyon hattı, 
h er dakika, Devlet merkezine facia
nın dehşet ve azametini bildiren ha
berler getirmektedir. 

ber, tarnamiyle modern ve bütün ih. 
tiyaçları karşılıyacak bir şekilde in. 
şasına dikkat edilecektir. İnşa iş" in 
süratle yerine getirilmesi için ba7.J 
hususi tedbirler alınacaktır. Bu ara. 
da bilhassa askeri kuvvetlerden ve 
istihkam kıtalarından faydalanılma. 
sı askeri nakil vasıtalanndan istifa
de edilmesi muhtemeldir. Şehirler
de toprağı ve evi bulunanların hu
kuki vaziyeti düşünülecektir. 

Deniz Kızı MOVİTA ve ZORO 
KAMÇILI SÜVARİ CON KAROL ' 

Gazetemizin tertip ettiği konı;erler için hamlıklar: Snnntk iir Safiye "1e 
koro Jıe:retine dahil gençler dünkü prova esnasında 

Aynca: 1 nci Hususi İlavemiz 

Bilumum mektep talebelerile Yüksek 
tahsil Gençliği, Üniversite, Tıp ve Fen 
Fakülteıcrı miıd&vi mleri ve Saym Dok
torlarımızı alakadar edcce:t olan 

Zelzele tahriplerinin kati ola
rak bilinmesi, asgari bir aylık zaman 
işidir. Sarsıntıların daha ne kadar 
devam edeceği malUm değildir. Kır
şehir zelzelesinin fasılalarla on bir 
gün devam ettiği hatırlanılmaktadır. 

RONTKEN ŞUAI 
2 nci HUSUS! ilavemiz de yine ayrıca ,. 

Nüluı clağıtılmıyacak! 
MALEK PEHLiVAN 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum 
Müdürü Profesör Ahmet Tevfik 
Göymen'in tesbit ettiği rakamlara 
göre, zelzele, 300 kilometre derinlik 
ve 180 kilometre enlilik arzeden bü
yük bir saha üzerindedir. Vasati ola. 
r ak 50 bin kilometre murabbalık 
bir sahayı ihtiva eden bu kısım, Tür. 
k iyenin bütün mesahasmın 14 te biri 
d ir ve maalesef nüfus kesafeti bakı
mından yüksek ve bilhassa köy nü
fusu itı"bariyle kesif bir mıntakadır. 

Yeni şehirlerin inşasına kadar. 
zelzele mıntakasından nakledilecek 
olan nüfusun kati iskanlan yapılmı
yacaktır. Bu nüfuslar muvakkat ola
rak ve önümüzdeki Sonbahara kadar 
diğer rniisait olan yerlerde ve bilhas. 
sa hazineye, belediyelere, vakıf ida
resine ait binaların çok olduğu yer
lerde oturtulacak, kendilerinin bü· 
tün ihtiyaçları temin edilecek ve ha. 
rap olan şehirleri yeniden inşa edL 
lince oraya gönderileceklerdir. Hat. 
ta, köylerde bu bahar ekimi için da
hi çalışılacaktır. 

''-----------------~---------~ , ______ _ 
·Bütün Musiki bir Filimde: 

·y ER D i 
ve AŞKLARI 

(Fransızca sözlü) 

ı···-- ..... ._..... ...... _. __ 19'! 

Ankara mahfilleri, Cümhurreisi
m izin Erzincana gidişini, bir teselli 
ve buralann mümkün olan süratle 
y eniden inşası için en kuvvetli temL 
nat olarak kabul ediyorlar. 

Bir inşa ıef erberliği 

Bu gece fo1aket7.cdeler menfaatine İpek sinemasında verilecek olan ilk 
konserde dinli l·eec{:"imiz Macar orkestra hcl eti 

Geçen Yıl 
(Günahkar Kızlar) ı 

yaratan 

Corinne Luchaire , _____________ ._.. ________ ,I Mabutlaştıran 

Yardım seferberliğinden sonra MBERL.TAS s· d ~ 
memleketin harap olan bu mıntakn. ÇE 1 J ıne asın a :,_.: 1 - ÇIKMAZ : Hükizmet tahsisat alacak 

Hükumet, Parti Grupunun önü.. 
müzdeki hafta toplantısına verilmek 
üzere bir rapor hazırlamaktadır. Bu 
rapora son güne kadar gelecek olan 
büt ün malfımat ve rakamlar derce
dilecek ve zararın maddi tarafı tes
b it edilmiye çalışılacaktır. Giresun, 
Tokat, Erzincan merkez kazalarında 
b ir kaç kışla ve mektep ile istasyon 
binaları hariç olarak bütün resmi bL 
nalar yıkılmzşrtr. 

Kuvvetli bir ihtimale göre, hüku
m et, önümüzdeki hafta içinde Mec. 
listen miktarı beş milyon olacağı sa
mlan bir tahsisat istiyecektir. Bu 
tahsisat, bütçe fazlalığındaki fevka
liıde membalardan temin edilecektir. 
Halkın yardımlan bu şekilde devam 
ederse, iki milyon liralık bir nakit 
v e mühim miktarda levazım ve eş
yanın elde edilmesi beklenmektedir. 
Romanyadan yüz bin liralık kereste 
yardım olarak gelecektir. Romanya 
h ükumeti, Hariciye Vekaletine bu 
k erestelerin en kısa bir zamanda 
T ürk topraklarında bulunacaiiını 
bildirmiştir. 

Jeolojik tetkikat yapılacak 

Sarsıntılar kısmen sükun bulduk
tan sonra zelzele mmtakasına bir je. 
oloji heyeti gönderilecektir. Bu he
yette, Profesör Hamit Nafiz Pamir, 
Devlet Meteoroloji Umum Müdüru 
P rofesör Tevfik Göymen, Dil. Tarih 
Fakültesi Profesörlerinden Lui, mü
h endisler, mimarlar ve teknisiycnler 
bulunacaktır. 

J eolojik tetkikler yapacak olan 
heyet, evvelii, zelzelenin sebeplerini 
tesbit etmiye çalışacak ve yeni şe
hirlerin nerelerde kurulabileceğini 
tetkik edecektir. Bu hususta Kırşehir 
zelzelesindeki tecrübelerden fayda. 
lanılacaktır. Kırşehir mıntakasında 
y eni köyler inşa edilmezden evvel, 
arazi üzerinde esaslı sondajlar ya. 
pılmıştı. Yeni köyler inşa olunduk
tan sonra vaki olan ikinci zelzeleler
d e hiç hT bina yıkılmamıştı. Bu ne. 
t ice, zelzele mıntakasında hususi in
p tarzındaki binaların mukavemeti 
hakkında bir fikir vermektedir. Bu 
itibarla yeni kurulacak olan şehirler. 
d e bu noktaya dikkat edilecel:tir. 

Şimdiden hazırlık yapılıyor 

Nafıa Vekilimizin reisliğinde bir 
ihzari teknik komisyon teşekkül ede
rek llkbahara kadnr yeni şehirlerin 
pltı.nlarını hazırlıyacaktır. Tamamile 
yeniden inşa edilecek kadar harap 
olan iki şehrimiz vardır: Erzincan ve 
Tokat ... Erzincan, tamamıyle yıkıl
mı~; Tokat ta harap olmuştur. 

Tamamıyle yeniden inşa edilecek 
olan bu iki şehrimiz, ilerde herhangi 
bir zelzele Metine karşı mukavemet 
edecek hassalan bulunmakla bera.. 

lan için bir inşa seferberliği açıla- Bugün matinelerden itibaren 2 BÜYÜK F İ LM ı 1:. SOKAK .. :.: 
caktır. Bütün Vekaletler, diğer sa- Françoı<:e Ro'>ay 

halardaki faaliyetlerine halel gelme- 1. • ANA KAL B ı• Pierre Renoir :_ ................................ : 
mek şartıyle mümkün olduğu kadar Sylvia B:ıtaille ALEMDAR 
teknik elemanlarını, zelzele sahasına Dünyanın en btiyiik muharrirlerinden GEORGE.S OHNZT'in (SER. 
göndereceklerdir. Milli Müdafaa kad GE PANİNEJ isimli romanından alınmış hissi. içtımai. ahltıki bir film 
rosu ile iş birliği yapılarak çok sür. c ( CHAHLES BOYER) 
atli bir inşaya girişilecektir. Roman. 2. • A T A A Pierre - Richıırcl Willm 
yadan tip kereste getirtilecek, Kara.. A~. sefahat kumar arnsln d gfizeran cd n ibret fımi7. büyük sinema 

ve 

Mi LLİ 
bük Demir Fabrikasında potrel ve romanı _ Hayatı hakikiycnin en acı bir ıztırabı 
borular imal edilecek, milli endüstri- •••••-••••••••••••••••-· - - --..-··--•••••• 

Sinemalarında 
1940 ın ilk filimleri 
birinci haf tası başladı nin temin edemiyeceği inşa levazımı f Gele!:ek Program Fcvka llıde Ga la hafiası olara k 

toptan ve hükumet elile diğe~ mem- S A~MıM-1 A"":'.NLAŞMA INS1G;L1z1T-1.LF~FAIN) -
. ........................•............. , 
~ ~lletlerin istiklôlleri 

leketıerden getirtilerek İlkbahara "' "' r, a 

kadar Erzincan, Tokat, ve Giresunla 1 VİCTOR l<"RANCEN, GABY MORLA Y, PIEnHE RİCHAHD 
f uğrunda Dehşet verici 1 
f Harp:erinı ~österen Sü. 

1 zarar gören kazalar, bu arada bilhas. .m: per Film ·• 
sa Suşehri, Zara, Hafik, ReŞ3diye, hükfımetlerini:ı maddi n·.üzahe retile filme çekilen 
Artova, Şarki Karahisar ve civarın- i SENEN ' N EN MUHTEŞEM ::;AIIESERİ L~~~~~--' daki muvakkat depolara doldurula- -··-·---··•-•••--..._ .... ....__•_•••-

caktır. '--------• 
8 

, 
Meclisten seçilecek ve aralannda -=-=------------------------------------

bu mıntaka mebuslarıyle mühendis, 1;;;;;;;~~---•••••••••1111m••••••••••••••••••••1\ 
mimar ve teknisiyenlerin bulunacağı y A R I N Matinelerden itibaren Dünyanın en meşhur 
bir heyetin inşa işini Meclis namımı 

devamlı olarak ve bir kontrol altın. ı· p E K sinema s 1 n da Polis Hafiyesi 
da bulundurması muhtemeldir. s 

İngiltere, Amerika, Fransa ve di- s E R L O K H O L M E 
ğer bazı dost devletler, nakit yardı-
mından başka ne gibi şeylere ihtiyaç 
olduğunu hükumetimizden sormuş. 
}ardır. 

Hükumet, bu hafta içinde bir be. 
yanname neşrederek alınacak ted
birleri tafslatıile millete bildire.. 
cektir. 

İzmirde Bir Çocuk 
Yanarak Öldü 

İzmir, 2 (TAN) - Kemal paşada 
Soğukpınar mahallesinde Abdullah 
kızı 4 yaşında Ayşe ocakta ısınırken 
tutuşmuş, yanarak ölmüştür. 

İzmirde İncir Satışları 
İı.mir, 2 (TAN Muhabirinden) 

İncir satışları hararetlendi. Sebebi 
Fransadan mühim miktarda sipariş 
gelmiş olmasıdır. Fiyatlar da bir 
miktar yükselmiştir. 

---<>-
YENi NEŞRIY AT : 

Büyük ve Mufassal 
Türkiye Haritası 

Harita mQtchassıslımndan İstanbul ka
dastrosu fen memurlanndan Fehmi Oy
man tarafından iki seneye yakın bir za
mandanberi hazırlanan 1 % 1 mllyon milc
yasındakl harita İkbal Kitabevi tara fın
dan gayet ne!ts olarak tabcttlrllmlştJr. 

Şimdiye kadar noksan olarak c;tkan ha
rita lardaki bOtiln eksikleri izale ederek 
çıkan bu haritada Türkiye CilmhuriyeU
nin limanları, şehirler arasındaki mesafe
l<'li, dcmlryollarını, tabii, Iktısndt, adil 
vaziyetleri lle vilAyet taksimatını, kazala
rını, nahiyelerini, Mmanlannı, madenle
rini, bankalannı ve mahsulAtm cinslerine 
kadar en ince noktaları gösteren bu ha
ritayı askeri ve m0lk1 dcvalrlerle tı er
babına ve okullara tavsiye ederiz. 

A ve ı - Balıkçılık, atıcılık ~ ncılılı:

tan bahseden bu meannamn « Gnrd sa
yısı çılc:n.ışttr. 

' ( B A S K E R V İ L L E R ' in K Ö P E G İ ) . . 
Baştan başa· heyecan - ve merak yaratan bir mevzu -.. Müthiş ~~hneler - Muazzar.ı bır Fılm. 

TÜRKÇE SOZLU 
· d K- ··k P 3 10 da Cezair Sevdaları 4.50 DİJ{KA.T: R1.u1iin matinelerde son defa olarak saat 1..3() a uçu . re nses, · • 

de Küçi.ik Prenses, 6.30 da Cezaır Sevdaları. 

..-·-······-··················· 
Bu Akşam Saat 9 da ZELZELE FELAKETZEDELERi iÇiN TAN 
GAZETESiLE MÜŞTEREKEN Tertip Edilen KONSER ve SiNEMA 

KONSERi : KIYMETLI SAN' A TKARIMIZ BAY AN S A F İ Y E 
SİNEMA: SANFRANSİZitO Filmi, JANETTE l\fac. DONALD - CLARK GABLE 

:;;;;~~~~;;....------------~ ..... ~~~' , BU AKŞAM Sinemanın eıı güzel yıldızı 

MELEK LORETTA YOUNG 

ve 

Sinemasında W ARNER BAKSTER 
tarafından şahane b:r surette ibda edilen. 

ZORLA 
G Ü Z E L" L İ K 

OLMAZ 
Frimsızca sözlü nefis k omedi filmi sizi kahkahalarla 
güldürecek, eğlendirecektir. Filme pave olarak : FOK~ 
DÜNYA Havadi.oıleri ve GR AF ŞPE zırhlısı Montevı. 
deoda _ KUMANDANIN Ja Hazır bulunduğu Cenaze 

I törenleri ve saire 
DİKKAT: Numaralı koltuklan erkenden aldırınız. 

Tel : 40868 

Türkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tiirkiye Radyosu Ankara Ra4:rosa 

Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kes. 120 ltw. 
T. A. P. 31.7 m. 9465 Kes. 20 ltw. 

Çar~amba, 3. 1. 1940 
12,30 Program ve memleket saat ayan, 

12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, 12,150 
Türk müziği (Pi.), 13,30 - 14,00 Müzik 
(KUçök orkestra - Şef: Necip Aşkın): 

1 - Schubert: Askeri marş. 
2 - Ma:ıı: Schönherr: Alp köylülerinin 

dans havaları. 
3 - J09C!f Lanner: Balo danstan. 
18,00 Program ve memleket saat ayan. 

18,05 Türk müziği. Çalanlar: Vecihe, Ke
mal N iyazi Seyhun, Cevdet Çağla, İzzet
tin Ökte. 

1 - Okuyan: Mefharet Saönıık! 
1 - Ali Rıfat Bey: Su:z.inAk şarkı (KAr 

etmedi zalim}, 2 - UUf Ağa: HfcazkAr 
şarkı (Yoktur zeman, gel), 3 - Cevriye: 
Muhayyer şarkı (Bahar bak gönül gibi), 
4 - Halk WrküsO (Ay doğdu batmadı mı). 

2 - Okuyan: Mustafa ÇaOlar: 
1 - Ferahnlık peşrevi, 2 - Melckset: 

Ferahnllk. sıır~ı (Tijfet yüreğim) , 3 - Ni
koğos: Ferahn!k şarkı (Bir tını yosma e
da) , 4 - Bimen Şen: Ferahnlık şarkı (Ru
humda bah ar açtı), 5 - Halk türküsil 
(Yavru ~wj>a.ı:ı), 6 - Hüseyni T.ilrkü (İç
tim suyunu). 

3 - Okuyan: Safiye Tokay: 
1 - Tanburl Ali Ef. Karcıt!ar şarkı (Bir 

taraftan ftşıkı derdi gamı) , 2 - Arif Bey: 
Kıırı::ııtrır ;arkı (Dlr 13unc .. y a. ı.ı. ııare nf
sAh eyledi). 3 ~ Şevk i Bey: Uşşak şar
kı (Aşkolsun o rlndane ki), 4 - Blmen 
Sen: Uşşak şarkı (Bahar erdi). 

18,55 Serbest saat, 19,10 Memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 19,30 
Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,15 Konuşma 
(Dış politika hMlseleri), 20,30 Temsil: 
Bir dans meselesi. Yazan: Sanda Salt, 21 ,00 
Serbest saat, 21,10 Konuşma: Hııttalık 

posta kutusu, 21,30 Miiz.lk: RiyaseUcüm
hur bandoru (Şef: fhsan KQnçer): 

ı - Andre ::vressier: Marı. 
2 - A. Scllenick: Avcıların ~enliğf. 

3 - E. Chabr ler: GwendoUne operası
nın uvertürü. 

4 - P. Lincke: Aşk, periler dlyanndan 
gelmiştir (Kornet sol). 

5 - H. Feevrier: Japon krokilerinden 
bir parça. 

22,15 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri, ziraat, esham - tahvllAt, kambiyo • 
nukut borsası (Fiyat), 22,35 MQzlk: ôda 
mfiıo;iğl (Pl.), 23,00 Müzik: Cazband (Pl.), 
23,25 - 23.30 Yarınki program ve kapanış. 

!Küçük Memleket Haberleri 1 

MAL A TYADA: 

. " 
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3 Sonkanun 940 

T AN 
ABONE BEDELi 

TOrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
1!10 

Kr. .. 
• .. 

1 Sene 
S Ay 

1 Ay 
1 Ay 

2800 

1!100 
800 
300 

Kr. .. .. 
• 

Milletlernrası pocta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler lçln abone 
bedeli müddet surasiyle 30, t S, 9, 
3,S liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değlştlrmek 25 kuruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
ı>ul flAvesi IAzımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Teşkilat 

Yavaş Çanşıyor 

H alk, zeb:ele fellketi dolayısiyle, 
büyük bir heyecan içindedir. 

tllerkes vannı yofunu \'erec:ek, fela. 
ltetzede vatanda'1arının yardımına 
ko,mak istiyor. 

Bu yardımlan toplıyarak kannlize 
ıebnek vazifesini üzerine alan yardım 
ıteşkilitı da geceli gündüzlü faaliyet. 
tedir. Fakat bizce bu teşkilat yava§ 
~alışıyor. Evler, yardım komitesine 
•erilmek üzere hazırladıklan eşyayı 
tophyacak heyetleri bekliyor. Bir iki 
•emt müstesna, bu heyetler, hi.Jô ka
pı kapı dolaşıp eşya toplamıya başla. 
ınamı§lardır. 

Yardım silrat istiyor. Gönderile. 
eek eşyanın kıymeti, mahalline vu
ma :zamanının knalmasıyle artacak
tır. Ne kadar az zamanda ne kadar 
~k eıya ıönderebilirsek o kadar va· 
tandaşıınız eot-ktan ve ölümden 
mtulacaktır. 

Biraz ıilrat .istiyoruz. 

* Yeni Otobüs Yolu • 

Beyotluna çıkan otobilsle1', biw 
kaç gündür, Dolmabahçe ve Gazha. 
ne yokuşundan dolaprak Taksime 
çıkıyorlar. Çok yerinde bir iş! Seyrii. 
sefer, mürur ve abur, umumi inti. 
zam ve selamet namına bu kadar iyi 
karar ve hareket tanı pek ~ok za. 
mandanberi görülmemiştir. Fayda. 
lar meydanda: 

l ~ Otobüs işletme hakkı verilir· 
ken, çok dar ve izdihamlı olan Kara
köyden ve Bankalar caddesinden 
yukan çıkış müsaadesi gibi yanlış 
bir harekt dfizelmit oluyor. 

Z - Biraz serbestliyen yoldan 
binlerce tehir halkını taşıyan tram. 
vaylar ve diğer nakliye vasıtalan. 
nnı eeçişi kolaylaşmış ve çahuklnş. 
mıı olduğu halde mahzur ve tehlike 
ihtimali yüzde elli azalmış bulunu. 
yor. 

3 - En iptidat seyrüsefer kaide. 
lerine bile aykın olarak otobüslerin 
Baııkpazarından Tarlabaşı caddesine 
ıeçişi ve bu cadde boyunca TabL 
ille ıidişi ortadan kalkınca Tar]abaşı 
)'~lunu tek istikamet yapmak ve 
iaöylece otobüsler de dahil olduğu 
halde bütün nakliye vasıtalarının 
ltaraköy · · · · d k 1 e ınışını e o aylaştırmak 
"~ süratlendirmek imkanı elde edil
llıit bulunuyor. 

d 4 
- Tarlabaşından dolaşmasından 

b olayı Taksimden evvel inen ) ole usu 
k:lu?ınıyan otobüsler de karlı. Çün. 

d 
tıındi, düz ve muntazam bir yol. 

an · ti -ı cıt klerinden dolayı hem ben. 
ıunden ta f ' -!t sarru yapıyorlar, hem va. 
IU ve ür fıkı s atten kazanarak Taksime 
..,

0 1~• on dakika kaııanmış bulunu. 
" r ar. 

il : - Bu işte olsa olsa otobüsle Te-
..: •tına çıkmak isti~nler zarar et-

b 
ış bulunuyorlar. Fakat binlerce ve 

inlerce halkın . 
hah l . menfaatı mevzuu 

so unca hır kaç kici d" . "l 
nıez. ır uşunu e. 

Kaldı ki müşterek Yolcular t 
Yan taksiler sayesinde Yaln T a,ı. 
ba,.. d .x.·1 ız epe. 

yoha egı , Beyoğlunun h h . bi . er angı 
r yerıne ~tmek halk için "ok k 

layla t t . ... o. şmış ır. zdıhamı arttırauk d' 
~e bu müşterek taksilerin aleyhin~: 

ulunmak istemiş olanların itira 
:.a halledildi. İzdihamlı yoldan ta~: 
•lcr . ~eğil koca otobüsler çekildi. 

Çok ıyı ve yerinde ltir hareket. 

Pasaportsuz Yolcu Taşımış 
M Romanyadan pasaportsuz olarak 

. ~hmet ve Mahmut isminde iki 
i'turkü kaçırdıgı anlaşllan motörcü 

ehmet, zabıta tarafından y kala
narak, adliyeye verilmiştir. TJk sor
gusu yapılan Mehmet tevkil edıL 
~iştir. 

ÇAR$AMBADIR --- ÇAR$AMBA 

Ya .Ben· Yapsaydım! 
y ılbaşı beni yıldırdı. Öyle bır 

girdi ki; yüreğimize hançer 
girse, çok daha miılayim olurdu. 

Yer yer zelzele, yer yer su bas
kını. Can telefatı, servet tahriba.. 
tı. İnsanın "Acaba, yedi kudret bu 
yaptıklarını beğeniyor mu ·t,, di
yesi geliyor. 

Size bu münasebetle bir bekta. 
şi hikayesi nakledeyim: Böyle ha. 
diselerde insanm söylemek istedi
ğini ancak bir bektaşi ağzı ifade 
edebilir. 

Bir gün bir bektaşi dervişi, bir 
dere kıyısında ayaklarını yıkı

yormuş. Biri üç, dört ya~mda, öte. 
ki kucakta iki çocuğiylP. bir kadın, 
dere kenarına gelip karşıya geç. 
mek istemiş. Derenin diz kapak. 
larına kadar ge!en derinlikte bir 
geçidi varmış. Kadın, üç yaşında
ki çocuğunu bektaşiye t!manet e
dip, küçükle birlikte dereye gir
miş ve karşıya geçmiş. Küçüğü o
rada bıraktık~an sonra, diğer ço
cuğu almak üzere tekrar bektaşi. 
nin bulunduğu kıyıya dönerken, 
nasılsa ayağı kayrr.ı.j ve dereye 
yuvarlanarak, akıntıya kapılmış, 

"Aman, zaman!,. dey!nceye kadar 
da boğulmuş. Bu sırada anası, ken 
dini bıraktığı için, karşı yakadaki 
bebek ağlar, anasının suda kay. 
bolduğunu gören diğer çocuk ta 
bağınrnll§. Bektaşi bu feci man
zaraya baktıkta::ı sonra, güzlerini 
yukarıya dikip: 

- Şunu ben yapsam, ne derdin 
yarabbi? 

Demiş. Vaziyet aynidir. Daha 
feci ve daha beliğ olmak farkile. 

Yazan: 
Mavi Boya! ------
Ş aka olsun, diye arkadaşlar

dan birine, diğer bir arka
daş Blö dö metil denilen ilaç ka. 
rıştır1lmış bir şeker yedirmiş Bu
nun ilk tesiri, yiyenin dilini ma. 
vi,e boyamakt1r. O esnada hazır 
bulunanlar, şakanın bu tarafı ile 
eğlenmişler. Lakin bn ilacın Ih.in. 
ci bir hasleti rle lcüçük suyu mas
mavi yapmasıdır Arkadaş ertesi 
sabah ifrazatınıo çivit renginde 
olduğunu görünce, kendi kendine 
düşünmüş: 

- İçki içmem ki: yanlışlıkla 

mürekkep şişesini yuvarlndım, di. 

yeyim .. Ve aklına gelmiş: 

- Ha! .. İlaçtan olacak. demiş. 

Diyorlar ki, bu 'ilacın boyası bir 

hafta sürer. O işi ~nkny:ı vuruyor: 

- Ne yapalım' Biz alemin gö

zünü boyarız. (Gazetcidir o!) baş. 

kaları da bizi::n .. 

- Özünüzü ... 

- Evet özümüziı boyarlar. 

Çıkmıyor Vesselam ! 
- Çıkmıyor vesselam! 

- Leke ise ispirto ile sil! 

- Hayır .. LekP. değil. 

- Çivi ise kelpetcn IA.zım. 
- O da değil, be birader .. Şey .. 
- Mantar ancak tirbuşonla çı-

kar .. 

B. Felek 
- Canım bırak zevzekliği o da 

değil.. Çıkmıyor dediğim. 

- Azı dişi mi dersin? 
- Hayır .. Yılb~ındn çıkacağı-

nı bekliyordum .. 

- Ha! Apartımandaki kiracı 

olmalı?. 

- Aman be yahu! Bırak ta söy. 
Iiyeyim. 

- Ben senin ağzını mı tutuyo
rum, çıkmadı, diyorsun. Muhak
kak sünbül soğanı diktin. 

- Of. Çatlıyacağım. Çıkmadı, 

dediğim bunlar degi! .. Piya., 

- Ha!! Piyasaya mal çıkmadı, 
diye hayıflanıyorsun' Biraz bek
le! Ismarlandı Yakmda gelerek. 

- O da değıl anam. o da değil. 

- Öyle ise muhakkak uskumru 
çıkmadı, diye keder ediyorsun. 

- Allah aşkına ... 
- Belki de balık kavağa çıkma-

dığı için teessür.o di.işmiışsünrlur. 

- Değil, değil. değil. Piyango 
çıkmadı be adam! Piyango .. 

- Ha!!! Öyle desene karde~! O 

boına da çıkmadı ... 

- Öyledir de, neden se:;in çık. 
mıyor ya? 

Seyyar Satıcı ---

S atmak bir hünerdir, derler. 
Mal satmak, caka satmak. 

kurum satmak! Ht!psinin birer u
sulü var. 

Bizde de satıcıla- vardır. Ku. 
rum, caka ve mal ..atıcıları. Ben 
bunların içinde yalnız sonuncusile 
alakadar olacağım Üst tarafının 
sattıklarına metelik vermem. Sit~ 

de vermeyin! İşe yqramnz şey sa
tarlar. Mal satanların da seyyar 
kısmile meşgul olmak istiyorum. 

Seyyar satıcı, bımc~ şehrin şen. 
liğidir. Geçenlerdi? ıir gazet:?<'i 
arkadaş, "bunlara yolları kesmeıt 
hakkını vermemeli,, diyordu. 

Haklı söz ama, bunları da önü. 
ne gelen yerden siirüp kaldırmak 
doğru mudur? Ben. Pariste. Lon. 

drada. Balkan şehirlerinin bir~ok

larında da seyyar sahcılann !'O

kağa sergi yaptıklarını gördüm. 

Hele 924 ten beriye doğru kaç 

defa Paristen geçt!yscrn. biıyük 

bulvarların geniş yaya kıı1dırım

ları üzerinde bİ!1 blr çeşit tuhaf 

şeyler satanların nk"amları 01 a. 

ları nasıl şenlendirdiğinı pekala 

bilirim. 

Bizde bu seyyar satıcıların da

dandıkları yerlPr mahduttur. Bı: 

lıkpazarı, Bahçckap1 Sultımhqma

mı ve civarı. Buralardan da bun. 

lan uğratınca, nereye gidecek .. 

"- Efendim! Mahalle içlerinde 
satsın! .. ,, 

Nasihatini tutsalar. bu adamla
rın açlıktan nefeslerı kokar. Bun
lar, fakirdir ve zayıftırlar. Kanun 
da, kanunu tatbik edenler de onun 
nüvaziş yollarını bilme~idirler ki: 
icabında zayıfları hırpalamasınlar. 

Son Zelzele Niçin ok Geniş 
Bir Sahada Tahribat Yaptı 

B u yazımızda, son zelzelenin 
niçin Erzincan havalisinde 

ve çok geniş bir sahada şiddetle 

hissedildiğini, bunun hangi sebep
lerden ileri geldiğini araştıracağız: 

Esasen şimdilik memleketimiz 
için araştınlması lazım gelen esas
lı nokta da budur. Çünkü harabe
lerin yerinde yeni şehir ve kasa. 
balan, kurarken derhal başlana

cak iskan işlerinde bilhassa bu sa. 
hanın yeryüzü ve yeraltı hususi
yetlerinin daima nazarı itibara a
lınması lazımdır. 

Şunu derhal zikredelim ki. zel
zele sahaları ile memleketin yer 
yapılışı arasında çok sıkı ve bariz 
bir münasebet vardır. Nitekim 
memleketimizde eskiden ve son 
zamanlarda tetkikat yapmış jeo

loklar, muhtelif yerlerde arzın !öon 

devirlerinde husule gelmiş yeni 

inşikaklar (Fay) tesbit etmişler. 

dir. Zelzelelerin çok ve şiddetli ol

duğu İzmir, Kırşehir, Dikili şehir. 

leri ile bunların etrafındaki köy 

ve kasabalar bu inşikak sahaları

nın tam üzerinde bulundukların-

dan zaman zaman çok zarar gör

müşlerdir. Acaba yeni ve şiddetli 

zelzelenin olduğu Erzincan mınta

kasında da inşikaklar var mıdır? 

Varsa hususiyetleri nelerdir? 

Bir senedenberi jeoloji ve mor. 
foloji tetkikleri.mize mevzu olan ve 
halen üzerinde bulunmakla, his.. 
setmekte olduğumuz şiddetli sar. 
sıntıları ile büyük felaketlere tek
rar meşum bir sahne olabilcceğilli 
sık sık bizlere hatırlatan bu saha. 
da, kırılma ve çökme ,ekilleri var
dır. Pek bariz otan bu şekillerden 
bazılarını dikkatle müşahede et
nıek çok şiddetli olan yer sarsın. 
tısının sc'beplerini gösterecektir. 
Şöyle ki: 

Bu mıntaka, büyük dağ sınl
larının Şark - Garp istikametin.. 
de ve inlatah. oı.r.k mandıll bir 

1 Yazan: lsmail Yalçın 1 

DE N iz 
hududu 

- j,. il<ilc htılh 

Zelzele sahcuınclaki çöküntü ovaları ve çok ıarıılan 
yerleri ~öıterir harita 

sahadır. Yüksek dağlann arasmda 
genişliği az uzanan ovalar vardır. 
Bu ovalar muayyen bir istikamet 
üzerinde dizilerek vadilerle bera
ber yer yer genişliyen uzun bir o
luk meydana getirirler. Bu oluk 
Kızılırmaktan Fırat nehrine ka
dar, Kelkit çayı boyunca Suşehri 
ve Erzincan üzerinden geçerek de
vam eder. Dağlar, bu oluğun kena
rında dik yamaçtan ile inkıtaa uğ. 
rarlar, ve mıntakanın mü}ıim ne. 
hirleri, kollan ile beraber bazt kı
sımlannda bu oluğu takip ederler. 
Bundan başka mmtakanm çökün. 

tü ovalan dağlarm arasında başlı

ca çukur sahalar olarak bu oluk 

boyunca sıralanırlar ki en mühim

leri Şarktan Garba doğru şunlar

dır: Erzincan, Su~hri, Niksar ve 

Erbaa ovalan. 
~ yüz elli kilometre me98fe.. 

de uzanan ve dibi uzun ~üntü o. 
valan, bataklık ve nehirlerle işkAl 
edilen bu büyük oluğun menşei 

nedir? .. Bu oluğun menşei. başka 
çöküntü ovalarını da ihtiva eden 
bu mıntakada ancak bir inşikak O

labilir. Çünkü üzerinde çöküntü 
ovalan bulunduğu gibi kendisi de 
inkıtasız bir hattı müstakim ola. 

rak uzanıp mıntakanın mühim a

kar sulannı bir sıraya dizmiş bu

lunuyor. Bundan baŞka bu saha en 

yeni indüaı araziyi fazla ihtiva et

melde beraber yeni indifaı arzinin 

kapladığı kısımlar, umumiyetle in. 

ıikak istikametinde uzanır. 

İşte Arz tarihine nazaran yeni 
olan bu inşikak hattı boyunca ara. 
z.i iyice yerleşmemiş olduğundan 

zelzele geniş bir sahada ve çok 
şiddetli olmuştur. Nitekim çok za. 
rar gören Erzincan, Suşehri, Nik
sar ve Erbaa şehirleri ile civaNn
dald köyler, ovalar üzerinde bu
lunmakla beraber inpkak hattının 
da fena bir tesadüf olarak tam üze. 
riiıde bulunurlar. Bu hattm biraz 
Şhnalindeki Samsun, Ordu, Mesu-

diye. Bayburt kasabaları ile Ce-

nupta bulunan Amasya, Tokat, Za

ra, Hafik, Kemah, Pülümür (Şim

di de sarsılmaktadırlar) •şehirleri 
ikinci derecede zarar görmüşler

dir. Görülüyor ki bu inşikak hat

tının Şimal ve Cenubunda bulunan 

sahalar ve üzerindeki şehirler da

ha az ve ayni şiddetle sarsılmışlar 
ve sarsılmaktadırlar. 

Netice olarak şunu kaydedebili. 
riz ki: Şarkta Muş ve Vangölü çu. 
kurlarına, Garpta Yeşil ve Kızılır
maklann şayanı dikkat dirsekleri
ne istikamet veren bu yeni ve bü
yük inşikak hattı boyunca ve cL 
varındaki çukur ovalan meydana 
getiren daha kiiçük inşikakların 

üzerinde bulunan şehir ve kasaba. 
!ar, daima şiddetle sarsılmak teh
likesine maruzdur. Binaena!eyh. 
iskan ve imar işlerinde bu cihetin 
de göz önünde bulundurulmasına 
zaruret vardır. 

!Norveç Veliahdinin 
Mühim Bir Hitabesi 
Oslo, 2 (A.A.) - Ecnebi memle

ketlerde yaşryan Norveçlilere hita. 
ben radyoda bir nutuk söyliyen Ve. 
liahd Prens Olaf, Norveçin şimdi pek 
ciddi bir vaziyette bulunduğunu söy. 
lemiş ve denizaltı harbi neticesinde 
ölen İsveçlilere telmih ederken Nor. 
veç gemicilen tarafından gösterilen 
cesaretin icap ederse bütün milleti 
hürriyetinin ve istiklalinin müdafa. 
ası için her şeyi feda etmeğe hazırlı. 
yaıcağını ilave etmiştir. 

Veliahd netice olarak şöyle de. 
mistir: 
"- Kürreiarztn nüfusu dünya zen. 

ginlikleri makul bir şekilde taksim e • 
dildiği takdirde, herkes için yer bu. 
lunmıyacak derecede çok değildir. 
Fakat bunun için dotıtluk ve hüsnü 
niyet gösterilmesi ve milletlerin bir. 
birlerini anlamaları lazundır." 

Propagandanın 

Alfabesi 
Yazan: Belki. Halim 

Amerika tamamıyle sınaileşmiş, 
şehirleşmiş köylerini hemen 

hemen ortadan kaldırmış, kapitaliz· 
min en son haddine varmış bir mem
leket olduğu için kapitalist cemiyet. 
lerinin karakteristiklerini en bariz 
bir şekilde burada görmek müm. 
kün ... Bunlardan bir tanesi de teşkL 
latçılıkhr. Amerikada her adımda, 
her köşede bir teşkilata, bir cemiyete 
rastlarsınız. Herhangi bir şehrin te
lefon defterinde yalnız "çocuk,. ke
limesine bakın, belki on. on beş tane 
cemiyet adı bulursunuz. Çocuk me
selesinde olduğu gibi her sahada 
da böyle .. Bön dullar cemiyeti, bön 
mahpuslar kardeşlik cemiyeti gibi 
akla a-elmiyecek seksen bir türlü 
teşkilat var. Geçen Birinciteşrinden 
beri de "Propaganda tahlili şirketi,, 
diye bir teşkilat daha ortaya çıktı. 

İdare heyetinde bir çok üni\'ersite 
profesörleri bulunan ve maddi bir 
menfaat için teşekkül etmi bir var· 
lık olmııdığını iddia eden bu şirket 
ahonelerne aydan aya basılmış birer 
mektup yollıyarak pi~·asadaki pro. 
pagandalara karşı gözlerini açtırmı. 
ya yardım ediyor. 

Abone mektuplarından birinde 
propaganda şöyle tarif ediliyor: 

"Propaganda, grup yahut fertler 
tarafından yine grup yahut fertlerin 
muayyen meseleler hakkındaki fikir 
\'e hareketlerine tesir etmek maksa. 
diyle yapılan bir hareket yahut bir 
fikrin ifadesidir ... 

Şirket esas itibarile propaganda. 
nın aleyhinde değildir, gayesi. abo. 
nelerinin yalanı sahiden ayırm.alan· 
na yardım etmektir. 

Şirket propagandanın yedi ileti 
olduğunu söyliiyor: 

1 - Ad takma.. Propagandacı bu 
vasıta ile bizim hislerimize, he\'ecan
larımıza, '\'e nefretimize hitap· eder. 
Bizim nefret etmemizi istediği adet. 
lere, memleketlere. itikatlara, insan. 
lara. fikirlere bir takım fena isiınler 
takarak kendi araştırmamıza mey. 
dan bırakmadan o muayyen hadise 
için bir hüküm vermemize yardım 
eder. 

2 - Propagandacının propagan. 
dasını yapmak istediği şeyi herkesin 
beğendiği birtakım ideallerle birl~
tirmcsidir. Bu vasıta ile propagan· 
dacı bizim nelret duygumuz yerine 
scvgı, ınsanilet duygularımıza hi. 
tap eder. Bunu yapabilmek için onör. 
ilerleme, sadakat, halka yardım 
doğruluk, serbesti eihi mefhumlar 
kullanır. 

3 - İkame.. Bu metotla propa. 
gandacı, beğendiğimiz, saydığımız 
bir şeyin yerine kendisinin bizim be
ğendiğimizi, saydığımızı istediği bir 
şeyi koymıya uğraşır. Bunu yaf'Bbil· 
mek için semboller kullanır: Bayrak 
her memlekette milleti ve memleketi 
temsil eder. Bu itibarla bayrağı gö
rür görmez düşünmiye, tahlil yap
mıya vakit bulmadan heyecanlandı. 
rır, saygı hissimiz kabarır, harekete 
geliriz. 

4 - Propagandacının kullandıjı 
dördüncü bir alet te kendini içim.iz
den blriy!l'iş gibi göstermiye uğra._ 
masıdır. içimizden birini her zaman 
kendimizden saydığımız için onun 
söylediklerine, ileri sürdüklerine ya. 
hancı birinin iddia ettiği şeylerden 
daha çok inanırız. Onun için propa
gandacı, propagandasını yapmak 
için herhangi bir grupa karıştı mı 
guya kendisi de onlardan biriymit. 
kendisinin bir harikuladeliği yolun.at 
gibi görünmiye çalışır. 

5 - Perde arkasında oynamak.. 
Propagandacı, kendine, temsil ettiti 
fikre yahut grupa bizi ısındırmak, 
alıştırmak için her şekil hileye bq. 
vurur. Doğruyu gözümüzden örtmek 
için ne lazımsa yapar. işine gel• 
şeylerden bahs4!der ve işine gelmL 
yenlerin ne kadar doğru olursa oL 
sun adını bile anmaz. Yalan söyler, 
tahrif eder. Bu çeşit propaganda bl. 
ze adi bir oyuncuyu bir şampiyon, 
adi bir tecavüzü, bir kahramanlık 
manevrası gibi gösterebilir. 

6 - Sürüye karışmak .. Propapa. 
dacının uğraştığı şeylerden biri •• 
bizi sürüye karıştırmak, kendi ark .. 
sından kütle halinde yürütmektir. 
Bu iletin anahtan "herkes., kelime
sidir. Çok defa ilanlarda görürüz. 

"Herkes kremi kullanıyor,,.. 
Coğumuz herkesin yaptığı bir .-Y• 
den geri kalmak istemeyiz. Propa. 
gandacı bu zayıf tarafımızı gayet iJI 
bilir ve ondan istifade etmiye kalld
şır. "Herkes ~idiyor .. , "Herkes tÖY• 
lüyor", "Herkes yanıyor,.. "Herk .. 
öyle düşünfiyor.,, ilih gibi '4'Yler 
propagandacının sık sık başvunlaiWI 
şeylerdir. 

7 - Şahit çıkmak ... Propagandaeı 
bizi inandırmak lstediki şe:ıı leri met
hederken kendini şahit gibi cıkal'll'ı 
ve mesela der ki: .•.. Sabununu kul• 
lanmıya başladıtımdanberi yfldl
mün derisi yumuşadı, sivilceler ka1• 
boldu .. ilah .• 

Bütün bu aletlerden 'Propagaıula
cının en çok başvurdufu '9Y heF8-
canlanmızdrr. Heyecanlanmın ~ 
kaladı mı bizi istediği tarafa stlrua
li:vebDir. 
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Halle bu taşlan kırarak ve toplıyarak vesair gıda maddeleri vardı. Derhal 
istüade etmeğe teşebbüs etmiştir. felaketzedelere dağıtıldılar. 

(Başı 1 incide) 
imkan bulunamamıştır. Sular tasav
vurun fevkinde bir süratle, yani b ir 
kaç saat içinde ani olarak kasabaya 
inmiş ve yedi mahalle birden su al
tında kalmıştır. Simav deresi mutat 
mecrasından sağa sola inhiraflar ya. 
parak, kenardaki münhat yerleri aş
mak suretile mahalleleri istHa etmiş 
tir. Suların çekilmeğc başlamnsı ü
zerine, kasabada normnl hayat kıs
men avdet etmiş, gerek kurtarma ve 
temizleme işi, gerekse fırın ve de
ğirmenler işlemeğe başlaması, ~e

hirde hüküm süren açlık endişesi 

önlenmiştir. Bursadan 4 gündente
ri devam eden ekmek sevkiyatına 
nrtık ihtiyaç kalmadığı, mahallinder. 
buraya telgrafla bildirilmiştir. 

lzmİrdekİ Y arahlar . "Çadırlar. da ye~i~mişti. Erzitıcaıı 
ıstasyonu, cıvar vılııyctlere sevkedı-

lzmir, 2 (Tan Muhabiri bildiri
y or) - Erzincan zelzelesinde bü
yük tehlike geçiren ve ynralanan
lardan yüzbaşı Mehmet Ali Somer, 
l'Zevcesi Kiı.mile ve oğlu 4 yaşında 
Toray, beş günlük tren yolculuğun. 
dan sonra, bu sabah İzmire gelmiŞ
lerdir. Bu zat, İzmir tüccarl::mndan 
.Ali Haydar Albayrağın eniştesidir. 
'Vücudünde müte:ıddit yaralar var
dır. 

Mehmet AU Somer, facianın çok 
elim olduğunu ve Erzincan zelzele
sinde, şehir sakinlerinden yüzde el
liden biraz fazlasının telef olduğunu 
~yliyerek diyor ki: 

"- Zelzele, 27 kanun gecesi 2,30 
ıda yeraltından şiddeti: gürültiilerlc 
başladı ve amu:ii olarak vukubuldu. 
jJk zelzelenin şiddetinden birçok bi
naların tavanları, caddelere uçtu. 

"İki katlı evimizin üst ka~ında ya
'tıyorduk. Müthış sarsıntı ile uyan. 
dık ve gökyüzünü gördük: Binar.ın 

üstü uçmuştu. Bir taraftnn da du
varlar yıkılıyordu. Refikam, oğlumu 
bağrına basmış, bir duvar kenarına 
iltica etmişti. Bulunduğum yerdeki 
duvar yıkıldı, altında kaldım ve ya
ralandım. Maamafih yarnlarım ağır 
değildi, hep bcrabc1· sokağa fırladık. 

"Kar üzerinde, zifiri karnnlılna 

tek ışık olmadığı halele, koşanlur, 

birbirine çarpıyor, feryatlar birbiri
ne karışıyor, yıkılan binaların alt•n
dan iniltiler aksedıyordu. Tahmini. 
me göre, zelzele bir dakika kadar 
devam etti. Yerinden çıkarabildiğim 
bir yntak ve bir yorganı açık bir ye
.re serip, zevcemi ve çocuğumu bı

raktıktan sonra daha feci vaziyette 
olanların imdadına ]Wşt.t.Un. 

K urtulan mahkumlar iş başında 
"Zelzeleden umumi hapishane ta

mamen yıkıldığı i<;in mahkümlardan 
bir lüsmı, yani ölümden kurtulabi
lenler açıkta kalmışlardı. Fakat krıç
madılar, Erzincan müddeiumumisi 
İzzet geldi. Mahkı'ım ve mcvkuflaı
,.dan sağ kalanları topladı. Bunların 

'tll'asmda hnralı hapishanesinden 
nakledilmiş 40 m'lhk(ım da vardı 

Hepsine vazife verdi. Ve hepsi felfı. 
ketzedelere yardım için çok büyi.ık 
:gayret göstererek, geceli gündüzlil 
çalıştılar. Enkaz altından birçok ce
setler çıkardılar, yüzlerce yaralıyı 

kurtardılar. 

"Zelzeleden halk, büyük bir kor. 
ku ve heyecan içinde kalmıştL Ka
ranlıkta birbirlerine sanbnlar, kim 
olduklarını soruyor ve akrabaları 

hakkında malurn.:ıt istiyorlardı. 
"Sabaha karşı güneş çıkınca, gö

rünen manzara çok fccidi: Enkaz al
tından hala iniltiler geliyor, feryat· 
lar yükseliyordu. 

"Halka acele çadırlar tevzi edildi. 

"Zelzeleden sonra müthiş bir de 
fırtına çıkmıştı. Zelzele hafif hafif sa 
baha kadar devam etti. Bunlara ba
f ü denemez, fakat ilk şidefü zelzele 
ye nazaran, "hafif., diyeceğiz. Fırtı
na ve zelzele esnasında 4 yaşlarında 
bir çocuğun çıktığı bir Pğaç üzerın.: 
d en ağaçla beraber toprnğın içir.e 
gömüldüğünü gördi.ık. 

"İşlek bir cadde üzerinden geçer
ken enkaz arasından bir fery~t duv. 
d uk. Koşup açtık. Manzara fecidi· 
4 yaşlarında bir çocuk bağırıyoröı.ı. 
genç anası hayata gözlerini yum· 
mustu ve yanı başındaydı. 

"Fırtına kesilince kar başladı, kar 
ve müthiş bir soğuk. 

i lk imdat treni v~ yaralılar 
"Frat nehrini!'l cenubundaki ve 

Erzincanın Şarkındaki köyler, zelze. 

leden zarar görmediler. Bilhassa Er
zincan Şarkındaki köyler halkı, hem 
felaketzedelere erzak ve giyecek eş
ya getirdiler, he:n de enkaz temizle
me işinde büyük yardımlar yaptılar. 

"İki üç gün sonr:ı bile enkaz altın. 
dan hala yaralılar çıkarıldığını gör
düm. Kurtarılan yaralılar, imdat 
trenleri ile Sıvas, Malatya, Diyar. 
bakır, Eli:ızıl! hastanelerine .ı?öndcril. 
d iler. 

"İlk yardım treni, zelzeleden bir 
sün sonra Erzincana yetişti. Trende· 

lecek yaralılarla doludur. Hatta is
tasyonda bir hamil~ kadın doğı..r

muştur. Dünyaya g!!len çocuk sıh. 
hattedir. Fakat annesi ağır hastadır. 

"Erzincandan hareket •.!tmeden, 
şiddetli bir zelzele oldu. Vagonlar 
hayli sarsıldılar. hmirc gelinceye 
kadar geçtiğimiz bütün istasyonlar
da halkın yüksek alaka ve şefkati i. 
le karşılandık. Bize yardım etmek i
çin her çareye baş vuruyorlaı dı. 

Hatta Nazilli istasyonunda, İzmir 
valisinden hatınmı7.ı soran bir tel
graf aldık. Çok mütehassis olduk.,, 

Bir Y ara h Anlatıyor: 

Dün sabah sant 7,30 da Ankaradan 
Haydarpaşaya gelen tren, bir yaralı , 

KİRMASTİDE 

kafilesini de şehrimize getirmiştir ' ' Klrmasti kazasında Krmiasti <lere
On üç yaşındaki oğlunu knybeden si taşmıştır. Dursunbey. Ayaf ve A
Sıvas - Erzurum hattı 14 ünc\ı kı- da köylerinin aşağı mnhalleleri su 
sım inşaat şefi Hayri Gürırmakla altında bulunmaktadır. Bu kôy haL 
karısı da bunlar arasındadır. Hayri kı ile hayvanları mahsur kalmıştır. 
Gürırmak, dün kendisiyle görüşen Halka yiyecek sevkolunmaktadır. A
hir muhar:ririmize zelzele hakkında da köyünde şimdiy.~ kadar iki çot.ı:ln 
şu tafsilatı vermiştir: ve 200 koyun l;:urtanlm1ştır. Mezru 
"- Zelzele gecesi saat yanmn ka- arazinin mü'Qim bir kısmı su altında 

dar kitap okumakla meşgul oldum. k.:ılmıştır. 

Kanm ve çocuğum karyolalarmda u
yuyorlardı. Bir aralık uyuya kalmı. , 

ADAP AZARINDA 

şım. Birden müthiş bir gürültii ile Adapazarı, 2 (Tan Muhabiri bildi
uyandnn. Camlar şangırdıyor, knr- riyor) - Snkarya n<!hrinin taşr!lası 
yolamın demirleri duvara çarpıyor. üzerine Adapazarı kazasının merke
du. İlk anda neye uğradığımı anlıya- ze bağlı hemen biitün köyle
madun. Ve koryoladan aşağı inmek, rını ve civnr nahiyt?lere tabi bazT 
kapıyı açmak istedim. Fakat sarsın- köyleri sular kaplamı!}tır. 
tı o kadar şiddetli idi ki, oda içinde Sakarya suları Mudıımu çayı su
bile yürümeme mani oluyordu. 'Tam lariyle birleşerek, bu köylerin bütün 
bu esnada odanın sağ tarafındaki du- mezruatınr harap etmiş vs ovn bir 

vcrr yıkılmıya ve kerpiç parçaları oğ- göl halini almıştır. Şehrin içmt> suyu 
olan Sapanca gölii kanalı d:ı ta§tı

lumun karyolası üzerine düşmiye ğından, bu göle eivar köyleri qe su 
başlad. Bir kaç saniye sonra odanın basmıştır. Bundan başka nefsi Ad::ı
içi enkaz He dolmuştu. Nihayet bu pazarın Tekeler ve Bağlı:ır mahnllesi 

tazyika mukavcmt edemiyen döşeme de kısmen su nltında<lır. Sakarya 

büyük bir gürültli ile çöktü, Üçii- setlerinden aşan su!arm bir kısmı 
müz birden karyolalarımızla beraber şehir me7.arlığına daynnmı~tır. 

alt kata yuvarlnndık. Gözlerimi aç- Sakarya şimdiki halde normal va-
ziyetinden altı metre kadar yüksel. 

tğım zaman bir kerpiç yığını içine miştir. Nehrin bir yerden patlak ve-

gömülü olduğumu gördüm.Kollarımı rip şehirde ve civar köylerde tahri
hareket ettirip kurtulmak, hiç ol- bat yapmaması için çalışılmaktadır. 
mazsa geniş bir nefes almak istedim. 

F.akat üzerime o kadar kerpiç yığıl
mıştı ki, bir türlü kımıldanamıyor
dum. Bu esnada karımın ve çocuğun 

inlediklerini ve beni imdatlarına çn

ğırdıklanru duydum. Bu iniltiler 

gayretimi arttırdı, ne olursa olsun 

onların imdadına koşmak istedim .. 

Fakat nerede ... 
Tam bu sırada etraftan sesler işit

miye başladım. Bunlar Erzincan ha. 
pishane binası inşaatında çalışan İm
ralı Adası mahkumları idi. Bir ah
şap kulübede yattıklan için zelzele
den müteessir olmamışlardı. Kazma 
ve küreklerle etrafı temizlemiye bnş
ladrklan sırada evin enkazı birden 
alev aldı. Göz göre göre ölmek işten 
değildi. 

Nihayet ayağımdan ağırca yaralı 

olarak ilk defa beni, daha sonra da 
başından ve kolundan yaralı olan ka 
rımı kurtardılar. Fnkat biricik oğ. 

lum Aytekin bir türlü kurtarılamı

yordu. Bir saat sonra onu da çıkar
dılar. Fakat yavrum, hayata gözle
rini çoktan kapamıştı. 

Onu, yanımıza getirip karların 

içine bıraktılar. Bu sırada evin enka
zı da müthiş alevler içinde yanıyor. 
du. 

İçimiz yavrumuzun acısı ile sız
larken, üzerine bastığımız kar taba
kası çıplak ayaklarımızı ve vücudü-

müzü donduruyor, kendi evimizın a
teşinde ısınmıya çalışıyordult. Bi
raz sonra hayatrmızı kendilerin~ 

medyun bulunduğumuz bu mahkum 
!arın muaveneti ile istasyona nakle
dildik ve 48 saat tren bekledikten 
sonra Malatyaya geldik. 

Yollarda, bilaistisna hemen her 
yerde büyük bir şefkatle karşılan

dı}(. Bütün vatanda~ların b ize karşı 

gösterdikleri bu alakadan fevkalade 
mütehassisiz. Bu b irlik, h epmizin 
göğsünü i!tiharla kabartmalıdır. 

ş. Ş. 

Bütün altıkalı memurin tehlikeyi ön. 
lemeğc çalısıyorlar. Tehlike fazla ol. 
duğundan bütün nakil vasıtalarının 

Ada • Hendek şosesinden• geçmeleri 
menedilmiştir. 

Kocaeli valisi re!ak:ıtind~ İstanbul 
ve İzmit emniyet miidürleri olduğu 
halde Gevve ve Hı>ndC'k ile su basan 
diğer bazı rnıntakalarda t<'tkiklC'r 
yaparak icao eden seri tedbirleri al. 
mıslardır. Bu arawa su altında kalan 
kövlerin hayvanah V<' ah-ılisi civar 
vüksPk kövlere kaldırılmıcı ve cııı bı:ıc;_ 
kını tehlikesine manız lıir kısım köy
ler de tnhliye edilmiştir. 

Su altıııda hulunan kövlerle hariç. 
ten getirilt>n birkaç kayıkh mnvasa
la temin edilmekte ve nehı-in hfr var
ma suretile me<-rı:ısındA değisiklik ol. 
mam;ıc:ı irin s<'dler tahkim olunmak
tadır. T"hlikeli cıı71rıtrlan kanı:ımnk 

icin iki binden fazla çimento torbası 
kııllamlmıstır. 

İ7mitten P.elen hahrh•p mi.iirP7esi 
ile fstanbuldan ,:!elen itfaive müfre. 
'lesi de ican Pderı yerlerde su !arı bo. 
saltma ;rrı.elivesile mesı?ul olmaktn. 
dırlar. 

EGE MINTAKASINDA 

İzmir. 2 (Tan Muhabiri bilrl~ri. 
yor) - BPnemen, BPr11amı:t ve Öde
miş hnvalisinde seylabın V.ı>tirdil!i 

sular hfı.Ia çekilm<>mtştir. Kövlerle 
muvasnla kavıklarla temin edilmek. 
tedir. Mahsulatın ı!Ömii~ :zarar bü. 
vüktür ve mczruat hala sular nltın. 
dadır. 

Ege havalisinde seylan farhibatx!)s 

ait son vaziyet şudur: Ödemişte 10 

ev harap olmuş ve 10 ev kısmen yı. 
kılmıştır. 

· Gediz çayının taşması üzeri.ne Se. 
ren köyü ve diğer bazı köyler sular 

altındadır. Maamafih sular tedrici 
surette alçalmıya yüz tutmuştur. 

Manisa ovası da s ular altındadır. 

Bütün halle evlerin damlarına ve a. 
ğaçlann tepelerin e iltica eylemi' o. 

lup kendileri civardan temin edilen 
kayıkarla kurtanlmaktadır. 

Ödemişin Kiraz nahiyesinde İtfa. 
ra köyünde Güllü adında 55 yaşında 
bir kadının evi sellerle yıkılmış, ken 
disi de enkaz altında kalarak ölmiiş
tür. Ke!elihisarda da bir ~oban bo
ğulmuştur. 

Tirede fırtınadan birçok ağa\lar 
devrilmiş, Kemalpaşada sulardan bir 
evin duvarı vıkılmrstır. Üc gün üç 

~ . 
gece yağan vağmurlar, Menemen, 
Tire, Foça, Ödemiş, Torbalı ovala
rını su basrruı;tır. 

(Başı 1 incide) 
l - Ormnn ve madenler de dahil olmak 

üzere her türlü zirai ve sınat istihsal ile 
ticaret ve kredi ve münakalAt işlerini ve 
bu işlerde hil.J'Tlct ve mesainin tevzllni, u
sul ve ş::ırtlarını. 

2 - fsllh1:1ki ve alclümum ücretleri ve 
klro bedellerini. 

3 - Nokil vasıtalarının kullnnılmaı:ını 

ahvalin icaplanna göre tnnzlmc ve bütün 
bu hu~ıslardn umumi VC'ya kısmi 'ıer ne\'i 
tahdidat ve tokyldat, mcmnulyctler \'e 
mccburiyetlf'r v::ız'ına. 

4 - Doğrud:ın dol(nıya veya tav1ir vP
ya tesis edccC'ği resmi veya hususi te<:c1>-

küller elilc Hizum göre<:cği cşyn ve mad
deleri isUhc:al \'C imolc, ::ılıp satmağa ve 
stoklar tesisine. 

5 - Resmi veya husus! hC'r nevi istihsal 
şubelerinin ve işletmelerinin müafı.-rlden 
veyn blrleş1 i rmc surcUlc devlet idaresi 
\'eya kontrolil altında işlettirilmesine mn-
tuf bilümum karar ve tedbirleri ittihaza 
sa l~hlyeltardır. 

Madde :J - İkinci maddede vıızılı karar 
ve tedbirlerin ihzarına ve tntbikınn mü-
teallik muameleler Milli fktısadı Koruma 
yüksek hcycU tnrafından ifa olunur. Oıı 

heyet Başvek•lin teklif edeceği Vckiller
dC'n mürekkep olrrak fcrn eklllerl hcyc>ti 
kararllc tc.şkil olunur. Heyete Ba"'·ekil 
veya tcnsio edcccr.ı Vekil reislik eder. 

Yüksek heyetin salahiyetleri 
Mndde 4 - Milli İktumdı Korumo yilk-

kik muamelelerinin icrasında bu kanunun 
tatbikı ile tavzif edllmis olan memurlar 
ceza muhakemeleri usulü knnununun hil
kilmlerlne tevfikan znbıtnnın haiz oldu"u 
saltıhlyetlerl haiz ve vnzifelerlle mükellef
tirler. Meskenlerde yapılacak ari!malarda 
C"eza muhakt'mPl<'rl usu!O kanununun 
97 nci mnddcsi hükmü caridir. 

Mndde 13 - Bu konuna göre tnvı.if e
dilen memur ve milstahdcmlC'rln lhmnl ve 
terahl ve vazifeyi suiist!mnl ve cezayı 

mü~telrlm "nlr suclrın"ldan dolayı h,kl:ı
rıncla yapılacak C<'zal t,.,kiplcrdc 161)9 s:ı

vılı kıınun hillw.ıil tntblk olunur. ~·ı ka
dar ki yalnız p:ırn crzaı;ını \'t'V!l hiikimln 
hıınlc;le p:ır:ı cezıı~nd n birini tayinde 
"lltıhtar oldvltu suclıı,.rla mer.kOr knnunun 
3 Ont'fi maddesi tatbik olunmaz. 

l\Iadde ı4 - Bu kmmnrl:ı vnzılı ~çların 
takip v<' muhnkrrrıP"lnoc 300!1 s:ıyılı meş

hut suçh>:"ın muhııkl'me usulü knnunun
dnkl ş.:ırtlann mevcudiyeti halinde mez
kı'.lr kanun hükiimlcri tatbik olunur. Yu-
1-arıdakl fıkranın şürrıulii dısmd:ı knhn 
lıııll,.rde C"7a muhakemeleri usulü knnunu 
tatbik rcm•r. 
Madd~ J 5 - Bu k•ınunuıı ıı:ümulOne gi

ren suçlnr ı-euı muhakrmeleri usulil ka
nununun 423 Uncii maddC'~J mucibince as
liye crzn mııhkemelcrl ve Trmylz mııh1<:e
m<'slndC' htil zamanında görillen isler züm
rl'"'"o"ndir. 

Madrlt' Hi - nu knnumı tatbik eden ha
kim ve memurl::ırın bu vazlfclerilc il"lli 
nlnralt i~led''.::lerl suçlıırd:ın dolayı hakla
rırıda tcre1tiib C'n"n cezalar bir misli art-
tır•lıırıık hllkmedlllr. 

sek heyeti bu knnun hilkümlerlnin ve bu Madde 17 _ Aıı:kprlik kanu"lu ne mllll 

İzmir civarında CumaQvası nahi
yesinde Devlet Ha,·ayolları ıdoresi

nin tayyare meydanı civardaki ka. 
nalların yıkılması yiizünden hücum 
eden sulnrdan hayli zarar eiinnfü::tlir 
Benzin deposuna da sular 1olmustur. 
Foça kazasında Kumtepe mc>vKiindc 
küçük bir tepe iizerinde sularla mah 
sur kalan VP havatlarmrlan lrnrkulnn 
çobanlarla 600 kadar koyun Fııcaclan 
vetiştirilen kayıklarla kurta,.ılmıstır, 

Menemenin Emiralem nahiyesi civa
rında demiryolunun 28 inci kilum<'t
resinde sular hfılV demirvoh1 üzerin
den aı:maktadır. Maamafih tamir e- knnunn lstimıdcn alınan kararların tat- mildrıfaıı miikellc!iycU knnunu hükilmlerl 
kipleri burasını onarmış ,.e bn gece blk, icra ve mOrakabcslni temin için tcs- m:ıhfu7dur. 
ilk defa olarak Afyon treni saat 2:1 kiltıt kanunlarllc mukayyC't olmaksızın Madde 18 - Bu kıı"lun mucibince yrırıı
de gelmiştir. Yalnız Manisa • Akhi. Vckıilctler arasında işbirliği vilcudc geti- ıacıık ic;Ier ve istilzam cdecej!i tcskilat 

rebilcceği gibi nvnl mnksııtlarla rlevlet hu- knrşılıJ!ı olmıık fizc-•e :J üncU maddede y::ı
sar arasında Karaağaç istac;yonu ci. sust idare, belediyeler ve bir kanunln ku- 7.ılı hcvet cmrinc ha:dnC'Ce 25 milvon 11-
varındaki demir köprü sellerdc·n ha. 
sara uğradığından Bandırma treni 
ile gelenler aktarma surctilt> geciril
mekted ir. Burada köprü tamir edilin 
ccye kadar aktarmaya devam edile
cektir. 

nılmuş hfüımum m!iessese ve tcşekkClllcr- ralık bir sermııvc tPmln edilir. Bu scr
lc bunların memurlarını tavzif ve lüzu- mııve<len sarCedilP<'ck pıırııl:ır muhasebe! 
munda merkez Vf' vilayetlerde icap eden 
teşkililtı ayrıca ihdas edebilir. 

umıımive k'lnumı ile arttırma ve cltsiltnıe 
,}'e ihale kıınunlıırilı- inşaat bakımından 

?443 ve "7!19 numarıı1t kı,,ııırılann hfı'tüm
lerinc tiıh! olmıyacal'ıı J?ibi divanı muhn
ıı;cbııtın dn vize ve mürakabcsine t!ıbl de-

Birinci fıkra hükilmlcr! dnireslnde Uıv
?.if olunarak bilı·mıum teşklH\t m<'murl:ı

rının vnzife ve salfıhiyetlerl mezkur heyet-
çe tayin olunur. ~ilrllr. 

Maddl' 19 - 1R iT'ri mnndede \>'nzılı 
l\forsin hattından 4 gündcnbcri İz. Madde 5 - Bu kanunun hilkiimlcri da- ~ermnve ııe vıırııhın hfitün muıımrlclerde 

!resinde lttihn7. olunacak idari karnrların H b mire gelmesi beklenen Anafarta va- hııqıc:t hukı.1'k hllkümlP~ı ı-:ırldlr. e-s::ı ::ı-
icrası mecburidir. Bu kurarlar aleyhine ı B k puru bugün gelebilmiştir. Fırtınadan tı Tiirkivc Ciimhurivetl Z rnnt nn ası 
kaz.::ıi TTl<.'rcilrrc v·ukubuhıcl\k milroı-::ıatlnr nt'zdlndt' trm('rldl7 etfirlllr ve ve?.ncdıırlık 

bir iskeleye iltica ettiği anlaşılmış. vc,cezııi takipler icrayı durduramaz. lc:lerl dP bu hankn tartıfınd'ln ffn l'dllir. 
tır. Maddc 6 - Bu kanun hUkOmlcrlne ve Buna ııit hP<san ve mua"llelelı>r Ziraat 
Ayvalık hattından üç gündür gel- bu kanuna müstcnldPn alınan karar ve Rankıı~ı hesao ve mıııım<'l,.lerl hakkındı:ı

mesi beklenen Mersin vap:--u hıuzlln tedbirlere her ne sekildc olursa olsun mi.i- ki usul ve t'saslar dairesinde müral)abe ve 
de .celmemiştir. m::ınnat rocnler veya tntblkını giiı;leşti- in4aç p(11Jir. 

rcnlcr veya geciktirenler 5000 liraya kı:ı- Maddi' 20 - rn fnrl mndd,.,,f" vı:1,.ılı ı;er
dar oğır para cezasllc ccznlıındırılırlnr. Ş•J mave a) BOtçPve kon:ıcıık tah"llsntln, 
kadar ki bu hUkmolıınııcnk ceza suclunun b) Hn7.lnecc verilt'<'ek avansln~ln. c) Ban

BALIKESİR DE 

Balıkesir, 2 (TAN Muhabiri Dildi- temin ettiği veya temin edPCcği menfaot kaforıfon temin edilecek kr<'Clilcrle, <:) ic
riyor) - Gönen kazasında tcırla VI' 

bahçeler su altında kalmıştrr. Vilfıyct 
merkezind~ hükumet binası kiremit
leri fırtınadan uçmuştur. Edrcmidin 
Ak çay iskelesine bağlı bir yelkenl: 
fırtınadan batmıştır. Akçnyın mahal 
leleri ve telgraflıane su altındadır. 

İnsanca zayiat yoktur. 
Susığırlık kazasında Simav cayı 

taşmıştır. İstasyon civarındaki bina
larla mezbaha su altındadır. Balıke-

mlkt::ırından aşağı olnma7- İşlenen suçun ra Vek11'crl heyeti kıırarlle Ziraat R::ınkıı
ağırlığınıı gört' aynca 3 ~eneye k::ıd::ır ha- •:ıncıı ihraç ve h<ı71rH)Cf' kC'fıılet Mile,..ek: 
pis cçzıısı da hükmolunabilir. bonolar veva tahvlller ne temin edilir. 

MUkerrirlcr hakkında Tü.rk ceza kanu- Mndde 21 - Bu kanun neşri Uırlhlnden 
nıınıın tekerrür hakkındaki hiikiimlcrl itibıırcn 2 c:ene miiddctle muteberdir. 
tatbik edilmekle bcrnber 6 ayd~n 2 sene- Modde 22 - Bıı kıınuna istlnııden çıkn
yc kadar sürgün ccz::ısına mahkuh edilir- rılan karıırnamolcr mPtinlcrinde ne za
lcr. man mer'i olncokları gösterilmcdil!I Uık

Modde 7- Mevcut malın tükenmesi, 
yer.isinin gelmemesi veya gecikmcı:I, 

yahut d. ha paholıya mnl olacağı slbl mü
lahazalarla veya talebin artm::ısı scbcbllc 
fiyntın yiıkscltllmc.c;f, mevcut malın sııtış;ı 

dirdc Resmi Gazetroc neşirleri tarihinden 
ltihıırrn iki gün sonra mcrlycte ı:lrer. 

Madde 23 - Bu kımunun hUkümleriııl 
İcra Vekilleri heyeti yürütür. 

sir yakininde üç köprü tamamen ha- ::ırzedllmcmesi, mPvcut kalmarlıRı bcya
rap olmuş, münakale inkıtaa uğra- nlle malın saklnnmnsı veya bu m:ıksnl
mıştır. İstanbuldan Bandırmaya git- !arla malın herhangi bir suretle kaçırıl
rnelde olan mnzot yüklü 10 ·tonluk m:ısı y:ıhut IT'uvazna yolil(' elden çıkarıl-

ması veya makbul bir scbebe müstenit ol
bir motör Burgaz koyu civarındo mıyar:ık giimri.ikten çekilmemesi, ynhııt 

S. Saracoijlu 
İzahat Verdi 

fırtınaya tutulmuştur. Hizumundan fa7.la m::ıl l':ntın alınması vc 
(Ilaşı 1 incide) 

Bu izahat reye konularak mütte
fikan umumi heyette kabul olundu. ÇANAKKALEDE 

Çanakkal~, 2 (TAN l\fohnbirin
.Burada Bünyan deresi taşmı ştır. Lap 
sekide Çardak köyünde bir çoban 
boğulmuştur. 

Çanakkalenin içinde hükumet ko
nağını su basmış, Geliboluda bir çok 
köyler su altında kalmıştır. 

EDİRNEDE 

Edirne, 2 (TAN Muhabirindep)
Burada seylap olduğuna dair cıkan 

haberler esassızdır. 

FIRAT TASTI 

Birt<!ik, 2 (TAN Muhabirindcn)
Fırat nehri tastı, simdilik zaviat vok
tur. 

KARTALDA 

Kartalın Korna köyündeki Uzun
dere taşmış, Hüsnüye ait iki öküz ile 
arabasını sürüklemiştir. Kurtdoğmuı: 

köyünde f rva d eresi taşmış, Şekibirı 
44 koyunu ile bir keçisini alıp götür
müştür. S efer Usta çiftliği civarında-

ki der e ile Kartalın S avak der esi 
taşmış, c ivanndaki bostan ve tarla
ları kaplamıştır. 

K artal istasyonu karşısındaki zi
rai kredi kooperat if binasının dosya 
mah zeni ve o civardaki bir kısım ev
lerin alt k atlan s u ir·inde kalmış, bazı 

bahçe duvarları yıkılmıştır. 

bu mnlların bir veya mlitc . .ıddit yerlerc it
har edilmesi hallerinde bu fiilleri lşliyen-

ler hakkında yukarıki maddede yar.ıh ce
zalardan başka mallnrın milsadereslne 
hükmolunur. Bu maddede yazılı fiiller to-
clr olmıyarıl::ır tnrnfındnn ı .. ıcnmlş oldu~nı 
takdirde mallarının milsadcresile beraber 

Bundan sonra bugünkü ruzname

ni~ birinci maddesini teşkil eden ve 

geçen haftaki umumi heyet içtimaın 

da Parti idare heyetince teşkili ka-
hükmedilecek c""anın dörtte biri indirilir. rarlaşan komsyon tarafından esasla-

Maddc B - Ücretle çalısmak miikell<'- rının tetkik olunması kabul edilmiş! 
fiyeUne t~bi tutulan !seller c:ıılışmaktan 
lmtfnn ctUklerl veya verilen işleri kasdcn 
llıyıklle yapmadıkları takdirde 15 ııilrıe 
kadar hafif hapis cer.asile cczalıındırılırlar. 
Bu maddeye göre mshktim olduklıın ce
zayı çc!Ctlkten ı;onra da çalışma nıiikt'lle-

fiyctinP riayet etmiycrıler hnkkınd::ı 6 ay
rfan l seneye kadar sürgün cezası hUkmn
lunur. 

Mndde 9 - Bu konunda yazılı sııclar için 
Türk cer.n kanunile diğer kanunlarda dnhi 
ağırt'eza hiikii'111erl bulunduğu Uıkdirde o 
cezalar hilkmolunur. 

Madde 1 o - nu knmımı görP vı>rllrn 
hükümlerin masrafı mahkümR ıılt olımık 

üzere tamamen veya hutıis:ı ohrnk ne~rl
ne mahkemece karar verilebilir. 

Mndde 11 - Bu kanunun şiimulilne gi
ren suçlar asliye ceza mahkemelerinde ~ö
rillilr. Lüzum görillecek yerlerde milnhn
sıran bu işleri görmek üzere aynca asliye 
mahkemeleri kurulur ve müteaddit asliye 
ceza mnhkcmeteri bulunan yerlerde bu 
mahkemelerden biri bu işleri görmeğ<' 
tahsis olunabilir. 

Yapılacak araştırmalarda 

Mnddc 12 - Bu kanuna göre verilen 
kararların tatblkı dolnyısile gerek nllika
dıırlara ve gerek Uçiincü sahıslarn alt ti
carethane, imalAthane, depo; mnğnza ve 
antrepo gibi yerlerde arama \•cya solr tah-

olan milli iktısadı koruma kanunu 

proiesi üzerinde müzakere açıldı. 
Komisyonca hazırlanmış olan ıa. 

yiha pr ojesi Ü7.erinde birçok hatipler 
söz alarnk mütalealar beyan ettiler. 

Saat 19.30 a kadar devam eden 
bu müzakerelerden sonra mevzuun 

müstaceliyetine binaen, miizakerenin 

bir an evvel intacını temin için ayın 
dördüncü perşembe günü umumi 
heyetin tekrar içtimama dair olan 
teklif reye konularak knbul edildi ve 
celseye nihayet verildi. 

Akdeniz ve Karadeni~ 
Nakliyatı Primleri 

Londra, 2 (A.A.) - Hiild\ınet·n 

h arp sigortası büroları müttefik ve
ya bitaraf vapurlarh veya Akdeni7· 
den Karadenize yapılac:ık nakliyat 
priminin 100 İngiliz lirası b:ışına 8 

şilinden 6 şiline indirildiğini bildir· 
mekt cdir. Bunun sebebi Akdeni7.dP. 
ve K a radenizde seyri.:;efainin tehli
k eye maruz bulunmasıoır. 
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Ö Y A R D 1 M li Şevket Özveren, 10 !ırası Sabri A. törleri dün de 2000 lira vermişlerdir. 
~a.as;k~~!~ip ;!~.· .~1~04 .. ~~~~.:;~rı;~~ tayoıu, 10 lirası Neriman can, 20 li. Bundan başka bu vatandaşlar 160 Nasıl Saplan· d-I 7 
sın Sermct, şerikı muhendıs Nuri L· ıs tem· ız rasr Dağcılık klübü, 50 lirası Akın çuval da un teberru eylemişlerdir. 
N f 

sineması sahibi Murat, 20 lirası Na. Bundan başka büti.in vilayetlerden e 
a iz, Nesim Sisa, Rafael Ruso, 600 lirası Kazaro Nişanyan, 

500 
lirast zif Sirel, 20 lirası Şişli Terakki lise. on binlerce parça eşya yola çıkanl-

Ford centesi Muhittin Akc-ora, 
250 

(Yedinci lutemiz) si müdür muavini Mevhibe, 10 liras1 mıştır. 
lirası iblağ suretile Atlamazoğlu, DünkO yekOn 9707 41 kasap Vahram Çakıcıoğlu, 10 lirası İzmirde toplnnan iane miktarı 31 

100 
Osman Başar Oska ticarethane- kasap Lambo, 10 lirası bakkal Petro bin lirayı bulmuştur. 

O lirası iblağ suretile Turan Ya;;. 
f b 

ö sinde 5 Laci, 10 lirası kasap Vasil Zaharia. Bursada 18 bin lira toplanmıştır. 
a rikası, 500 lirası Bilyak şir~-etı', F A h k k t 

25 
11. erzan raz u u mezunu 5 dis, 10 lirası şekerci Mustafa Ünver. zmir ve Bursad.\ on binlerce eşya 

O lirası Şenger nakliyat şirketi , Moiz Kazado 10 a· lO r J f B "l 5 cemedilmiştir. 
500 lirası Akü Yazıcı , 500 lirası Me. Hayri Çavdar Moda terzihanesi 100 ı, ırası oze arzı ay, O lirası 
sajeri Maritim seyrisefain kumpan 1 Snmoeı Pinhas 20 mühendis Nevzat Çavuşoğlu, 20 li. Vilayetlerdeki yardımlar: 
yası 

500 1
. Ç h 

1 2 
- Samoel Pinhas milstahdeınlerl 3 25 rasr Haydar Targan, 20 lirası Ali İzmir, 2 (A.A.) - İzmir mülhnka. 

• ırası u ac yan, iOO lira. Ayvansaray Şen Yuva kıraatha- Dlkbas, 10 lirası Cevat Kula, 50 lira. t d f l"k sı Vitüller, 300 lirası Balya maden ın a e a etzcdeler için yapılmakta 
şirketi, 1000 lirası Fethiye maden ~~~:~e yurtsever gençler tara- 15 62 sı göz doktoru Ahmet Şakir Onat, olan teberrüat devam etmektedir. 
şirketi, 400 lirası Singer kumpan. Batman oğlu Ananyadi Hasır 10 lirası Asaf Varas, 25 lirası Seniye Akhisann ianesi 3500 lirayı bulmuş. 
y 500 iskelesi No. l 7 Asaf, 10 lirası tuitlacı Hayrebct. 25 tur. Karşıyakada 1213 lira nakit ve 
.ası, .. lirası Ni:kola Minap, 2 bin H kkl y lirası Muammer Erdif. 10 lı"rası Ke. 1400 lirası Turk Tütün limited sirketi 

3 
a cdibaş Cihangir Yedi- parça giyim eşyası toplanmrstır. 

b" r - , baş apartıman No. 1 15 malettin Gelenbeli. 10 lirası Sami A. Vilayetin yardım listesi 27980 lira-
·m· ırası Papanın İstanbul mümes. İnhisar idaresi Mecldlyck15y IJ. 

sı.llıği, 1000 lirası iblfığ suretile Ta. kör fabrikası işçileri tarafından 
hır, 1500 lirası iblağ suretile Manuel Marangoz Ahmet İsmail işçileri 

kıncı. 15 lirası Şevket Donıker. 11 
lirası Necdet Akar, 10 lirası Münev. 
ver Akar, 50 lira~· :ıvukat Dürrü Te. 
sal. 19 lirası Ali Özarslan, 10 lirası 
Atıfet B i ızat, l n lirası Genera 1 İ?:zet. 

ya varmıstır. 
22 

Saparta 500 ( RızapaŞa yokuşunda ) 
. · irası Doyçe Lcvant 

Lınye, 500 lirası iblfiğ suretile mü. Döşemeci Ahmet ve işçileri 
hend" İ k (Rızapaşıı yokuşu) 

15 sa , 500 lirası Hasan Erknn, Mustafa GUçcr {Mahmutpaşa 
(aıyrıca 80 çuval un), 100 lirası Artin caddesi No. 191) 
İnceciyan, 500 lirası Narmanlı Sıtkı ı J..evi - Bornişt.'lyn - Bensuam 
Ve Avni, 1000 lirası iblağ . İ (Taksim Zafer apart.) 
ak H . suretıle • 1 Aleksandra oğlu Kosta (Taksim 

5 • orasancıyan, 1000 lirası iblağ Za!cr apartımanı) 

4 10 

6 

25 

5 

2 50 
50 suretıle Mehmet Seyhanoğlu , 750 li. Hamdi (Eski liman müdürü) 

rası Arü Molo, 300 lirası Tolükyan Mensucat santral fabrikası i5çl-
Serkiz, 400 lirası Türic Amer·k t' leri (Üçilncü defa olarak) 128 50 
caret şirketi lOO li N ı an ı- Mergube Ülker (Göztepe istas-

' rası amık Ka. yon caddesi) 25 
pancı, 800 lirası Antalya ambarı, Şehremini orta okul talebeleri· 3 
500 r . ırası K. Maskof, 500 lirası Na. (1, Bankası tarafından) 
ııf K~z~, 1000 lirası iblağ suretile İş Bankasının şehrimizdeki · 
Elovçıvıl tarafından verilecektir. merkez ve şubelerine diln Tan 

Milli yardım komitesi Etıbba Oda. namına fclftketzcdclcr !cin ya-
sına müracaatla vılbaş d 1 .1 tınlan paranın listesi de aşa-

' • ı O aV'lsı C ğıd d 
doktorlara gelecek ilaç eşantiionla. ls;A~~UL MERKEZiNE: 

rının, zelzele mıntakasına gönderil- Balat, İpckl!i fabrikası memur 
l'nek üzere kendisine verilmesi husu. ve ustalnn ııa 25 

sunun teminini rica etmi~tir. Bay Ali Kemal Kavrak {Asma-
• altı No. 77) 100 

İst bul Lasüis Sigorta şirketi 
an yardım komitesinin Gire. Rene Addeo ve Albert Tiano 

100 

ıun ve Orduya gönderdiği yardım e- Sigorta Komls. evi. 
kipleri mahalline varm1şlardır. Ge. s. Porsemay (Yılbaşında evln
rek ekip reisleri, gereıkse Giresun va. deki toplantıda yapılan tevdiat 

50 

lisi zelzele vaziyetini dün telsizle, olarak) 
f ta b Y. M. Korl tarafından 

26 
25 
15 s n ul milli yardım komitesine bil. d B. D. Romano tarafından 

innişlerdir. GALATA ŞUBESiNE: 
e Milhendis Tamapol müessesesi 

Papanın İstanbul vekilliği namma tarafından 
sekreter Riji ile doktor Tahir diin .Mühendis Tamapol müessesesi 

300 

rn·1n memurlarının tevd. 100 1 yardım komitesine müracaat c. Mühendis Tamapol tarafından 
derek Papalığın emri üzerine yazılan (Şahsen) 100 
taziyetnarneyi komite reisi Lütfi Mühendis Slmanoskl tarafından 25 

leırdara vermişlerdir. Bu mektupta BEYOGLU ŞUBESiNE: 
zelzelecı... d 1 Sakarya sineması memurları "'n o ayı teessür bevan edil 
:ınekted · • • tarafından 
fedil ır .. ~ynca felilketzedelcre sar. Jnn Hason (Beyoğlu Balo so-

8 

li ınek uzere Papalık namına 3 bin kakUı) 
r~ ..... teberrüde bulunulduğu Qjldiril. Marl Kulam (İsUklAl cad) 

25 
ıs 

rn"""'ıedir. Samahattln Günenç (Hamalbaşı 
F-J-L Kılıç sokakta) 

ııı:::uwcar bir ilaiyeci KADIKÖY AJANLIGINA: 
10 

F'el~etzedelerin yardımına ko~. Abdürrezzak Okatan tarafından 
ll'lak üzere k • Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından 

20 
50 

ln"· omıtelere ve Kızılaya 
Uracaat ed . ıbü ~ en bırçok vatandaşların 

b Yük fedakarlıktan görülmekte ve 
azan kom·t • -döJtı- ı e azalanru gozya ları 

'nl ·• u~ecek kadar heyecana düşüren 
uessır sah l 

dir. ne er cereyan etmekte. 

bün F t"h 
racaat 'eda ~ . ya:dım komitesine mü. 
:Necın· E en ıtfaıye mürettebatından 
\esi tı ~.anın büyük kalblili~i her. 
Ertan eessure düşünnüştür. Necmi 
tnuv~ aslen Ayvalık itfaiyesinde 
:Yesind af olup şimdi İstanbul itfai. 

:n e staj görmi?ktedir. 
u vatandaş d.. .. 

de Yapt ğ _ ' un gozyaşlan için. 
" ı ı muracaatte· -A . 

lfn<e1iği :Vi ahktan henüz maaşun gel. 
ıç n paraca yard . 

ruın. Faka nn edemıyo. 
r .. t karımın bovnund b" t k onar va a ır e 
".. .. rdı, onu ve .ikimizin . 
• uzukleri i . nı')an 
b m zı getirdim ş· d ' l·k 
unları k b · un ı ı 
~ a ul edin, maaŞUnı alır al 
l3en para yardımımı da yapacağım. 

d 
~ zelzele felaketinin ne dem k 1 · u.ınınu D'kTd e o • 

dl'rn· ı .. ı ı e öi!r<'nenlerdenirn" 
ı.ş ve .ronarla YÜZüklerm· . b 

:rnı tır. ı ır;ı]ı:. 

lnhi•a 1 t . r memur arının yardımı: 

l 
.nhısarlar idaresi memur ve . i 

<'rı d f l" ııı;r -
.. e e aketzcdelere yardım ol k 
tızere ma 
l • memurlar kanunusani m 
arınd . . aas.. 

d 
an ve ışcılcr de haftalıkl 

an t be .. ann. 
M e rruatta bulunmuşlardır 

1 
Ulhakattan yapılacak kati rakam 

arın l' -rü ~ um olmamakla beraber teber. 
:rnıktannın l O bin lirayı tec 

Cdec ~. · a\UZ 
egı tahmin olunmaktadır. 

'Yi ~~rıca İnhisarlar idaresi, zelzele. 
ber alır almaz, zelzele nunıtaka. 

(On bir bin iki yüz otuz do· 
kuz lira altmıı Uç kuruıtur) 

• 
Dikkat 

11239 63 

iş Bankasının şehrimizdeki mer
kez ve ıubeleri ile Vagon Li rpüesse. 
sesinde vatandaşların gazetemi:r. va. 
sıtasiyle felaketzedelere yapat'Bklan 
teherriiler kabul edilmektedir. 

sma civar başmüdürlüklere bir ta. 
mim yaparak, felaketzedeler için 
derhal bir milyon sigara ile 2240 şi. 
şe Kanyağın felaket mıntakasına sev. 
kini emretmiştir. 

Sanayicilerin yardımı: 
Dün Sanayi Birliğinde toplanan 

bir kısnn sanayiciler zelzele felaket. 
zedelerine yardım için yeniden yüz. 
lerce çi(t kundura, yüz elli kilo ecza. 
lı pamuk, 1300 kilo bisküi, 1400 lira. 
lık çamasır, iki bin tane kazak ve 
yün yelek teberrü etmislerdir. 

Kızılaya yapılan teberrü: 
Şisli Kızılav şubesine şimdiye ka. 

dar 3029 liralık bir teberrü yapılmış. 
tır. 

Bunun 500 lirası Profesör İbrahim 
~li E~rk. 300 lirası bir şirket, 287 
lırası Şişli Terakki lisesi talebeleri 
ve l34 lirası ayni mektep muallimle. 
ri, 200 lirası mühendis Ahmet Fahri 
Deınircan, 100 lirası Abdullah Pa. 
muk 80 r ' ırası Nişantaşı kız orta oku-
lu talebeleri, 50 lirası Faide Esen. 
dal, 25 lirası Pakizıe Bozok 22 lirası 
Feriköy Rwn mektebi talebeleri, 20 

tin Calıslar, 50 lirası Fuat Simavi, 
25 lirası fırıncı Eyüo Cayoğlu. 10 )i. 
rııc;ı şarar>eı Laya. 1 O lir.nc;ı otobiiscü 
Halit, 10 lirası fırıncı Ali. 1 O lirası 
kahve>ci Serkis. 10 lirası bakka 1 A. 
saf. 10 lirası kasap Vahram. 50 lirası 
Feriköy Rum k17. Jispc:i 20 lirası Ha. 
llık Tansu. 1 O Iira~ı Mihran Sahha7.. 
130 lirası ilk tt'rtio oları:ık Notrdam 
dösivon talebeleri tarafından veril. 
mi~tir. 

Mnlive m;;fctfü:lc>rinden N:>7İf 

Camcıoğlu ile Bayan Miibeccelin Pe. 
rap:ıl::ıs c:alonların<la Vali vP BE"lc<li-
ve RPisi Lütfi Kırdar ve refikalarilc 
ııü:r.ide davetliler huzurunda vanılan 
evlenme töreninde zelzele felak0ti. 
ne uğrRvan yurddaslarımızın elim 
vaziyetleri hatırlanmış ve gcnc- ev. 
liler yü7. otuz lira yardım para5ı ton. 
lıyarak Kızılaya teslim etmMerdir. 

Halkevlerinin faaliyeti: 
Bevoilu Halkevi kendi mıntakası 

dahilindeki binalara miiracaat sure. 
tile esya tf)nlamak için :rn ekip tc>c:kil 
etmiştir. Toplanan eşyalardan dikil. 
~i icap edenler Beyoğlu Akşam 

Kız Sanat okulunda te~kil ,.dilen dl. 
kim atölyesine verilmektedir. 

• 
Eminönü halkevi de teherrH Prlilen 

kumaslan dikmek icin bir ekip tcş. 
kil etmiştir. Eminönii }fa lkevi kendi 
tahsisatından da mühim bir parayı 
bu..is icin ayırmıştır. 

• 
Fatih Halkevi tarafından toplanan 

2577 parça esva ambalaj edilmistir. 
Bu eşya ile l.-'rlikte Fatih Halkevi 
ayrıca 3200 kilo da muhtelif gıda 

maddesi ~önderrnektedir. 
T elgrallann gecikme meule.i: 

Zelzele yüzünden Erzincan ve 
Samsun havaJisindeki telgraf telle
rinin bozulması İstanbul postanele. 
rinde binlerce telgraf birikmesine se. 
bep olmuştu. Bozulan hatların tamir 
edilmesine rağnM!n, zelzele mıntaka. 
sında bulunan akraba ve tanıdıkları
nın sıhhatini öğrenmek isteyenlerin 
sayısı binleri aştığı için bütün tel. 
graflann bir günde gönderilmesine 
imkan kalmamıştır. Bir iki gün için. 
de birikmiş telgraflarla, yeni tel
grafların ait oldukları şehirlere gön
derilmesine çaışılacaktır. 

Ankara, 2 (Tan Muhabirinden) -
Ktzılaya ve milli yardım komitesine 
yapılan teberrular dev;ım ediyor. Bu 
arada Edremit kazası ve nahiyeleri 
halkının üç gün içindeki teberruat
lan yekunu ı 7.500 liraya varmıştrr. 
Bu kazamız halkının elbise ve r.rtü. 
necek gibi eşya teberruntı da beş ton 
gibi mühim bir yekuna baliğ olmuş
tur. Diğer kazalarımı7.dan Adapaı:t
rı 2000, Kaş 700. Emirdağ 711, Se
nirkent 1057, Ayvalık 4000, Suskır. 
lık 580, Bürhaniye 1537, 'Ma.nya4i 
500, Edincik 413. Tarsus 1200, Bal
ya 582, Safranbolu 5000, Akçadağ 
150, Salihli 2038, Sö!<e 5150, Daren
de 500, Osmaniye 500. Uluborlu 500. 
Dörtyol 7310, lira teberru kabul ey. 
lemiştir. 

Mersinin, milli yardım kt'lmitesine 
teberruları 25 bin lirayı bulmuştur. 
Teberruat miktan yine düne kadar 
Afyonda 5500, M11latynda 3300, Kır
şehirde 1000, Tekirdağında 4500, 

Dost devletlerin yardımlan: 
Kahire, 2 (Hususi) - Bütün Mısır 

halkı Türkivede vuku bulan zelzele 
felfıketi yüzünden $On derece miite. 
cssirdir. Kral Fan.ık Hazretleri fela. 
ketzeçielere bin, Türk Hilaliahmeri
ne de 500 Mıc;ır lirası teberru etmis. 
tir. Prenses İffetin oğlu Prens Ah. 
met Celalin rivaseti altında teşekkül 
eden yardım komitesine :\1ısırın her 
tarafından teberrüler yabnak!adır. 

Toplanan teberriiler. simdidf'n 3000 
Mısır lirasını bulmuştur. M1srr hü. 
kumeti de bu yardımlara iştirak e. 
decck. bundan başka felakctzedele. 
rin en çok muhtaç oldukları şeyleri 
gönderecektir. F e l a k e t z e d e 1 e. 
rin en c-ok muhtaç o1duklan c:eylerin 
ne olduğu Türkiyenin Mısır elciliğin. 
den sorulmuştur. Alınacak cevaba 
göre bunlar derhal tedarik edilerek 
gönderilecektir. 

Kahire, 2 (A.A.) - Anadolu zel. 
zelesi kurbanlarına yardım kin mu. 
avenctler tehacüm etmektedir. Mısır 

hükumeti. Türkiye elçisine 10.000 
Mısır liral-k bir c-ek vermiştir. 

Fili,stinde de Müslümanlar, Hıris. 
tiyanlar ve Yahudiler arasında bir
çok yardım komiteleri teşekkül ev
lemiştir, bu komiteler Türk feliık~t
zedelerine icap eden yardımı toplı. 
yacaklardır. 

Ankara, 2 (A.A.) - Irak elcisi, 
Hariciye Vekilimizi ziyaretle htıku. 

meti ve kendi namına teessürlerini 
ifade etmiş ve hükümetinin l 2 bin 
ve Irak Kız~layının da 1500 lira te. 
berrüde bulunduğunu bildirmiştir. 

FİNLANDA 
Harbi Yeni 

-Bir Safhaya 
Giriyor 

CBaşı l fncfde} 
Yalnız İngiltere Sovyetlerle karşı 

karşıya gelmekten ve harp sahasını 
Sovyet Rusyaya teşmil etmekten da
ima içtinap etmiştir. Bu sebeple de, 
küçük devletlerin istiklali namına 

harbe girdiğini ilan ettiği halde. 
Sovyetlerin Fin topraklanna girme
sini bir harp sebebi telakki etmemiş, 
hatta Finlere maddi yardım yapmak
tan da çekinmiştir. İngilter şimdilik 
düşmanı ikilemekte fayda değil, 

mahzur görmektedir. 
Onun hedefi evvela Almanyayı 

mağlup edip ortadan kaldırmak, 

sonra Sovyet Rusya ile hesaplaş. 

maktır. 

Fakat Sovyet ordularının Finlan. 
dada uğradıkları muvaffakıyetsizlik, 

hem Şimal memleketlerinin cesare. 
tını arttırmış, hem de İngiltereyi 
Finland11ya daha müessir şekilde 

yardım ~aimıya ve bitaraflardan 
vaki olac;ı-· yardımlan da organize 
etmiye sevketmişür. Nitekim İsveç. 
ten Finlandaya gönüllü akını başla. 
mış, ve İsveç hükıimeti Finlandaya 
top, bilhassa tayyare dafii top ıevki
yatını arttırmıştır. İngiltere de Fin
lAndaya mühim miktarda tayyare 
göndermektedir. Ve anlaşıldığına gÖ
re Sovyetleri Finlandada meşgul e
derek Balkanlara veya diğer sahala .. 

s rvas, 2 (Hususi surette giden 1 ği bir şey.: 
arkadaşımızdan) - Erzincan. Çalışan işçilere bir göz altım. A-

daki zelzelenin yaptığı tahribatı, ö. yaklannda keçe çizmeler, sırtların. 

len insanların ve yaralıların halini da kalın deri ceketler, başlarında 

anlamak ancak bizzat görmekle yalnız yüzünü ve gözünü açıkta bı. 
mümıkün olur. Hele sağ kala"llara rakan örtüler, ellerinde kalın eldi. 
bütün bunlardan daha fazla acıma. venler var. Lokomotifin arka tarafı. 
mak imkansızdır. Tabiat hiçbir za. nı biraz yükselterek bütün kuvvet
man bu kadar zalim ve gaddar olma. leri ile dayanarak tekerlekleri biraz 
mıştır. Bu muhakkak. daha geriye çekmek istiyorlar. Bir 

Sabat saPt 9.25 .. Dahiliye Vekili taraftan da kar tekerleklerin arasın. 
Faik Öztrakla Sıhhat Vekili Hulusi odaki boşlukları daima doldurduğun. 
Alataşı ve Ankaradan felaketzede dan ellerindeki küreklerle kan te. 
akrabalarının yardımına koşan yüz. mizliyorlar. Bir grup amele çaltşıyol\ 
lerce kişiyi Erzincana götüren ilk diğer bir grup biraz ısınıyor ve isti. 
imdat trenindeyiz. Hafif yağmur ya. rahat ediyor. Bütün vücutları su i. 
ğıyor, hava soğuk ve kasvetli.. çinde. Büyük bir fedakarlık göstere. 

Yolcular, büyük bir şüphenin ve rek, bütün dikkat ve enerjılerir.i 

c~.n sık~n~ı~.ının .. tesiri ile ba~Jım ö. sarfederek ~lışıyorlar. Fakat, hiç. 
nunde, ıkı uç gun sonra karşılaşa. bir netice elde edemiyorlar. Sarfedi
caklan felaketin şümulünü ölçmeğe len bütün ga tl bo 

1 1 
yre er şuna .. 

ça ışıyor ar. E kik" .. k .. ilk' • 

Y 
. s oyun uç ıstasyon binası. 

anunızdakı kompartımaı:ıda gene . . 
b

. B ·· d "" t lık ğ .1 · na gırdım. Telgraf başında duran is-
ır ayan, uç or ay çocu u ı e 

beraber operatör kocasının ne oldu. tasyon müdürü Osman, dördüncü iş. 
~unu anlamak için bizimle beraber letme müdürünün verdiği emirleri 
Erzincana gidiyor. Ankarada bulu. derhal alakadarlara bildiriyor. 
nan bir avukat. felaketi isittiği saat. Telefon başında, elinde mikrofonla 
tenberi, üç dört defa yıldırımla ce. bekli.ren dördüncü işletme miidürü 

vaplı telgraf çekmiş, hiçbir haber a. Nüzhet, mütemadiyen bir istasyon.. 
lamamış. dan diğer bir istasyonu açıyor: 

"- Annemin sa'! olduğunu haber "- Alo, Karagöl.. Alo Tecer .. ,; 
alsavdun. yeter,. diyor. Cevap yok. Biraz sonra karşısına 

Meteoroloji istasyonundaki Erzin. diğer bir istasyon çıkıyor. Asabi ve 
canh bir gene. bütün aile efradının sert konuşan müdür karşıdaki me-
l'lraıh bulundıı11nnu söylüyor. Mu. 
hakkak bir felnkPtle karsdasacağın1 
düsiinerek derin bir üzüntü içerisin. 
de hic kimse ile konuqnuvor. Dağr. 
nık saçlı baSl daima önünde, ne ya. 
pacafünı tayine calışıyor. 

Kavseri. Sıvas ve diğer istasvon. 
lardan da bu surı>tle Erzinc-ana giden 
yolcular bize iltihak edivorlar. Bü. 
yük bir matem alayı halinde yolu. 
mu7.a rirv:ım ediyoruz. 

Eskiköy önünde arıza 
Sabahın saat yedisi. Sıvasla Cetin. 

kaya arasında Eskiköy istasyonu ya • 
kınında tren durdu . Bir i1<i defo ile. 
rive geriye hareket etti Haber ver. 
diler: 

Loknmotif voldan çıkmış. 
Müthiş bir fırtına ve k;ır var. 

Trende kalorifer yandı~ı halde ade • 
ta titriyoruz. Bir iki saat !cerisinde 
her şey olur biter, diyorlar. Diyor. 
lar ama, aradan iic beş saat ~eçtiği 
halde hala bulunduğumuz yerde du. 
ruyoruz. 

Hadiseyi görmek istedim· Palto
mu, şapkamı giydim İki eUm cebim. 
de dışarıya çıktım . Öyle bir tipi ki, 
ömnimde böylesine hiç tesadüf et. 
memiştim. Karın ve rüzgann ~eldi~i 
tarafa do/!ru gitmek imkansız. Ar. 
kamı döndüm. yarı belimf' kadar 
karlara batarak birkaç m'3tre daha 
yürüdüm. Tam lokomoti.f;n yanın. 

dayım. Etraf. göziin alabildiğine kar. 
la örtülü, lokomotüin etr"fını 20.30 
amele sarmış, krikolan dayamışlar, 
tekerlekleri rayın iizerine bindirme. 
ğe çalışıyorlar. Fakat, bu havada ça. 

lışmak, iş görmek şöyle dursun, be. 
nim gibi elleri cebinde, paltosu sır. 

tında bir dakika durmak bile her in. 
sanın kolayca tahammül edcmiycce-

ra inmekten ve Almanyaya ciddi su. 
rette yardımdan men için Finlan
daya yapılması lazım gelen hiç bir 
yardımı esirgemiyecektir. 

Bu suretle Finlanda ikinci bir İs
panya olmak üzeredir. İspanyada na. 
sıl Faşizm ile Demokrasi çarpışmış.. 
sa, Finlandada Bolşevizmle Dcmok. 
rasi çarpışacaktır. İspanyada nasıl 
Naziler silahlariyle ve askerleriyle 
müdahale etmişlerse, Finlandada da 
Demok.İ-asiler Bolşevik hakimiyetine 
meydan vermemek için silihla ve as. 
kerle müdahaleye mecbur olacaklar. 
dır. Bugün yalnız mühimmat ve pa
ra vermek suretiyle başhyan yardım. 
yann asker sevki suretiyle daha mü
him bir safhaya girmek istidadında. 
dır. Bu itibarla Sovyet - Fin harbi
nin bu ikinci safhası daha mühimdir. 

mura emirler veriyor. 

Fırhna kar ve fiddetli tipi 

Akşam oldu, fırtına ve kar bala 
ayni şiddetiyle devam ediyor. Artık 

bu karanlık gecede çalışmak §Öyle 
dursun göz önünü görmek bile im-

kansız. Birdenbire büyük felaketi U

nutturan bir haber aldık: 

- Lokomotif kurtuldu, hareket 
ediyoruz, dediler. 

Herkes kompartimanda yer aldı, 
istasyon memurları ve saatlerdenbe
ri harap olan ameleler memnun: 

Bir iki saat içinde kalkıyoruz, di.. 
yorlar. 

Aradan saatler geçti, fakat gene 
hareket edemedik. İstasyon memuru 
Karagölden telefonla şu malümatı a.. 
lryor: 

Bu defa da furgon yoldan çıktı. 
Hadise, Eskiköy, istasyonundan 12 

kilometre kadar uzakta olmuş.. A
meleler, yine o kar fırtınası altında, 
ellerinde ufak gaz lambaları ve kü
reklerle yola çıktılar. 

Bu defa, ne olup ne bittiğini gör
memize de imkan yok. 

Geceyi Eskiköy istasyonunda ge. 
çirdik. Kar fırtınası durmuş soğuk 

başlamıştı. İki giindenberi devam e
den şiddetli kar, bu defa her tarafta 

buza inkılap ediyor. Dündenberi te
lefon başında istasyonlara emir ve

ren işletme müdürü Vekillerin ara. 
bası ile istasyon binası arasında me
kik dokuyor. 

Dündenberi memur ve işçilerden 
hiçbiri uyumamış! Sinirler gergin, 

vücutlarında büyük bir yorgunluğun 
istırabını çekiyorlar. İşletme miidü-

rü karşısındaki alakadar memura hı. 
tap ediyor: 

"-Alo, kardeşim , ne oldu? Bana 
müjdeyi ne zaman vereceksiniz",, 

Karşısında.ki memurun ne söyle. 
diğini tabii bilmiyoruz. Fakat muha. 
vere devam ediyor: 

"- Biliyorum kardeşim biliyo
rum. Vaziyetiniz hakikaten müskül.. 
dür. Tabiat bütün kuvvet ve şiddeti· 
ni sizin aleyhinize olarak kutlanıyor. 
Fakat ne yapalım. İleride bınlerce 

vatandaş bu trenin oraya vsrmasını 
bekliyorlar, Düşünün bir kere: Su 
sözlerimi bir emir değil bir rica te
likki edin. Yapacağınız işin tialet
tay:in bir iş olmadığı malümdur. Bu 
iş herşeyden evvel memleket işidir 
Binlerce vatandaşın şu dakikada fe
ci akıbetini bir düşünün .. ,, 

E. K. 



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

E AMULATI 
Tazeliği ve nefaseti ve san"at sahasındaki mevkiini bilhassa glüten miktarının fazlalığı sebebile bütün piyasada ne l<adar ecnebi glüten mamulôtı varsa silip süpür· 

müştür. Me_şhur Fransız ve Yunan marka glüten mamul6h Türkiyeye gelemez olmuşlar. Hasan glüten makarnası, ıehriyesi, bisküvi+, un ve sair bütün müşteriler seve 

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

HASAN Deposu: Yeni adresi, Bahçekapı Beyoğlu tramvay durağı karşısında 

---------------------------------------------------------------------------------------1 

Unutmamak ıcın mendilime bir dU§Um 

11apmaı,.ım. 

ft"'~• 111~1 ı .. l:LLıt. , 

GRiP, ROMATiZMA 
NEVRALJi 

ve butun agrlli:t.l.ı..u..uJ 

derhal keser 

Lüzumunda günde 

3 Kafe Alınabilir. 

Bol ve idareli bir ısıta kavusmak lcln evime 

nlha11et TUNGSAAH KRiPTON ampulla· 

rını almalııım. 

ROMATİZMA, BAŞ, DİŞ, SİNİR ağrıları ve 

GRİP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Derman katelerile derhal geçer, icabında günde 1 - 3 kate alınır. 

l'4 oe ~t.. 

Nafıa Vekôletinden: 
Eksiltmeye konulan Is: 

1 - Seyhan sağ sahil ~ulama ve deşarj şebekeslle sınat lmnllltı ve işletme bi
naları lnşnatı keşif berlell (2.400.000) liradır. 

2 - Eksllmc 26-1-940 tJlrihine rastııya n Cuma gilnü saat 15 de Nnt!a Vek~l<ıtl 
Su fşler4 Reisliği Su Eksiltme Komlsyo nu odasında kapalı zarf usnlıle yapıla
caktır. 

3 - fst<'klilcr, eksiltme şnr•nıımesl. mu km·cle prnlesi, bayındırlık 11'leri genel 
şartnamesi, fennf şartname ·ıe projeleri 50 lira mukabilinde Şu İşleri Reisliğin
den alabilirler. 

ı... W 011au •• ~u 

ETROL NİZAM 
4 - Eksiltmeye girebilmek lc;ln isteklilerin 85.750 liralık muvakkat teminat 

vermesi ve eksiltmenin y:ıpılaca{:ı günden en az sekiz gQn evvel e)lt-rinde bulu
nan vesikalarla birlikte "lir dll<'kçe \ e Nafia Vekfılctlne müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika ı;ılmoları ve bu \'esi kayı ibraz etmeleri şarttır. Hu milddet için
de vesika talebinde bulunrnıyanlar eksilt meye lstlrak edemezler. 

İSTANB U t... fiOtJ~L~ iJ i-R ft O E fl L f _fl ANKARA - tZM p 
Saç Bakımı 5 - İsteklilerin teklif mek+uplarını ikin el maddede yazılı saatten l:>lr saat evve

line kadar su işleri reisliği11e makbuz mu kabilinde vermeleri H'ızımdır. 

Devlet Limanları işletme Umum 

Müdürlüğünden : 
İstanbul Yolcu Salonu d'lh·ll,,dekl bQfenln Mayıs 940 sonuna kadar kiralanması 

1,,1 açık usulde arttırmaya konulmuştur Muhammen bedeli (210) lira ve muvak
kat teminl)tı (15) lira (75) kuru~tur. 

İhalesi 11-1-940 tarihine rastııyan Perşembe günO sn:ıt on be$te Gnlata Rıhtı
mınC!akl Umum Müdürlük bınasında topla nacak olan Alım, Satım Komisyonunda 
yapı'kıcaktır. 

Şartnamesi sözO geçen koT?ıiı:yonda glküleblllr. (10734) 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden : 
Vilfıyetler teşkiltltı memurluklan l<:ln 4-1-940 da yapılacağı illin edilen müsa

baka imtihanı görülen lilzum üzerine 31-1-940 tarihine bırakıldığı ilin olunur. (26) 

İstanbul Sıhhi l\lüessesclcr Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Antakya hastahanesi için 21 kal em madeni eşya kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 15- 1- 940 pazartesi gOnü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimaı 
Muavenet MildilrlilğO binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

Muhammen fiyat 9989 l!radır. 
Muvakkat teminat i49 lira 18 kurustur. 
İstekliler şartnamesini hergOn komisyondan a1ab0lrlcr. 
İsteklllcr 1940 yılı ticaret odnsı vesika sile 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalar 

ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu lle b irllkte tek
lifi hA:vi zarfiannı llıale saatinden bir sa at evvel makbuz mukabili komisyona 
vermeleri. (10854) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tedris isleri kalemine 50 lira ücretle blr daktilo alınacaktır. Orta mektep me-

zunu olmak ve daktilo lle çabuk yazı yazmak bilenlerin müracaatlan. (25) 

Türk Hava Kurumu Eskişehir Şubesinden : 
Şubeml:ı:ln kurban deri ve barsaklannın 15 - KAnunusani - 940 tarihinde iha

lesi yapılacağı illin cdilmls ise de !halen ln 5 - KAnunusani - 940 Cuma günü saat 
" 14,. de yapılmnsı tekarrür ettiği tashlhan ilan olunur. (27) 

Tıp Fakültesi Dekanlığından : 
Psişiyatri kliniği doçentli~{ milnhaldlr. Taliplerin şernlU anlamak (lzere tıp 

f akultesl dekanlığına milracnatlan. (10828) 

Sahibi \' e Neşriyat Müdürü Halil Lütfü OÖRDÜNC'Ü. Gazetecilik ve 
Neşriyat T L. Ş Basıldığı yer: T A N Matbaaıu 

güzelliğin en birinci •artıdır. Postada olan geçikmeler kabul edllmcz. (6606) (10691) 

11.1.940 

la§, Di§, Romatizma: Siyatik ve Kulunç 
. ağnlannı geçirir, Gripe ve soğuk algınlığına 

karşı iyi bir ilaçtır. 

NEOKüRIN Bayanların aybaşı ıancılarını keser ve 
adeti kolaylaştırır. 

NEOKÜRIN kalbi ve böbrekleri yormaz ve 
mideyi bozmaz. 

Günde 2 - 3 adet alınır. Sıhhat Vekaletinin ruhaatmı haizdir. 

• 

iM BUYUK 
11CIANlR 

1 s tanbul Belediyesi. llCinları 
Yangınlarda itfaiye santrallannın mühim olan vazifelel'lne mAni olmamak üze

re yangının nerede olduğunu öğrenmek iç in Beyazıt veyahut Galata yangın kulesi-

ne telefon edilmesi rica olunur. (43) 

lstanbul Levazım Amirliğinden : 
Eyüp Detterdannda 1 numllralı Dik im evinin çorap atölyelerinde makineler 

lçin llıuır edilen bina dnhUinde zati c;ora p maklnelerlle çalışmak isteyenlerin 

Defterdarda 1 numaralı Dikimevl :!\födürHiğüne milrııcaatları. ( 1089-1) 

Türk Hava Kurumu Geyve Şubesinden : 
Kurban bayramında şubemiz mıntnk:ısınd:ın topl:ınacak koyun, keçi ve sığır de

rilerile barsaklan açık arttırmaya konmuştur. 18 - Kdnunusani - 940 perşembe 
gOnO saat (14) de ihalesi yapılacaktır. Taliplerin şubeye müracaatları. (38) 

Asipirol Necati Yerli Aspirin Değildir. 
Esası hariçten getirilmiş. tablet şek
line konmuş ve Avrupa mamulltınm 

fevkindedir. 
Bahçekapı Salih Necati 


