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5 KURUŞ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

-------

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" m yeni kitap serllerlpi almak için bu kuponu 
saklaymız. On bef kuponla ancak bir seri kitap 

alabilirsiniz. 15 kupon getirene bir seri kitap: 

İstanbulda 250, Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

Erzincan Halkının Nakline Başlandı 

Hımui muhabirimizin ErzincanJan gönderdiğı reaımler: Oğlunu toprağa veren bır ana, 
Milli Şefin kollarında hı~kınyor: "Sen ıağ ol babamız,, 

Kara, ıoğuğa, tipiye rağmen enkaz yığınlanndan barak al.ar kurup yardım bekliyen 
felaketzedeler (Erzincan felaketine ait diğer bütün re•imler ıon .aylamu.dadır) 

Harp MeVzii 
Kalacak mı? 

Sıvasın Kazalarına da Erzincandan Röportaj: 

Yazan: SaJri ERTEM 

yeni seneyi harp mevzit bir te-
kilde karftlamaktadır. Fakat 

1939 senesinde başlıyan harp 1940 ta 
sulh mü getirecektir, :roba harp sa
hasını gcnifleterek ummn1 bJ.r mahl-

S ·· J y • 1 d Bir Dakika ·içinde 
urat e enı m at Mezarhğa Dönen 

He~etleri Gönderildi $ehir: Eizincan . Yet mi alacaktır? .Her Bd' dü~ 
de betliyccelc bir ~ hlditeler, te. 
febbüsler vardır. Noel nutuklan sulh 
için dünyada nasıl bir iştiha mevcut 
bulunduğunu gösterdiği gibi, Nazi 
liususunda yaptı'"ğı tahrikler de sulbü 
adım, adım daha geri saflara atacak 
tnahiyettedir. Harbi daha gen~ 58_ 

halara teşmil etmek için türlü, türlü 
hesaplar vardır. Bu hususta Nazi şef-

Yalnız Koyn lhisarda 
1607 ölü ve 191 Yaralı 
Olduğu Anlaşılıyor 

ir YAZAN : NACI SADULLAH 

Milli Şef 

lerinin l-..Jilcl • • Çu.u erı asgan ve azami 
hadler vardır. 

Asgarı had, hiç olmam Sovyet D •• y• z 1 1 O 
Rusyayı fiili bir tekilde Balkanlar- un ıne e ze e ldu, 200 Y atakh Bir ~ızday 
d-. Yakın ve uw Şarkta, Merkezi Hastanesi de Erbaaya Hareket Etmek Üzere 
Asnda harbe aokmak, Cenuba do~- . 
l'Q scvketmektir. Erzıncan, 3 (Hususi surette giden arkadaşımızdan') - 300 

liazner nJçin Sovyetlerin Baltık yataklı Kızılay hastanesi faaliyete başlamıştır. Bu büyük yar
~aki aSkerl hareketlere gir- d~ felaketzedelerin yüreğine kuvvet vermiş, bugün 127 kişi
~le iktifa e:miyor d~, ~nu K~a- nın pansırnanları. yapılın% 300 kişilik amele kuvvetile araştır
riııe ~!orf~zi, Hındistan uze.. malara devam edılmiştir. !kisi sağ 250 si ölü felaketzede enkaz 
A~ istıyor? altından çıkarılmıştır. Hastaneye S2 vatandaş yatırılmıştır. 200 
~~ ~-~ ş~~ mın~akasmda amele de yardım için Divrikten gelmiştir. 
~ .....,y .rc:t D«reketlen l)Taziler 
tbcıaa arzu edilen, befenı1en vuiyetler f Telgraflıane hususi, fakat kısa tcl-

~ltıJt etın~iftr. Çünkü, Sovyetler Kem a ip a c a 1 graflar kabule başlamışt~r. Posta da 
tefn.._ den.izindeki hareketlerile müt.. ~ yarın başlıyacaktır. Bugünden itiba-
~rle :füU harp haline gı· • d ren "F., rumuzu ile anılacak olan fe-

iildirler rml§ e- c • d l Ak d riıı B · Nazi Almanyası Sovyctle.. 1var1 n a ~ . etze c trenlerinin birincisi 332 ki-
altıktaki ı.. ___ L tl . d 1 . ş1 ıle yola çıkarılmıc::tır. Yarınki pos-le bir ~e en o ıayısıy. " 

harbi Sovyet - İngiliz _ Fransız ta trenile de Ankara istikametine yol 
~ ~Ulll? kuvvetle ümit et. Sular Çekildi cu vardır. Bu şekildeki nakliyata de-
içhı nijf altık lnlntakasmda Almanya vam edilecektir. 
rıasııu U% Ve kudretten feragat ma- --o--- Bu akşam hususi bir felaketzede 

edUcbiJ!adeH eden hal böylece izah Boğuf.anf arın Sayısı treni de Malatyaya hareket etmiştir. 
Yaya k · albuki Baltıkta Alman- Bu trende Divrik, Malatya, Adana, 
den Soarft kuvvetli nıevziler elde e.. 50 den Fazla D.eg"'il Diyarbakıra gidecek yolcular vardır. 
Alınan vyetler Baltık muvazenesini Erzincanın şehir ve köyleri halkı-

Ya aleyh.ine bozınuıtur. Bursa, 3 (Tan Muhabiri bildiri. nın muhtelif köylere nakline başlan. 
yor) - Bu akpm belediyede topb- mıştır. Bugün Sıvas ve Malatya isson Fin harpleri Wı911et!dyle Al- nan Bursa halkına hitaben bir kaç tikametlerine tahrik edilecek iki tren 

kere d ınanyanın umduğu hldfse bir gündür Kemalpaşa kazasında bulu- seferi yapılacaktır. Bugün yolculuk i
kis A _aha tahakkuk etmem~, bilL n_an Bursa valisi Refik Kuraltan, sey- çin vesika alan ve Erzuruma gidecek 

~erikanın müttefiklere doğru lap hak.kında izahat vermiştir. olanlann miktan 1500 kişiye baliğ 
...., (Sonu Sa. 6. Sü. 4) Vali, tuğyanın nasıl başladığını olmuştur. Yarın ve öbür gün Öe iki 
~ söylemiş, felaket mıntakasında gör- tren yerine dört trenin kalkması ih-

1 
-iki;;i'Ko;~~; .. •••ı· !~:~~i;u v~;!:::~ t::::;!:ris:~':~ ~~~~~s~a;:~:::::::ı:::.izleıne a-

llkesi mümkün olduğu kadar zail ol- Sıvas Kazalanna Yatdım 
f T~N'm felaketzedeler ınen. muş sayılmaktadır. Düne kada ter-

• aatıne tertip etti~ k sine akarak ovalara yayılan dereler Sıvas, 3 (Hususi muhabirimiz bil-
• ik" · • 51 on.~erlerin tek 
f ıncısı, Yann ~ece "Ç b . rar denize doğru dökülmiye baı- diriyor) - Zelzelenin Sıvasta en çok 

1
• ta~,, sinenıaınnda .enı ~rlı. l ıamıştır. Tuğyanda 25 bin hektar a. t h 'b m K lh" S verıl~cektir . . . . A ~ a rı at yaptı5• oyu ısar ve u-

Talsilitı ikinci aayf • razının ıstılaya ugradığı anlaşılm;ş- şehri kazalarına, mahalli yardımlar. 
uz. antuda oka. tır. Vali köylerde toplu olarak hiç- dan başka hala bir yardımda bulu. 

yun bir boğulma hldisesi olmadığını, Ke-l nulaın~ıştı:r. Felaket yerinden ge-
•• u 0 

• u • •• •• u '•" 7 • U•' •• ~da.ki insan zayiatının ise 1~ len telgraf ve telefonlar1' feryat • 
'8ona Sa: 1. Stl: Z) dilmektedir. <Sona Sa. 1, SL I> 

~: ..... .. ~ 

Ankaraya 
Avdet Etti 

Ankara, 3 (Tan l\fuhabirin. 
den) - Reisicümhur İsmet İnö
nü, bugün 13.30 da şehrimize 
dönmiiştiir. Milli Şef, istasyon
da !\feclis Reisi, Bawckil. l 1e. 
kill~r. !\febus1ar, Vali ,.e Veka. • 
letJer ileri gelenleri tarafından 
karşılanmıştır. 

* 1 Ankara, 3 (A.A.) - Yeni ~e-
l ne milnasehetiJe Reisiclimhur f. 1 

nönü ile Elen Kralı ha~metlU 
Jotj, Bulıaristan Kralı haşmet- ! 
lu Boris. Yugoslavya hiikıimet ı· 
Naibi Prens Pol ve İspanya dev. 
Jet reisi General Franko arasın. J 
da karşılıklı tebrik telgrafları 1 
teati edilmişti'r. İ ........... _. __ ....... _ ..... _ .... 

Giresuna da 
İICiç, Giyecek 
Gönderiliyor 

lnönü, 1 o,ooo Lira 

T eberrüde Bulundu 
Ankara, 3 (A. A.) - Reisi

cümhur İsmet İnönü zelzele fe-
18.keti dolayııile Milli Yardım 

Komitffi emrine on bin lira te
berrüde bulunmuftur. 

* Milli yardım komitesi, dün de va. 
linin riyasetinde toplaQarak felaket
zedeler için yapılan teberrüleri kay. 
detmiştir. 

2 Kinunusani akşam1n3 kadar ko
mitenin mesaisile Kızılay Cemiyeti 

(Sona Sa: 1, Stl: 1) 

• 

Felci.ketten kurtulanların bcınnJıklan muvakkat barakal.ar 

'.'- B~yanlar, baylar! İstasyonun arkasında, yani Erzincan 
şehrınde hır tek diri insan aramağa kalkışmayın! Bu hareket 
hem lüzumsuz, hem beyhude, hem de tehlikelidir. Eğer çocuk
larınızın, kardeşlerinizin, analarınızın, babalarınızın zevcele-. . . ' 
~ı~ızın veya zevçlerinizin hayatta olup olmadıklarını öğrenmek 
ıstıyorsanız, onları istasyonda gördüğünüz vagonlarda ve istas
yon civarında gördüğünüz çadırlarda oturan insanlardan so
run. Ve onlardan arayın. Eğer ·aradıklarınızı oralarda da bu
lamazsanız ümitleriniz tamamile kesilmesin. Çünkü burada 
bulamadığınız o vatandaşların, üç dört gündür sevkedilen ya
ralı trenlerile gönderilmiş olmaları da mümkündür. 

~'Tekrar ediyorum, şehri dolaşmağa, şehirde insan aramağa 
kalkışmayın; eğer mutlaka şehrin manzarasını görmek istiyor

(Sonu; Sa: 4: Sü: 1) 

• 
ismet 
YAZAN: YUSUF 

• • 

• 
in önü 
ZIYA 

• 
ORTAÇ 

y ukanda adını gördüğüniiz eserde, değerli şairimiz ve na~irimiı 
Yusuf Ziya Ortaç, Cümhurreisimi7.in havatını anlatmııldadır. 

"İ.s'?,et İnönii,: ~ün adını ta~nyan bu eser, şimdiye kadar Fıııil 1.nd. 
wıg ın eserlcn ıannnda yazılmış olan Hk tarihi terciimei haldir. Ciim· 
hUJ'teisimizin her günü hareket dolu hayatını bu eserde öku,·arak o.. 
lanlar, edebi bir roman okumanrn da zevkini tatacaklardır. Buna tered
dütsiiz inanmak için, bu eserin kıymetli şair "Yusuf Ziya Ortaç,, tara• 
fmdan ve çok bikir vesikalara istinaden kaleme almdıiuu bilmek ka
fidir. 



Kaptan Dün 
Vefat Etti 
-Bir müddet evvel "8Zetemlzde ha. 

tıra1anm neşretti~iz Bqar Sa
dık Kaptanın evvelki gece, gece ya
nandan soma saat 1.30 da vefat et
tlllni teeailrle haber aldık. 

Merhum 79 yasında olduJtu halde 
zatürreeden vefat etmietir. Bütün 
6mrünü Türke ve Türkluğe hizmetle 
~ olan SadJk Kapt&D. bilhas
• Milli MQcadelede, O'lküdar yaka
aında yerli hain çetelrlyle mücadele 
etmlt Ye biWıare Colak İbrahim Bey 
müfrezafnde mWs kumandanı ola
rak eok kıymetli hizmetlerde bulun
lll'QftUr. 

8lıdıt ltapt&n. bflheôa dürüst, 
mert tabiati, ceAl'eti ve tok gozlülu.. 
il De ten"'""' Ye berkesin hürmet 
.. muhübetinl kazamnqtı. c~ 
il baaGn seat 10,30 da Samatyada, 
S'mendlfer ...,_u brşısmda lç
blpMcs IOk-tı 17 numaralı ntndeıa 
bldmJanılt Merkez ~endi kabris
tanına ı&nmecektlr. 
Kedeıdide eila•ne tmyetlerlmlzi 

lllllUIL 

Ormanda Bir 
Kız Kaçırma 

Yakası 
Catalca ormanlarında bir kız ka. 

çırma vakuı olmuş ve sudular ya
kalanarak adlly.eye teslim edilmiş. 
lerdir. • 

Dün İkinci AAtrceza Mahkemesin
de bakılmıya bQlanan bu kız kaçır
ma dlvasmda suçlulardan Mustafa 
~u Mustafa ile davacı Kızılca Ali 
köyünden Fatma Çabuklar bazı;~~ 
lunmuetur . 

Maıt Şen. Di,...IMılma :raptıiı IOD eephatleriadea lld mtı ba: lnanü subaylar ft liae izcileri tarafmcbm ee)AmlanlJOr 

19 y8$1Ddaki Mustafa, Fatmayı ka 
çıımadıklarmı ve hatta kaçırmıva 
teeebbüs bile etmediklerini söylemis
tlr. 

Almanya ile Ticaretimiz 1 1 Davacı Fatma ise şiddetle aksini 

Adli Tebligat Meselesi _!~lya fe Ticaretimiz kldia ~;:r~ar~:~::ı.ı:1• - H 1 • ormanda çalı çırpı toplarken bu Mus lldde•• Soil*'-clan Bir Muahede A k K ) 70 K d ey t mız :ıı:...t:ı:.~ıı~k~.:y!f:.8y~~r! 
imzalandığı çı t~ 8 an a ar Dün Ak am ~=r=-:e 

ESS~~ Şayi Oldu Mübaşir Vaziyetlerinin Hareket 1 rs==~ 
=-su;.!: ~add-:~ ':n.nn:,: Almanya De memleketimzln tlca- Fen al ıgv ın dan Şi kiye tçi ltalya .ne yapılacak olan ,_ı ti- :~er ı!;.rtn;a:.at~=~!~ cel-
...,..,.. ile örtülmilftür. ret l$1erin1 yenilemek için muvakkat cart driiemeler tein heyetimiz d iln 
Soıuıun liddetinden eetıirde bır ve husust mahiyette bir anlaşma ya- akşamki ekspresıe Romaya hareket r •cuk Dücüren Bir 

donarak ölüm va.kası ile bir çok ve- pıldıb piyasaml7.da şayi olmuştur. Adli tebliRatın posta ile yap~_lma~ı lışan mübasirlerin açı~a çıkanlmıs etmiştir. Heyetin bas mil'8virlillnde TV s 
aiti nakliye kazaları da kaydediL Bu anlaşma ile Almanyadan j{elerek kararından sonra 70 kadar mubaşır olmandır. Bir malıkeme nezdinde bulunan dış ticaret reis vekili Cemal 1( d Öld•• 
mittir. Solu~ latanbuldak! i~ k!l" «iimrüklerimizde bulunan mallarla açıkta kalmış~. Bu !l'übaşirler açık- vazife Röre~ bir ~ü.~~şirin çıkarılıp, Ziya hareketinden evvel ltalya Ue G lft U 
bMlı Bilecikli 38 yaşında Muslım ıs- Vamaya sevkedi\miş di~er partile ta kaldıkları ıçin Kanunnsani maaş- yerine teblıj{at mudunyetinden açık. iş yapan pamuk, tiftik, yapak, hubu. 
ininde bir adamdır. İçkiye fazlaca in- rin limanımıza iade edilerek tüccar: lannı alamamışlardır. Bunlara ka- ~ kalan bir di~erinin tayini bunlar bat, yumurta, balık ihracatqılart ile Kasnnpaşada Catmame~t soka.. 
hbn•kl olan Müslim evvdlld akflUD tara tesUminfn takarrur etttıi bildi- nunen haklan olan açık maaşları da uzerinde çok fena tesir bırakmıştır. bir toplantı yaparak yeni kontmjan lnıda oturan Sabahat, Halı~ evlnc_!e 
bir ha7U 1çtlkten 10nra Samatyadaki rilmektedir. Buna mukabil memleke henüz verilmemiştir. Açıkta kalan mübaşirler tebligat listelerine aröre ne Ribl taleoleri bu.. ebeler tarafından çocuk düeftrmuş 
evine Pterken içki birdenbire başına tim izden de Almanyaya tiftik deri Bu mübaşirlerden bet tanesi dün bedeli olarak toplanan 48 bin küsur lunduıunu tesblt etmiştir. İtalya ile ~e ::zıa. ha8f:1 ld o~uıu için H Haseki 
vurmuş Küçük Ling~a~i bir kah- fındık, üzum, tutiln ve m~van' kokU matbaamıza gelerek vaziyetlerini an lira üzerindeki hak iddialannı da aramızda mevcut ticaret ari a$mast u nesıne •. ın mıştır. astane. 
venin duvan dı"bine duşup uyumıya -6nderihnesi istenilmektedir tatmışlar ve şikayette bulunmuşlar. tek l ktad l D. c·· h ....: devam etmektedir. Yapılacak yeni dehlmmua~~~I ~len Sabahatte il~hdabı 
batlamıfbr. Sabafıa kal'fl devriye • dır. Bunlar Kadıköy Usküdar Atllye rar ama ır ar . un um un • .ıörüşmeler ltalvadan lthalAtı artır. ra "'"ru mıq ve az bir mu det 
&ezen polisler onu kaldırıp kahveye • • Hukuk Mahkemesinden ve iki çocuk yet müddeiumumisi Hikmet Onat bu mak ve mukabilinde ayni kıymette *>nra da ölmOşttlr ... Tabibi .. adU aıü.. 
•lrma1r ve mtl!)ak lstemişlene de Limited Şırketlerin babası Ekrem, teblhıat dairesinden para meselesi hakkında şu izahatı Türk mallarını vermek wsına da- mil ve haıtalılt şupheli gormilf ve 
lıtüalim bir kaç dakika sonra ölmüa- • 5 cocuk babası Ulvi Uzuno•lu, Asli- vermiştir: v~aktadır. Heyetin mesaisi on btş hutanede OtoPll yapılm!lstna karar 
tir. Mid••-t--t r-l!ilcl ve Yedi.Qci C.-Mde•-iki gıaollll bllbası Bir cok esbabı me~alih tebli11at gun kadar devam edecektir. vermlŞtlr. .. - • 

C..U muayene eden hOktlmet ta- , U.-nrrı 4iıWr Hakkı A vbar, tebligat müdürivetin- . . dl" bi ik 00. Sabahatin cocuiunu duşürten iki 
bibi M'Oallmtn donarak öldütü hak- d k" k b b c •d ıçın a .1veye r. m tar para e. I ebe hakkmda tahkikata başlanmı1-
lmıda rapor vermiş ve gomiılmesine Şebrtmt:zde teşekkül eden mütead- A~es~ ~ı ~~dan ~s a~k e~.:= ~edırler. Aynı b:;ııntakava vapı. lngilzler Bizini tır. 

illude etmiştir dit limitet '1rttetlerin azaları dün tL 11 Bes" Yedlbe lidir Bunla ld- ayrı ayn te srat lcin ı>ar" •-
Bundan ı.-..1.- • Tı'-'--'-..a- Sır caret odasında toplannutlar .,. mil- diamd ım - n · ~"""" \ındılı __ bAtlde _itblia.t..nıJıı.ı1U1Ula ka- llHMaLı .. _t 

.,..... - uer.. d6rlerinl leÇDlielerdir B günd it" "~ banim' •luk t«Maa&n ıtiilT™i~ oı&b. ,-,-tn"lltar ver lmekte •lllfSIUWrl Erelnd Talebe Yller Clldclealnde otunn kahftci Ze- baren i k ti f li. u fn b ı ile on ı>arasız ve feci vaziyette kal- ve Rerl kalAn J)aralAr terA'küm et-
tt.lyamn o~lu S yqmda Yılmaz ş r e er aa !ete ,:teçm ş u: mısJarchr. ·~ •·•-ti.. 'Ru J"nohla_q teblic!at mc- '"ıyem ıf • T ldf Eclildl 
bahçede buz tutmll.$ olan havuzun lunacaklardı~. Demır - ve ~adem Bunlara di~er vilavetlerde iş teklif ~~~anııın dellil iş sahiplPrinln hak- 1 1 e ermış ev 
lserinde oynarken buzun lanlmasr maddelere aıt cM~lt~ . llrıere bır kaç edilmifüı; lf'~ ıtıönliaııa ıaıire Mtiftnu';zw "*'ldeti d ı 
...._.inde suya düımilt. bo~lmak Limit~t şirket_ kurulmuştur. H .. r şi~- kac:lll~tmelerine maddi imkAn yok madan hu ,_•ayr fstlyebiUrler. Bu°n: Bir İn,ıitiz firması, fstubulda va- B•iktaıta bir erotn fabrikan ktı· 
kere iken etraftan yetişenler tara. kette iki mudur bulunacaktır. Demır tur Kendilerine yol parası da veriL da tP.hliaat memurların baka k- pılacat ekmek fabrikası hakkında ran Kabatae Liseli talebelerinden Sı 
fmdan kurtanlmı•· Cocuk baygııı limitet eirketi sanayici olarak mü- me~ektedir tur. Ve bu mllbt&Q__ ,...!~ ~" ... !o ma~\l~at alm~ üzere blr mAıneuili- dl ile urarcı İbrahim ve Şaban hak· 
bir halde Şişli ~ hastanrı"'e dürlüAüne sanayi birliAi reisi do~- Bunlann bir iddial11n da 1tsıt 1A~- niramadan hükumetin mAlı o1amaz. mum~r'-dü~ ~·_.;ıediyeve Cfılmış ve luçui~rıı\ Mt,tuian yapıL 
bldırılmıftır. ~ l}all1 Sezeri )thalAtçı olar~ ~~: vedilen tebliııat müdürlütii ol.dutu Bu bakımdan da Adliye Vekaleti b.u müracaat ederek yapılacak fabrika rmetır. 

Otomo6il lttaalan durlu~e Koç llmitet '1rtteti muduru halde, bu müdürlüAün emrinde cah. 1)8ranm bit' bir vere ~r tein ~m~r h~ında izaha~ istemiş. aonra da şe- Beti~ Asliye Ceza Mahkemesi ta 
Kenam le:Cllliştir. Bakır veSalr m_!ld~ şan müba$itlere yer bulmak üzere, veremez. Biı kanuni bır hakkı ıhlal hırdeki un detirmenlerlnt ft elek- lebe Şadi ile, esrarcı İbrahimln tev. 

A7nca ~Muradın 2338 numa- nl efYB elrketinin sanavid mudur mahkemeler ve icra dairelerinde ca· etmiı ddiliz . ., trikle calı!lan bazı fınnlan eö:zden "e klfine ve ıuc ortaklan Şabanın da 
n1a otcımobllt .ile eof'ôr Ahmedin 1207 Nuri PQa fabrib.11 müctiiril AU Rı. çirn)istir. Mümessil. ıesdUtt fırınları lüzumu muhakemesine karar ver-
namaralı otomoblll Köprü üstünde, za. itlıalltçı olarak Salamon Gazez. ve detinnenlert çok pis bir vaziyette mistir. 
eotör A81anın 1588 numaralı ot.omo.. kalay liaaltet slrketlne sanayici ol} Yunan ncaret nc:aret Odaıımn eörmü•. 1nıilizlerin b&yle fırınlar- Bu eroinci talebenin muhalteme-
laill. De eofor Halidin 3143 numaralı rak Mutafa Nazmi secilmi~~ .. ç dan cıkan ekmekleri vemiyecekleri- sine yakında Beşinci Asliye Ceza 
Gtob61d Galatada ve Mebmedin oto- Umltet tiı1Eetln umum müdurlu,tüne Heyeti Ge&yor Yen·ı idare Heyeti ni de ilAve etml11tir. Bu zat tetkikle-
IHllil ne Hiileyinin tnalsi Necatibey de Ticaret Vekiletl tarafından eski rlni iktnal ettikten aonra teklifini ~ahkemeslnde bakılacaktır. 
e.dcleslnde, yollenn buzlu olması yü tütGn lhnitet "1ketl müdilril Naci ta- Yunanistanla aramızda mevcut Yeni sene milnasebetivle Ticaret yapacaktır. Pamuk n_ _ _ --t Bır" ı:x.a 
dDden Patinaj yaparay birlb.irlerl ybı edllmqtir. o ~ ticaret anlaşmasının 31 Birincikl- ve Sanavl Odasında yeni divanı riyL •.re o . zr uıraca usa 
De ~. Bunlann hıç bl- .. . set ve idare heyeti Azalan secllml$- 8 1 eli D 1 ela Merkezi hmirde bulunacak olan 
lfllnde de bıNnca zayiat olır..am11- Boyatılacak Binalar nunda muddeti bitmiştir. İki hilka. tir. Dun toplanan oda umumi heyeti e e ıye epo arın ~uk llıracat bir~inin nizamname 
tir. met arasında yapılan temaslar netL tdare hPVetinln kararlannt tasdik ve .__ ıi tasdik edilmiştir. Ticaret Veklle-

Bundan basb vatman Rızanın 125 Belediye, Tophane ile Dolmabahçe k muhtelif .komisyonlara Aza ve güm. Kömür Kannadı tinin tasvibi ile Sakarya ve İstanbul 
mmnarah Maeka - Beyazıt _!r&IDV&. arumdaid yolun iki taralında bulu- cesinde .yeni anla'1rta yapılıncıya a- rükJere eksperler intihap ettikten mıntakalannm da bu btrllıe ithali 
71 da hattın buzlu olınMı )'iizünden nan binalann boyattmlmuına ve dar eskı anlaşma bu ayın sonuna ka- fOnra divanı riyuet ve idare heveti Belediye deı>0lanndald sömikok kararlastınlmı4tır. 
llarblye ma1rumda yoldan c:ıimut- bu saha dahillndekl arsaların duvar- dar temdit edilmiştir. Yeni anlaema aecimini yanm1lltlr. Birinci reilli~e ve Karabük kömürü bltmlstlr. Bu. ==---F==========-
t. Araba dolruca Yed• Subay O. ı. eevrilmek suretiyle .ıüzel bir hale Mithat N<m!lt, ikinci reiıli~e İbrl'hhn ~n yeniden bu deı>0lara kömür sev. 1 1 
ıltulunun duvarına yaslanmış ise de getirilmesine karar vermiştir. (örüşmelerl Ankarada yapılacaktır. Kemal Bavbona, birinci reis vekilli- kedilecektir. Mutavassıttann da Ku.. KilM.k Memleket Haberleri 
lnlllnca zayiat olmamıştır. Muzakerede bulunacak dört kişilik tine Ahmet Kara. ikinci reis vekilli- ruceşmedeki deı>0lardan k8milr ala. - ~- . 

H bi ed İstimlak y ıl ak Yunan heyeti bu sabah tehrlmin ftt ~ne Mahmut Nedim. besabat milfet- bilmeleri için müsaade wrildt~l hal-
Bıpİrla Karnından Yarlataıidı ar 1 e ap ac lecek ve akşam Ankaraya ~ecektir. tlsliline Ziva Kınacı. muamelat mil. de bunlardan hie biri düne kadar 

ltammpqada oturan deniz amele- Belediye, Harbiyedeki meydanı Yunanistan piyasalanndan alacaklı fettfsllllne Hamdi Başar, kon~ mu müracaat edip kömür çetmıemi4tlr. 
.melen Alt ile çoktanberl aralan a- ~si etmlye karar vermıetir. Bunun olan lhracatcılanmız mıntaka ticaret '1"8htıulıklanna Hasan Vaflzal. -~lait L_.ı...: 
tik otan Yak arasında lasltançlık ıçin meydanm etrafında bulunan ba. Durman. veni klaTe heyeti A IA a. Beyazıt Otouusleri 
J'bfinden u:ı:. çıkmıştır. Neticede zı evlerin lltimlikl icap etmektedir. mOdilrlU~ne müracaat~ matlt\pla- nna da Nuri Kozfkotlu ... Suat Kara Sül vnıı11ın;yeden Kalkacak 
A1f Yüubu bıçakla karnının 2 y _ Meydanın tanzimi sırasında, ortada rmın miktannı teşblt ettirmektedir. Osman, ~Oaevin Sabri Tuten. Sere- e., • ._ .. 
..,_ eıua yaralamıştır Yarai. bir de reftlj meydana getirilecektir. ler. fettin Alemdar, Z. Kılıç .eçUmiştlr. Belediye otobüs komisyonu. haL 

,.-raneye kfldınlmı1. auçİu tutuL ~:1 vZ:~:~~:::ı:ı::r::..ı: ~~ 
~. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • büslerin Süleymaniye cami~İnin ~ 

indir Çaıpmasmdan Öldü 
KandtıH plljında 1rece bekçisi L 

7b dün sabah odumda ölü olarak 
WllDlllJ.._. c.edı muayene eden 
..4lcııktor kömür f.rpması nedcesinde 
1Will6ni tabit etmit, defnine ruhat 
~. 

•• •• Hukuku Profesörlüiü 
(1eçen yıl sonu, Ontversiteclen ay:. 

nlaa profaıorlerln yerine, yenileri 
awtirOmek için çalııplmakta olduiu 
w Roma hukuku künüaünün. meş. 
fmr profelör ''KUien,, e teklif edil-

TAN'ın Konserlerı· :u~~~=~=:e~=~:~kv: dilmek üzere bwtttn dalml encümene 
verilecektir. 

-.o.-

Haliçte Bir Ceset BUiundu 
Gecenlerde fırtına bfr cok zarar. 

tar vapmıı ve bazı ta.ıklar batmıt
tı. Bu arada İtalyan ıefarethane1(nln 
blr motörü Halicte .ulerken bir 
vıla carpmıf ve devrilen ka 
lunanl11rdan üç kisldm ikim 

Z(>NOULDAKTA: 
Tifodan birkaç ölüm tesl>lt eC1l1. 

tnlttfr. Derlıal sıhhl tedbirler lttlhu 
edilmlf, halk ve mektepliler aşılan. 
Jmfbr. 

Belediye, tehir aulannı ıslah et. 
mek i.çb) giriftiJI faaliyeti hızlandır • 
bııfbr. Zonıuldaia getirilmekte olan 
temtı suyun borularını döteme ifl 
bir aya kadar bitecektir. 

• Belediye, bir müteahhit vasıta. 
ille, Zoqguldak içinde, civar ocaldL 
r., Hutane, Llle, Kozlu ve O'zfllınn 
mıntakalarına dört büyük otobila iş. 
letınefe bqlamıştır. Taksi fiyatlan 
yan yarıya inmiştir. ... , . 

BLBIST.ANDA: 
Seyhan, Baiütlfl ve Hurman sula. 

t'1llm birleftill Suqatı denilen Pos. 
ltoflu mevkllnde, kendilllinden ye. 
tl.-ne Melengiç fldanlanna yapılan 

tep fıstıtı (Şamfu.tılıl aıplan mu. 
klyetli netice vermiştir. Birkaç 

..-U:k utrasma neticesinde, blllnen 
-1indeo daha iri danell mahsul L 
luimıştır. 

- blldlrilmekt.tl. Kendide bu 
~ muhabere edilmektedir. 

muf, SQlevman ismlndeJd ~en 
kurtulmustu. Yapılan bfttOn &raf
tırmalara rafmen boıulanlar bulu. 
namamış ve huviyeUeri teablt edile- ... _. __________ _ 

memlştl. 
Dün HaUete Karakay ~rillO ya

nında blr ceset bulunmu, ve morca 
kaldınlmıttır. Yapılan ~ n tah
kikat bu ceedin CU'PlllU neticesi bL 
tan k1twda bulunan1'ıı1d.ıı Mlthat 
o•lu Mustafaya ait oldulu anlatıl. 
mq, defnine ruhsat ftr'lllntttlr. 
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IBUGüNI 
lskandinavyayı 
Tehdit 

Yazan: Omer Rı21CJ DOCRU L 

1 nıiltere ile Fransamn Finlıln. 
daya yardıma karar verdik· 

Jerini bildirmeleri Almanyanın İs· 
kandinavya memleketlerine karşı teh 
dit edici bir vaziyet alması sırasına 

tesadiif ediyor. Şimdiye kadıır bir 
kaç defa tekzip edilen bir iddia var. 
dır. Bu iddiaya göre, İskandinavya, 
biri Almanyaya, diğeri Sovyet 
Birliğine ait iki nüfuz mıntakasına 
taksim edilmiştir; ve bu yüzden bu 
memleketler tehlike içindedir. Fakat 
dediğimiz gibi bu iddia bir kaç kere 
tekzip olunmuş ve Almanyanııı İs. 
kandinavya devletlerine karşı Sf'rt 
bir tavır almasının, bunlan Finliın. 
daya yardımdan alıkoymayı istihdaf 
ettiği ileri silrülmüştür. 

Fakat İskandinavya devletleri, bü
ttln bu tehditlere rağmen Finlindayo 
yardımdan kendilerini menedemedik 
lerlne göre ne olacak ve bilhassa in. 
sfltere ile Fransa da Finlandaya yar. 
duna karar verdikleri ve bilfiil yar. 
duna geçtiklerine göre vaziyet ne 
mahiyet alacaktır? 

Bunun akisleri şimdiden göze 
~arpmaktadır. Çünkü Nazistlerin te. 
Jlkkiaine ıöre inıiltere ile Fransa 
harbi yaymıya uğraşmakta ve İs
kandinavyayı Almanyaya tecavüz 
için birer fis olarak kullanmak iste
mektedirler. Buna karşı tedbir al. 
mak lazımdır. Almanyanın bu tarz. 
dakl yeni tehditleri İskandin8\'yalı. 
lan çok müşkül bir vaziyete düşiirii. 
yor. 

Strateji mütehassıslanna göre Al. 
nıanyanın Cenubi İsveç ile N on eçe 
karşı bir işıal hareketi yapması, ihti. 
mal haricinde değildir ve bu yüzden 
bu tehlike daima hesap dahili tutul
maktadır. Fakat İskandinavyayı 
kaplıyan endişe İsveç ile Norveçe 
münhasır değildir. Danimarkaya da 
şamil bulunma!:ta, Danimarka mat. 
buatı da bu yoldaki endişelerini 
saklall\!lmaktadır. 8" ••'1telerin Al. 
nıan kaynaklanndan aldıkları mal\ı. 
mata göre, Şimal devletlerini• bita· 
rartığı, Flnlanda~·a yardım edip et· 
memelerine bağlıdır. Yardım vukuu 
takdirinde bu bitaraflık ta ortadan 
kalkar. Hatta Jtu ıue.Wsmı, ~'İ tcf 
olmadığını, Almanya ile So,·yet Bir
liğinin ayni şekilde düşündüğiinü 
anlatarak diyor ki: 

"Muhakkak olan bir nokta İskan. 
dinavya bahsi üzerinde Berlin ile 
Moekovanın görüşlerini uygunlaştır
nııı 

1 
ve bi~lettlrıniş olduklandır. Bu. 

lriln erde ıse Almanyanın Şimal dev. 
Jetlerine karşı hassasiyeti her zaman 
dan fazla artmış ve Almanyanın bü
tUıı lazabı, Stokbolmü istihdaf etıni-
1e baılanuştır.,, 

• tnıntere ile Franııanın Finlandaya ::rdun için verdikleri karar İ!4c şüp. 
Yok ki, Almanyanın İskandinav. 

J'aya karşı hiddet ve infialini arttı. :ak, belki de onu bu memleketle. 
ba bitaraflıklanna karşı bir hareket 
d z;:ıamıya aevkedecektir. O takdir-

e tiyük harp Şlnıale doiru yayıl
: istidadını ıösterirse İskandi • 

vya de~letleri de mukadderattan. 
Dı nıUttefiklere b•x.ı .. --L ih . 
Lı ___ • le ... ....._ tıyacını 
-..eaer r. 

"'-~- çarpan bir nokta Finlinda 
-aıtinde İtalyanın Alnıanyad 
~ . • an ay. 

, Fınlanda lehinde cephe al 
=:!iltüa İtalyan ne1ri1atı, Fi~ 

lıiım tebarüz ettirmek için 
elden &elebilecek herşeyi Y8t>rnakla 
bu nokta üzerinde Alman it 1 1 - ayan 
ayn •iının ıen.iılitlni tebarüz ettir 
1l'lektedir. • 

Acaba, unutulan kelimeler lll1"a!lt· 
11~ ıiren mihveri Finlanda meselesi 
lrıı kıracak dersiniz? 

Harp ve ltalyan • 
Macar Münaseba+. 
Budapeşte, 3 (A.A.) - Times ga. 

'tatesinin Budapeşte muhabiri yazı. 
Yor: Macar Hariciye Nazın Csaky, 
Rornada İtalyan devlet adamlarile 
lôrüşıneler yapacaktır. Bu gon.iş.. 
lllelerde bilhassa harp dolayı.sile ve 
Sovyetlerle Macarlar arasında bir 
hUıdut hasıl olması münasebetile t. 
talyan • Macar münasebetlerinin ar. 
9ettitı v~e mevzuu bahsolacaktır. 

ClEK 
İki İsveç Sovyet • 

Umumi 
Fin Harbi Amerika 

Harbe 

Girmiyecek 

iklime ve 
Tabiata Uymak! 

Yazan: B. FELEK 
• 

Vaziyet Vapuru 
Batırıldı 

---0-- Finlerin Lehine 
Fakat Roosevelt 272 

Milyon Tahsisat istedi 

B ir taraftan zelzele, bir taraf tan 
au basması Anadoluyu yer 

yer harap etti. Binlerce ocak söndü, 
can telef, servet heder oldu. Felaket 
kelimesinin bu derece yerinde kul1a
nıldığı enderdir. Hakikaten bir fe. 
laket oldu. lki Alman Tayyaresi 

Daha Düıürüldü inkişaf Ediyor Atalardan kalma bir söz vardır. 
Allah ıötilrdüğümüz kadar verme. 
sin. Tabiat ve insan ta hilkat bida
yetinden beri biribiriyle uğraşmakta
dır. Tabiatın zulmüne karşı müdafaa 
tertipleri almamış insanlar şüphesiz 
alanlardan daha fazla mütees!lir o
lurlar. Biz de maalesef bu ziimrede
niz. Asırlardanberi gelen hükumet
lerin ihmalinden başka bir alaka 
görmemlı olan biçare Anadolu köy. 
lilsil ve köylerinin maruz olduğu ta. 
bil afetleri önlemek vazifesi daha 
yirmi yaşını bitirmemiş olan Cüm. 
huriyet hük6metine düşüyor. Bu va. 
zlfenin de diğer milU vazifeler gibi 
tamamen ifa edileceğine kanaatimiz 
tamdır. Bununla beraber şurayı ha• 
tırlatmak isteriz ki; Anadoluda bun. 
dan sonra yapılacak en küçük kulü
beye kadar biltün,inşaat için derhal 
bu ülkenin maruz olduğu tabii afet
leri karşılıyacak bir tip, bir esas tes. 
bit etmek lazımdır. Anadolu ırmak. 
lan yataklarından çıkar, ve araslJ'a 
yakın ovalan basar. Şu halde bütün 
ova inşaatı su baskınına muka\•emet 
edecek şekilde olmalıdır. Anaclolu. 
nun hemen her yerinde az çok şid· 
detli zelzeleler olur. Binalann bu a. 

Londra, 3 Hususi) - Garp Cephe.. 
sinde bugün de tayyare faaliyeti ol.. 
muş ve Fransız kuvvetleri, 2 Alman 
tayyaresi düşürmiye muvaffak oL 
muştur. Cephede muvaffakıyetli dev 
riye ve keşif hareketleri yapılmış, 

tayyare uçuşlarına 107 Fransız avcı 
tayyaresi iştirak etmiştir. 

Bir Alman hava filosu tarafından 
takip edilmekte olan bir İngiliz tay
yaresi Alman hududu civarında Bel
çika arazisine alevler içinde düşmü~ 
tür. Mürettebatına bU' §eY olmadığı 

söylenmektedir. 
Bahrılan lsveç gemileri 

İsveç'in 2415 tonluk Svarton vapu 
ru İskoçya sahili açıklannda bir Al
man tahtelbahiri tarafından torpil.. 
lenmiş ve batmıştır. İsveç'in 5000 
tonluk Girona vapuru da aynı akrbe. 
te uğramıştır. Almanlar bunlan tn. 
giliz gemisi olarak göstermek isti
yorlarsa da İngiliz gemilerinin mü
sellab oldukları malumdur. İsveç'in 
harp çıkalı batınlan veya batan ge.. 
mileri 11 i bulmuştur. 

Alman radyohıllun mühim 
ve manidar nefrİyah 

Alınan hududu, 3 (A.A.) - Alman 
radyosu, Alman - Sovyet milnase.. 
batına dair, heyecanlı neşriyatta bu. 
lunmuştur. Alman radyosu demiştir 
ki: Almanya, yalnız baflD8 harp ede 
bilir, fakat yalnız değildir. Berlin ile 
Moskova arasındaki iyi münasebet.. 
ler bir hakikat olmaktadır ve bu se
ne zarfında, sitgjde da\Ja salabet kes 
bedecekHr. Harp, İngiltere mağlüp 
olmadı.b 1DiVW.tQ4t ~ .M ...... 1c 

tir. 

Hitlerle Musso6nl 
A --·--..1- !P.-1 -a· - nar 
Bertin, 3 (A.A.) - D. N. B. ajan. 

sı, yeni yıl münasebetile Fitler ile 
Mussolini arasında teati edilen tel. 
graflan bildirmektedir. Hitler, Mus. 
soliniye gönderdiği telgrafta yeni ııe. 
neyi tebrik ettikten sonra dıyor ki: 

"Nasyonal sosyalist Almanyanın 
müttefiki faşist İtalyanın miJH vazi. 
fesini muvaffakıyetle başarmasını 
temenni ederim . ., 

Mussolini ıu cebavı vermi§tir: 
"Nasyonal sosyalist Almanyaya 

ayni temennide bulunurum. İki mem 
leket hedenerine varmalarını ve is. 
tiıkballerini temin eylemelerini dile. 
rim. 

1918 de Finlerle Beraber• Harbeden Almanlar, 

Bu Defa da Finlere Karıı Muharebe Edecek 

Nevyork, 3 (Hususi) - Amerika 
Cümhurreisi Roosevelt, kongrenin 
açılışında söylediği nutukta dahili, 
harici meselelere temas etmiş ve bil
hassa milll birlik üzerinde ısrar et
tikten sonra demiştir ki: 

Londra, 3 (Hususf) - Fınlanda. 

dan gelen en son haberlere göre, Sov. 
yet kuvvetleri bugün ·Karelyada 
şiddetli taarruzlarda bulunm:Jşlar ve 
Mannerheim hattını yarmak kin uğ. 
raşmışlardır. Sovyet teşebbüslerinin 
ağrr zayiat ile püskürtüldüğü bildiri. 
liyor. Mannerheim hattının diğer 

bir kısmına karşı vukubulan bir ta-
arruz da püskürtülmüştür. · 

Ladoga ile buz mıntakast arasın. 
da bir Sovyet fırkasının ·\aha çev. 
rildiği ve ihatadan kurtulmak için. 
canla başla çabaladığı bildiriliyor ve 
bu fırkanın da Susalnin'deki fırkanın 
akıbetine uğraması bekleniyor. 

Daha çok Şimalde havalar son de. 
rece bozuktur ve hareket imkanı 

mevcut değildir. Fakat Sovyetlerin 
mütemadiyen Petsamoya doğru ricat 
ettikleri haber veriliyor. 

Umumt vaziyet, harbin ba!?lama. 
sındanberi Finler lehinde olup, ha. 
len en mültemmel vaziyetterlir. Bir 
aylık harp zarfında Sovyetler 41)0 
tıınk w 150 tavvare k~vbetmfc:lPrdir. 

Almanyanın Souyetlere y_ard_ımı 
News Chronicle gazetesinin Ams

terdam muhabiri yazıyor: 
Almanya, Rusyanm tale-bl üzeri. 

ne, Fin harplerinde Sovyetlere var. 
dım için bir askeri heyet ızöndermiş. 
tir. -
Almanyanın Ekonomik 

MüslriilAıh Artıyor 
Londra, 3 (A.A.) - Times gazete. 

sinin Budapeşte muhabiri yazıyor: 

Tunanın şiddetli kıt müddetince, 
- en ab iki ay - ııeyrisefaine kapan. 
ması, Almanyanın ekonomt'd müs. 
külitını ciddi surette arttıracaktır. 
Zira Almanya bu müddet zarfında 
Balkanlardan normal olarak yaptığı 
ithlAtının ancak dörtte birini yapa. 
bilecektir. 

KAnunuevvel ayı zarfında ithal e. 

dilen Romanya petrolü 8500 ton idi. 

Bunun 5700 tomı Tuna yolıle sevke. 

dllnıiştlr. Almanyanın diler yollarla 

25, 30 bin tondan fazla petrc.l ithal 
edebilecett ise, çok şüphelidir. 

Sovyetler Blrliji, 1918 kurtuluş 
harbinde Finlandahlarla birlikte 
harbetmlJ olan Alman zabitlerinin 
gönderilmesini istemişti. Buna bina. 
en halen Leningrattan har~ket etmiş 
olan heyete bu zabitler dahil bulun. 
maktadır. 

Diğer İngiliz matbuatı Staiinin 
Sovyet ekonomi sistemini tensik 
maksadile Hitlerdtm 220 b.n miite
hassts istemiş olamalarına inanmı. 

yarlar. 
BaşmakalelPrle ninlnmatik maka. 

lelerde iki müşahede hikim olmak. 
tadır: 

1 - Finlandacfaki muvaffakıyet
sizlik üzerine Hitler ~imdi SovvQt -
Alman münasebatı !ahasınrla haklın 
bir nüfuz icra etmek üzPrP.:iir 

2 - Almanyanm. Sovvetler Birli. 
~i Pndüstrisinln tensikine faal bir 
sekilde iştiraki fikri müst'::bad de. 
~ildir ki. Almanvanın !htiyaC'ı olan 
ham maddeleri Sovyetler Rirli i!in
den tedarik edt"bilmesi kin beliti 
tek çare de budur. 

inlere ~ım 

.._ Beynelmilel münasebetler in. 
hiJll devresi yaşıyor. Bu devrede 
diktatörlerin ba§8 geçtiğini görüyo • 
ruz ve bu yüzden dahili meseleleri
miz yerine harici meselelere ön !lafı 
vermek mecburiyetini hissediyoruz. 
Fakat Amerika haricmde suüstimal 
edilen içitimai kuvvetler ve hallediL 
miyen içtimai mesele Amerika dahi
linde sulh dahilinde hallediliyor. A
merikalıların başka yerlerdeki ıstı
rapları hissetmemeler ine imkan yok. 
tur. Fakat Amerika harbe girmiye. 
cektir. Şu var ki, dünya bir kaç kişi· 
nin mahkumu olursa, yaşan:nıya de.. 
ğer bir dünya olmaktan çıkar. Ame
rika en iyi komşuluk şartlan daire
sinde yaşamağa , sonra sulbü koru -
mak için faal ve kuvvet~i bir unsur 
olmıya çalışıyo.r. Fakat bu kafi de. 
ğildir. Bütün insanları , mutlakiyet. 
ten korumak lazımdır. Yoksa beşe
riyet muharip bir ilaha tapmıya mec 
bur edilirse netice ne olur. İnsanların 
hürriyetlerini tanımak lazım. Çünkü 
sürekli sulhün temeli ancak budur. 
II.;-.- -ııı.:atin sulh ile !emin edeceği 

Stokholm, 3 <A.A.) - Diin yeni
den iki gönüllü kafilesi İsveçten Fin. 
landaya hareket etmiştir. Bu kafile. 
!erden biri subaylardan, di~eri de 
işçilerden mürekkeptir. 

şeyleri, silahla araınacuıa mani ol
mak icap eder.,, 

Mister Roosevelt, daha sonra A-

merikanın bu dünya içinde hürriyet, 

aklıselim, demokrasi, insaf ve ada
letin meştlesl olarak kalacağını söy

lemi§ ve 1940 senesinin demokrasinin 

kurtuluş yılı olmasını temenni etmiş
tir Mister Roosevelt'in milli müda. 

faa için istediği tahsıs:ıt 272 milyon 

Ticaret Vekili Buğday 
Piyasamazı Anlattı 
Ankara, 3 (Tan Muhabirinden) ·- dolardır. 

Dün Mecliste buğday koruma kamı
nunda yapılacak tadilata ait kanun 

lann biraz buğdaybn varsa da sevlayihaııının müzakeresine devam e. 
dilmiş ve bu münasebetle söz alan kıyat müşkülitı vardır. Binaenaleyh 
Ticaret Vekili, Harbin başlangıcın· buğdaylarımız g~ni§ hlr :alep karşı-

. ·1 T '' sında bulunmak uzeredir. Buna bina-danberi dünya buğday pıyasası e ur 
kiyenln buğday piyasasını ve satış ı en memleket dahilindekki t alıMş fıylatı 
· .. · · · 6 6 5 kuruşa yaklaşaca ır. eme--fıyatını ve yukselme sebeplennı 17..ah • • . şk"llt 

ettikten sonra ezcümle demiştir ki: ket içinde Toprak Ofısinln te 1 ı 
"Buğc;lay fiyatları altı kuruştan a. ve ambarlan bulunmaması dolayısı. 

şatı olmıyacak ve hatta daha ileri le klfi mübaya~t~a bulunam~!~:~ 
gidecektir. ÇQnkil Bahrisefid havza- dahi mahsul kifı derecede 
sında hemen hemen huğd1:1y ihraç e-· ğinden himaye edilmiş olacaktır. 
decek ınemleket kalmamıştır. Bulga. Vekil, bundan sonra buğd:ıyın ha
rlstan ve Romanyalıların buğday ih· rice satılmasının serbest olduğu.nu 
raç etmelerine imkln yoktur. Macar. söylemiş ve llyiha kabul edilmiştır. 

fete karşı da mukavemet edecek 
tarzda inşası lazımdır. 

Başta mimarlar olduğu halde her• 
kes itiraf ediyor ki Anadoludaki bi. 
naların yüzde doksan dokuzu, moloz 
ve kerpiçle yapılmıştır. 

Bunlann en uf ak bir sarsıntıya 

kaJ"fl mukavemeti olmadığı gibi en 
hafif bir su istilasında da çöküyor. 
lar. Katlı binaların alt katının mu
kavemetiyle, üst katının ağırlığı hiç 
bir hesap mahsulil olmadığı için çok 
defa kendi kendine çökecek şekilde 
ten ve alb iiııtündeıı zayıf yaptlt,ar. 
Böyle binalann inşasına devam et
mek, buralarda bannan nüfusun ar
tık ıöz ıöre göre ölmesine ıöz yum-
mak olacaktır. 

Köylerde, hatti kasabalarda be
ton binalar yapmıya imkan ıörmO.. 
yorum. Şu halde dönüp dolaşıp yine 
ahşap evlere dönmek zarureti karp. 
sındayız. Bunlan da bir ateş zuhu.. 
runda biribirine sirayet etmiyecek 
şekilde yaptırmak elzemdir ve Ati. 
nin selAmeti namına zaruridir. 

Yoksa, bqıboş bırakılacak yeni 
moloz evler, yakın uzak bir Atide yi
ne Anadoluda bir sürü facia kurba
nım altına almaktan başka bir teY• 
yaramıyacakbr. 

Her memleketin kendi tabiatine 
ıöre uydurulmuş binalan vardu-. 
Japonyada yıkılmaz evler, lsveçte, 
lsviçrede, sotuk olmıyan sini çatıh 
aiaç binalar olduğu ıibi. 

HADİSELERİN İÇYÜZÜ -----------1 Denebilir ki, heryerde orman yok. 

• !\fare~nl Görinıin ıeçen noel ihtifalleri aırasında 
Bcrlinde bulunmaması, birçok rivayetlere yol oçmış. 
tır. Bir rivayete 1röre, Bitler ile Göriq arasında, har. 
hin idaresi mevzuu berinde ihtiW vardır. Dtter bir 
rivayete cöre. Münib suikastı tiserine, Gestaponun 
Binbaıı Stevans ve yilzbap Beat adlı iki lnıilb:i Fe. 
lemenk hududunda kaçırmalatındanbert Bitler, Gö. 
ringten filphe etmektedir. Çünkü bu iki inlflisın Gi. 
rinc ilr sull- şartlan tlzerinde temas ettikleri ve (;es
tnponnn bu temastan tarassut ettitl ve nihayf't işin 
iryU:dinü anlamak için iki İngilizi tevkife lüzum .:ör. 
dUiil bildiriliyor. 
Son ıamanlarda Von Ribbentrop'tın nUf1n bakımın. 
dnn Görin(i r.erlde bırakmuı da, bu yadyeti t•barii& 
fttirınete yudım ediyor. 
Giirlnn, lns:Hiı Sefiri olan Slr Ne.ti Rendennnı ta 
•lideri söylemi~ti: "Führer karar yennelr istetll mi, 
J,iıhnlzi de a'l'tık dinlemez. Bizim fU tkerinde durdu. 
i-umuz taşlardan farkımız kalmaz,, 
f'akat Ribbentrnp, Sovyetlerin bitaraf kalması tlzf'rlne 
İn~lterenin harbe gir:miyeeeilne dair Ftlhreri Uma 
etmiş, hu yüZden anlaşılan, nadatleria a yliksek ma
hafill, Bitlerin büyük bir hata )'aptJlma, harbe son 
v"riln1ediji tokdlrtle neticenin IOD derece feci oblc•lt
na fnıuımı1• baflamıftn'. 
Baı;'ka bir riva~·ote ırBre de Görinsfn, lntllls ajanlarlle 
n'iinueheti anıa,ıldıktan sonra, ltlrçok na:dttler onan 
fırkadan çıkarılmasını lstemltlu, t .. 1cat Bitler, parti. 
nin ikiye ayrılmnsmı lstemiyerek, bana mlnl olmuş. 
tur. 

• 

• 

Göringin lngili.z ajanlaTile tem1161 halılı.anda ueri
len maliimata ıöre, bu tema biT muahede telılili 
ile neticelenmiftir. Binbafl Steueıu bu muahetle
yi /,..lltereye bilJirmif, l,..Utere maalaetle ile a· 
lalratlar olma,, ue yalnu bu maalıeJenin lıünler 
taralınJan tatbilı olunacafı laalı.lıında teminat İa· 
temiftir. Bunun üzerine Görinı ile Binbafı Ste
veıu aranmla Almanya· HolanJa, hududu üe
rindelıi. Venio'Ja bir miilôlıat tertip eJilmif, la
lıat Himmler'in müJalaalai yüzünden bütün bu 
te,ebbüJer akamete aframtflır. 

Binbafı Steueru ile arlıaJIJfl Yüzbafı Bat ıeçen 
9 llıindt..,inJe Veni:>'ya varJılılan .zaman Ges
tapo mnıurlan taralınJan lıafınlmı,lar oe bu 
yüztlen ilri Holandalı memur Ja lıatleJilmiıtir. 

O zanuuwlanberi Hitler ile Görİ!IBİn aran açılmlf 
İH Je Hitler en çok giivendifi aTlıaJGflnı letla et• 
memelr qtemİflÜ. 

* İqntennin Mo11kova Sefiri Sir Villianı Seecb'in me. 
mnen Londraya ıitıneainden hahaedea Londra pa. 
teleri onun bilhaua Finlanda harbi hakkında mühim 
blr rapor vereceji ve İnrfltere Harbiye Nezaretinin 
l•u raporu beklediji bildiriliyor. Sovyet hallmun har. 
bl nuıl ka~daclıjı, harbin ı•nltleylp, ıenitlemlyece. 
ıı. •• raponm belli bafh m._addeleri arumdadır 

Kereste çıkarılması müşkül. 
Bir kere kasabalar için bu ltlras 

varit delildir. Çünkü onlara kereat• 
nakli için yol, vasıta ve çare vartbr. 
lı, masrafını ödeyemiyecek olaa 
köylere kalır. Civannda ağaç bul1111-
mıyan köylerin de yeni ba4tan ~ 
hep birden inpsı için malzeme 
nakli kabildir. Batıra öyle ıelir Jd; 
yıkılan yerlerin inpsı için şimdidllt 
inpat kooperatifleri şeklinde b
rumlar derpiş etmek ve muanea 
tipler dahilinde inşaata hazırlanmak 
hiç te vakitıdz bir hareket nim ... 
ıerektlr. 

Çekoslovakyada Tevkifat 
Londra, 3 (A.A.) - Times gazete

sinin Belgrat muhabiri bildiriyor: 
Gestapo Çekoslovakyada yeni teY· 
kifier yapmıştır. Tevkif edilenleriJ' 
ekaerill gazeteciler, eski .çek ordu# 
zabitleri ve Skoda fabrikalanJdl'" 
memurlarıdır. 

İnıiliz Sefirinin Hareketi 
MoMova, 3 (A.A.) - (Havas.): t..,;. 

gilt.erenin Moakova Sefiri Seocfı;, dtın 
saat 22.30 da hareket eden trenle 
Moskovadan aynlmıftır. Sefir, ya;, 
nında Lady Seeds oldutu halde IfO.. 
manya, Yugoslavya ve İtalya yolile 
Londraya döneeektlr. 



Başımda gecelerce sürmii? bir uy
kusuzluğun kofluğu, vücudümde 
günlerce sürmüş bir yorgunluğun, 

hatta açlığın dermansızlığı, sinirle
riınde işitilmemiş facialar görmenin 
ve dinlemenin mecalsizliği ve mane
viyatımda benzersiz sahnelere şahit 

olmanın bitkinliği var. Ve şimdi ben 
bu halimde içi soğuk dolu bir hay
van vagonundaki kırık bir gaz san. 
<lığının üzerinde, yarısı erimiş bir 
mumun, bir damla gözyaşı gibi tit. 
riyen ışığında dimağı, vücudü, sinir
leri ve maneviyatı dinlenmiş bir ka
lem dahisinin bile başaramıyacağı 
bir mucizeyi başarmıya, yani Erzin
eanı anlatmıya niyetleniyorum: 

Bir cami halısı üzerine mukavva 
binalardan, muazzam bir ş~hir ku
run. Sonra o muazzam kilimi, güçlü, 
kuvvetli pehlivanlara tutturun ve 
kumandayı verin: 

-Çek! 

Kilimin bu suretle çeki1işindan son 
ra, kurduğunuz şehrin mukavva ev. 
leri ne hale gelirse, bugünkü Erzin. 
canın binaları da o haldedir. Ve bu 
tarüimde mübalağanın zerresi varsa, 
faciaların en büyüğüne yalan kat
mış bir insanın lekesini taşunıya ha-
zırım. 

Halk mübalağacıdır, derler. Fakat 
ben mübalağanın hakikatten çok ge
n kalışına ömrümde ilk defa Erzin
canda rastladım. Biraz evvel yaptı. 
ğım tarif Erzincanın şimdiki dış gö. 
rünüşünü tasavvur etmenize yetmiş
t ir, sanırım. Zaten beni korkutan Er
zincanın dış görünüşünü anlatmanın 

güçlüğü değildi. Çünkii fotoğraf ob
jektiflerinin ve film makinelerinin 
bu vazifeyi kolaylıkla görebilecekle
rinden emindim. Fakat size binaları. 
nı her zaman kurabileceğimiz Erzin. 
canın asıl felaketini, asıl kaybını ve 
bir gecede bir mezarlık haline giren 
koca bir ~ viran sahnesinde bir 

Erzincan faciasının kanlı ve kor. 
kunç taliine en acı romanlan mizahi 
bir tefrika kadar gülünç bırakabile. 
cek hazin vakalar da kanşmıştır. Bu

------------ .._. na da bir misal isterseniz, bugünkü 
Bütün bu sözler size evvela dehşet yazımın sonuna Devlet Demiryolları 

sonra hayret ve merhamet veriyor. memurlanndan Erzincan istasyonu 
Fakat bir an geliyor ki, dimağınız, şefi Ahmed.in şuurunu kökünden sar
yüreğiniz, tıpkı yavaş yavaş en kes. san faciayı da ilave edeyim: 
kin zehirlere alışan bünyeler gibi fe. Bay Ahmedin yeryüzünde en 
lakete karşı şerbetleniyor. Bu, ad~ sevdiği canlı mahluk dört yaşındaki 
ta domnıya başlıyan bir insanın so- küçücük yavrusudur. Ve bu ana yü
ğuğu duymayışı, hatta tuhaf, lezzet- rekli baba, üzerine titrediği yavrusu
li, fakat korkunç bir uykusuzluğa da mı bir çok geceler koyuunda uyutur. 
alışıldığı gı'bi bir şey. Bir gece, bermutat, onu yine koynun 

Erzincandaki felaket o kadar bü- da yatırmak istiyor. Fakat küçük 
yük ki, düşüneoek şey, duyacak his, yavru o gece, llk defa olarak huysuz. 
söyliyecek söz ve yapacak hareket lanıyor. Ve minim.ini karyolasına~ 
bulamı:yorsunm. Söylenenleri sOktl. :mıya ca.b~. Baba, ~ğımu 

ÖLÜM 
Bay Mar<lik Tahtaburunun zevcesi 

Bayan Katina Tahtaburun 
Vefat etmiş olup, cenazesi yarın 

Perşembe, saat 14.30 da Kadıköy Er. 

4. 1. 940 

!SPOR: 

Istanbul Bölgesinin teşebbüsü ile Erzincan felaketzedelerine 
yardım olmak ü~ere İstanbul klüpleri bu hafta yapılacak maç
lar için akşam Istanbul Bölgesi Merkezinde bir toplantı yap
mışlardır. Klüpler, bütün hasılatı felaketzedelere terkedecek
ler, Taksim stadyomu da bu hasılat üzerinden bir hisse almı
yacaktır. 

Bu müsabakalara, Fenerbahçe, Ga-ı-
latasaray, Beşiktaş, Vefa, Şişli, Pe. r••1•..ııı•.--.............. •-•••••1• 1•""'•""• .... •,,..• .... • ... •-• ... •--

ra.'. Kurtu.~uş, . B~y~oz, İstanbulspor. ': Fena Bir Propaganda 
Guneş kluplen ıştırak edeceklerdir. f . 
Cumartesi günü Şişli - Pera. Kur- ! A vrupanın en maruf :Cutbol takım
tuluş - Beykoz, Pazar günü de iki S larındnn Peştenin F. T. c. klü
ezeli rakip Fenerbahçe - Galatasa- t bünü birkaç maç yapmak üzere, 
ray karşılaşacaklardır. Bundan baş-I memleketimize davet ettik. Macar 
ka Fener - Galatasaray maçından misafirlerimize gerçi elden gelen mi-

. safirperverliği yapacağız. Lakin bu-
evvel Beşiktaş Vefa ile Istanbulspor nunla, eski Taksim kışlasının mü-
da Güneşle oynıyacaktır. t levvcs, berbat ve çirkef avlusunda 

Müsabakalar, lig talimatnamesi e- yaptıkları oyunun Üzerlerinde bı-
sasları üzerinde yapılacak ve bugün. raktığı fena intıbaı bilmem ~ilebile-
lerde davetiye hiç bir suretle k:ı- cek miyiz? 

İki gün evvel şahidi olduğumuz bul edilmiyccck, hasılatın yüksek ol. maçta oyun,.ul:ırın ve bizzat oyunun 
!?lası için her türlü tertibat alrnacak- içine düştüğü çamur deryası futbol 
tır. Frenş Varoş Macar takımı da An. tarihinde görülmüş kepazeliklerden 
karadan avdetinde felaketzedeler değildi. Bizce, bu kadar 'fena, bu 
menfaatine bir maç yapmak arzusu- derece pis ve nA lbık bir sahaya ta-

ltım çağınnak:, memleketin spora 
nu gösterdiğinden komite, Çarşamba verdiği ehemmiyeti tersine göster-
günü Fenerbahçe - Galatasaray ga- rnesi bakımından faydasız değil, 
libinin Macarlarla karşılaşmasını ka uırarlıdır. 
rarlaştırrmştır. İşin fena tarafı şudur ki, ayni 

Sedat Rıza Vefat F.ttl klüp bundan tam 15 sene evvel yine 
İstanbula gelmiş, yine ayni sahada 

Güneş Klübünden: 
Klübümüz müessislerinden reisi

miz Sedat Rızayı 2-1-940 gecesi 
kaybettik. Cenazesi 4-1-940 Per
şembe günü saat 11 de Erenköy Sa
natoryomundan kaldırılacaktır. 

Memlekete ve memleket sporuna 
büyük hizmetleri dokunan merhuma 
son vazifeyi yapmak üzere arkadaş. 
laı;:ın köprüden K ·dıköyüne hareket 
edecek 10.30 Göztepe vapuru ile E
renköy Sanatorvomuna ırelmeleri ri
ca olunur. 

o - -· 

sulu bir kar ve çamur halita içinde 
bocalamıştı. On beş senedir spor sa
hasında yaptığ'ımı7. terakki ne olursa 
olsun, misafirlerimizin bu pis saha
ya bakarak, on beş senedir hep ye
rimizde saymış olduğumuza hükmet
melerine m~ni olamıyacaktır, 

Bizce, böyle ehemmiyetli takım
ları, hele kışın Taksim sahasında 

•oynatmamalı, velev ki, 1..ararımızı da 
mucip ol~a .tb.!\ maçları Fener saha
sın<ia yaptınna1ıdır. 

Cünkü bu saha bizim aleyhiınlze 
. çok fena bir propaganda oluyor. ı __ ......,., ... ~ ........ ~ ..... . 

VEFAT 
. -- , ......... --.J!llfic:uu "'""-• ~·J - ... 

Deniz Yüzbaşısı Reşat Erkal ve C. H. • 
P. İstanbul Vilayet Merkez. katibi Mithat tekait İHSAN BALKIR, 3.1.940 ta. 
Erkal'ın babalan Van 33 ilncü Fırka Ku- • rihinde Gülhane hastahanesinde ve
n:andanlığından mütekait_ Tugbay_ İbr~-1 fat etmiştir Cenazesi yarınki cuma 
hirn F.dhem Erkal kısa bır bastalı~ı mu- .. .. lO d k A h t h 
tenkıp dün ve!at etmiştir. Cenazesi Yarın- gunu saat a mez ur as a ane-
ki Cuma giinü saat on bir buc;u1<ta GüJ- den kaldırılarak Köprüden Kadıköye 
hane hastanesinden kaldırılacaktır. Na- geçirilecek, namazı OSMANAÔ:A ca
mazı Beyazıt Camisinde kılındıktan sonra miinde kılındıktan sonra Sahrayıce
Edirne-knpı Şehltllğine defnedilecektir. ditteki aile mezarlığına defnedilecek. 
Kederdide aileRine taziyet eder, Merhu- tir. Cenabıhak ailesine sabır, kendi.. 
ma Allııhtan rahmetler dileriz. 

sine mağfiret ihsan buyursun. 

Sayın müşterilerine teşekkür ve itizan 

1 - PASTIRMACİYAN ve SÜREK.ASI 
Türkçe sözlü ve Taklitli 

2-RİO GRANDE GÜLÜ 
Büyük Aşk ve Mace ra ve kahramanlık Filmi 

I ................ _. ......... _ ....... --... -···-···-·--···········-······~····· = 
• 3 - Mektep Talebeleri, Üniversite, Tıp ve fen fakülteleri müda- ! 
! vimleri ile """ Doktodm Hu'"'' illıve olmk takdim ottitimh I 
L .... _ R o N T K E N ş u A 1 - .. ·-· 

4 - BUSTER KEATON' un en yeni Komedisi 
MALEK PEHLİVAN 

Filimlerlnl görmek için Sinemamızı tercih ederek AKIN HALİNDE TEŞ
RİF EDEN Sayın müşterilerimjze Teşekkürler eder ve YER BULAMAYIP 
DÖNMEK MECBURİYETİNDE KALAN BİNLERCE SİNEMA MERAKLILA
RINDAN Özür dileriz. Bu I'rogram için gündüzleri 11 den itibaren devamlı 

seanslar. Suare Tam 8.15 de .......................................... 
BU AKŞAM Saat 9 da TÜRKÇE SÖZLÜ 

i PEK 
Sinemasında 

AŞK • HEYECAN - DEH

ŞET ve BÜYüK MACE. 

RA FİLMİ 

ŞARLOK HOLMES 
( BASKER VİLLER ' in KÖPEGİ ) 

Baş Rollerde: BASİL RATBON RICHARD 
GREEN • WENDY BARİE. Ayrıca: GRAF ŞPE 
Zırlılısımn Montevideoya yaralı olarak gelişi 

ve Kumandanın önünde yapılan cenaze merasimi 

,)İKKAT : Bugün matinelerde son defa olarak 

KÜÇÜK PRENSES ve CEZAİR SEVDALARI 
Seanslar: Saat 1..30 da Küçük Prenses,· 3.10 da Cezair Sevdalan - 4.50 de Küçük Prenses, 6.30 da Cezair 

Sevdalan. 
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TAN 
ABoNa BEDELi 

TDrklye Ecnebi 

1400 
750 
400 
uo 

Kr. 
• 
• 
• 

1 Sene 
1 Ay 
1 Ay 
1 Ay 

noo 
1500 
IOO 
100 

Kr. 
• 
• 
• 

Milletlerarası poşta ittihadına dahil 
olını7an memlelretler için abone 
bedeli müddet surulyle 10, 16, 9, 
a,a liradır. Abone bedeli oetindir. 
Adres defiştirmek 2& kuruıtur. 
Cevap için mektuplara 10 kunııluk 

,_ pul llAvm l!zımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Milli Piyango 
Müdüriyetinin 
Yardımı 
p l7aıaao çekilmeden evvel bir 

çek o~ularumz bu HDe 
"7uıc•an seldbnl7erek hhdatm 
ae1ze1e felakebedeJerine verilm•ini 
tıeklH etmıılertll. 

Bur oku1'1Calannm da piyanıo. 
da kazenanlarua L----~-L• ' aa&a11-.uuan para-
lann muanen hir lmmmı Yardnn 
Komitesine 'tWDaelerini t9lldn edi. 
'9rlardı. 

Bu fikirler,~ plen samimi te
tlwmDerdl. Pabt kanana n nbaına 
"nan deiı1di. MllJı Piyango müclil. 
riyeti maanen bir maksat için tah
ıil ettili paralan bafka bir maksada 
'hl'ebıeadi. Bilkıiınet te ikramiye b. 
•ananlardan kazandıklannm bir kıs. 
mını alrn.ıya sallhiyettar delildi. 

MUU Piyanp Mlldilrfyeti Ye hll
k6met bu telkinlere tlbi olmadı. Bu
na mukabil Milll Piyanıo Mftdüriye. 
ti felAketaedelere SO 000 Ura vermek . , 
auretıyle :rardnnını bizzat yap. 
tı. MUU Piyaqo Mildürfvetinin 
bu dftrilst hareketini takdir et~emek 
milınkUn delildir. 

* 
Zelzeleye Ait Şiirler 

Hergün okuyuculanmızdan zelze.. 
le felaketi karşıarpda duyduklannı 
anlatan müteaddit tiirler alıyontz. 
Bu şiirler samimi bir duyıunun ifa. 
...... ak itibart,J. -f&lllaesiz kıy. 
nıetlidirler. Fakat aldığımız bütün 
teessür mektup ve ıiirlerini neve 
maddeten imkln yoktur. Okuyucu. 
lanmızın bizi mazur &'Öreceklerini 
ll!nuyoruz. 

* !ünı ~~Veriyor, 
Kim Vermiyor? 
-..___ . -----
hı ~ir çok okuyuculanmız bize mek. 

p a ve telefonla falan veya filin 
satın, falan veya filin müeHesenin 
•eye hali iane listelerinde i•imleri 
0ıt;nnıadıtuu soruyorlar. 
tli ta okuyucular, memleketin bU. 
da~ felaketi karıısrnda bütün , atan. 
rra: •~n vazifelerini ifa ettitini 1:ör. •el: ısteme.kte haklıdırlar. Fakat ev. 
ri iane hır gönül itidir, istiyen ve. 

r, istlyen 
~ vermez. Şunu da unut. 
t ak lazımdır ki büyük nakdi 
•rdımlar dofrudan doa...• •1A 

Pett k" ... -Ya vı a. 
ltız~a 1 Yard.ım Komitesi vasıtasiyle 
ıttU Ya verilmektedir. Bu zevat ve 
it .•insesel~rin isimleri neşredilmedi. 

ıç • kimin iane · kim" lbediA.: l b venp ın ver-
a•n ilmiyona.z. 

Zelzele f · htttUıa acıası bizim için milli bir 
tt1ıı vandır, bu facia kal'fllında bO. 
ili ne tandaılann yardım vazif P.lerl. 
•ı1ın ksuretle ifa ettilini &örme:k ve 

e herkesin hü.kıdır 
0111111 i . y rd . •uY'lik çuı a un Komitesinden 

_ Yardımlara ait listeleri d 
-ıı ıı- . e ay. 

-sl"Wtmesıni rica ediyoruz. 

* \'eril ~Eşya Ne Olnv""' 
Bir çok -:kuyueulanınq ..: b 

.. el'ak ed" lar una 
la11suat ıyor • Vatandatlann bu 

• aki enditeleri eşyaftlb a 
J"etiııe vardılnu öfrenmek ar Yun 
dan relmektedlr. nawı. 

\1 erilen -y K ı !'af -y a ızı ay Cemiyeti ta. 
hu ından alınıp tasnif edilmekte ve 
ed lfYantn naklini bedava deruhte 
et·~ Antalya Nakliyat Türk Anonim 
~1r•et1 tarafında t 
Rlnd . n renle Enincana 
k erılınekteclir. Şirndlye kadar bir 
it~ ..._.on eşya ıönderilnıiştlr. Sev
la~at devam etmekteclir. Vatandaş. 
•e :ız yapttklan yardımların yeri-

• •tarağına, ve vatanda•lanmızrn 
•Yatla11 .___... ~ 

nı aunannıya hbnıet ede. 
eetbae elllla olal»Wrler. 

~v 

imalin Centilmenleri • • 
FINLANDALILAR 

AVRUPANJN fimalinde 
parlayan yeni harp 

mümkün hızı ile devam edi
YM: Çok büyük kuvvetlere 
kartı fedakirane memleketle
rini müdafaa eden Finlandalı
lar, Sovyetlerin ileri hareket
lerini önliyebildiler. Cephenin 
bazı yerleJPinde Sovyetleri ken
di topraklanna sürerek orada 
takibe bqladrklarmı ve diğer 
bir noktada bir Sovyet fırka
ıı.nı imha ettiklerini öğreni
yoruz. 

Finlandanın kuvvetli bir müt
tefiki var: Mevsim. Bu aylarda 
Finlandanın en c:mubi yer!erinde 
bile gündüzlerin uzunluğu beş bu. 
çuk saatten ibaret oJdu~unu unu~ 
mamalı. Meseli Helsinki"d.e şimdi 
güneş sabahlan do~uz buçuğa doğ
ru görünüyor, öğleden sonra saat 
üç olunca gece ba~lıyor Daha şi
malde, mesela Tornea'da güne~in 
doğması ile batması arasında bir 
saat bile geçmiyor. Finlandalıla
rın son zamanlarda yaptıkları mo. 
dern şimal şosesinin başladığı yer
de, Rovanimi'de artık •amamile 
karanlıklar i.,.inde kalıyoruz. Bu. 
radan şimale doğru ne xadar uza. 
nırsak geceler de o nisbett~ uza
yacak, haftalarca derken &ylarca 
sürecek. Finlandanu1 en şimalinde 

Şimal Buz denizine açılan ve eol
fistirm sıcak su akıntılarından isti
fade ettiği için kışın buzlarla ka
panmıyan Petsamo'da 69° .30' şi
mal arzında bulunuyoruz. Burada 
kış geceleri iki ay sürecektir. !şte 
bu nihayetsiz gecaler, her tarafı 
örten kar, Şimal Kutbundan kopup 
eelen şiddetli fırtınalar ve bütün 
bunlara ilave olarak bu Tundra. 
lar memleketinde nufusun bir kilo. 
metre kareye bir kışı duşmiyecek 
kadar tenha oluşu, barınacak yer
lerin ve yakılacak ~eylerin bulun
mayışı, üslerinden uz:ık!aşan bir 
ordunun hareketlerini kolaylaştıra
cak unsurlar değildir. Daha cenup. 
ta müşküller azalmıj sayılamaz: 

İrili ufaklı 35 bin kadar göl ve 
bunların arasını dolduran c:ık or
manlar Ruslann önüne çıkıyor, ni. 
hayet kuvvetli bir müdafaa hattı: 
Magino'larla boy ölçüşebilen bir 
Mannerheim hattı ve fedakarane 
çarpışmasını bilen dinç bir ordu .. 

· QRTAASYA'dan gelmiş olan 
Finler tarihte çok cesur, kah 

raman bir millet olarak yer al
mışlardır. 12 inci asra kadar ser
best olarak yaşadılar. İsveç kıyı. 
larına sık sık akınlar yaptılar. Ni
hayet İsveç Kralı Erilt Xl. Fin. 
1andaya asker gönderdi, oralarda 
hıristiyanlığı yaydı. İsveçliler Fin. 
leri dahili işlerinde serbest bırak
tılar ve bir Grandukalık tesis etti
ler. 17 inci asırda t:sveç Kralı Güs
tav Adolf, zamanındA Finlandada 
bir Diyet Meclisi :ıçıldı. Bu mec
liste asılzadeler, papazlar, şehirli
ler ve köylüler ayrı ayn temsile. 
diliyorlardı. Sdma bveçWer ile 

Yazan: 

Faik Sabri Duran 
Ruslar arasında zuhur eden uzun 
muharebelerde Finlanda iki ateş a. 
rasında kalarak bir hayli ezilmişti. 
Nihayet 1809 da lsveç, Finlandayı 
Ruslara bırakmıya mecbur olmuş
tu. Çar Aleksandre I. bu yeni ülke
yi yarı serbest bir memlek~t ha
linde idare etmek istiyor ve Rusya 
Çarı, Fınlanda Grandüku unvanını 
alıyordu. Grandükahğrn idare mer. 
kezı 1821 e kadar Abo idi. Sonra 
Helsingfors'a nakledildi. Çar Alek
sandr JII. zamanınd.-ı H.uslar Fin. 
landa siyasetlerini değiş~irdiler. 

Şiddetli bir "Rusla\'tırma,, hare. 
keti başladı. Yeni bir usul tu~
lardı: "Herkes is;ın bir kanun, bir 
kilise ve bır din olacak ,, dıyorlar
dı. Finler rusça konuşmtya ve rus
ça öğrenmiye mecbur tutuluyordu. 
Çar Nikola il. zamanında 1399 dan 
1905 e kadar bu tazyik daha ziya
deleştirilmişti. Hele 1903 de ta
yin edilen yeni vali General Bob
riltov bir diktatör salahiyeti ile or. 

ta lığa dehşet saçıyordu. Haf iye 
teşkilatı her tarafa sokulmuştu. 

Rus askerleri evleri basıyor. gehşı 
güzel tevkifler yapıyor. bir çok 
kabahatsiz kimseler zindnnlara a
tılıyor veya Sibirvs.ya sürülüyor
du. Bu tedhiş siyasetinin aksüla· 
meli gecikmemiş, 905de F.nlandaaa 
Ruslara karşı şiddetli bir isyan 
kopmuştu. 

Bu sırada Uzak Şarkla, Japon
larla çetin bir harbe giriş:niş olan 
Çar hükümeti. Finlandadnki vazi
yeti doğrultmıya mec!:ıur oldu. Di. 
yeti toplattı. Fakat bu da 1ok sür. 
,.ınedi.. İJtibdat ,y.eniden olanca Jici· 
detile başladı İşte 1914 ::le Avrupa 
Cihan Harbine girdigı vakit 'Fin
landa bu vaziyette bulunuyordu. 
1917 de Rusyada patlıyan ihtilaller 
üzerine Çarlığın dağılmasından is
tifade eden Finler istiklallerini L 
lan ettiler ve 1919 da toplanan Di
yet meclisi Finlanda için cümhu. 
riyet şeklin\ kabul etmiş ve bol-,-

LOKMAN HEKIMtN öGOTLERİ 

GRi P HASTALIGI 
Grip eski Fransız dilinde ma)'• 

mun iştahlı demek olduğundan 
grip dediğimiz hastalığa da vak. 
tile Sovaj adında bir hekim hu adı 
takmıştı. Sonradan hastalık dilden 
bile üstün çıkmış olduğundan şimdi 
grip asık suratlı olmak demektir. 

Doğrusu, bu hastahia kelimenin 
iki manası da yakışır. Yakaladığı 
insanı uık suratlı yapmakla bera· 
ber, bundan başka alaı,netleri her 
hastada başka başka olduğundan, 
bir taraftan da maymun i.Uhlı sayı 
la bilir. Her hastalık yakaladı it in
sanın istidadına göre az çok farklı 
olursa da grip kadar fark ıösteren 
hiç bir hastalık yoktur. 

Maymun iştahlı olmasından do
layı daha ziyade bayanlara mu· 
sallat olacağı hatıra ıeline de, 
kadın, erkek yahut çocuk, büyük 
avırt etmez. Yalnız kırk yaşından 
d~a az yaşb olanlan daha (Ok 
sever. Daha yaşlılardan hoşlanma
dığı için onlan rahat bırakması 
ihtimali çok olur. 

Bir de her yerde en önce zihin
leri, sinirleri yorıun olanlan ya. 
katar. Onun bazı yerlerde enfiüen
za denilmesine sebep bu olmuştur. 
İtalyanlar bu bastabjm sinirler ü
zerine çabuk ve (Ok tesir ettijinı 
dikkat etmişler ve ona "tesir,. de
mek olan bu adı vermişlerdir. 

Pek te (abuk yayılır. Bir ~~ 
geldlii vakit bir (Ok ki"!~elen bı~
den yakaladığı şöyle dursun. nakıl 
vasıtalannm az çok hızlı ıtitmesine 
göre uzak yerlere kadar az cok 
hızla gider. Beş yüz kilometreye, 
bin kilometreye kadar yayılmak o
nun için gii( bir iş değildir. Onun 
korktuğu, üzerinde a~madılı an. 
cak duvarlardır. Yüzlerce kltomet. 
reden relen grip incecik bir d~v~
rın öniinde dunır kalır. Onun tem 
bir şehirde halkın en çoiu hastalı
ia tutulduğu halde, kapılan her
k~ •çdnuyuı yerlerin --mesell 
hapiumelerin- içindeki imanlar 

hastalıfa tutulmaktan kurtulur. 
lar. 

Bu da ıösterir ki grip insandan 
insana bulaşan bir hastalıktır. Bu. 
laşık hastalıkların pek çoğu gibi 
öksürükle, abınkla, söz söyler· 
ken, ağızdan çıkan fakat göze gö
rünmiyen su damlacıkları He ge. 
çer ... Gene bulaşık hastalıklann 
bir çoğu gibi güneşli yerlerden 
hoşlanmadığı için. süneş görmiyen 
sinema, tiyatro salonlarını pek se. 
ver. Oralarda d1t m11 tıadıthi!'ınrn 
daha ziyade sevdiji yerler kapılar. 
chr. Salonların içinden dışarıya 
doğru çıkan sıcak ve riltubetli ha
va cereyanından dolayı insan grip 
hastalıiına en çok sinema ve ti. 
yatro kapılarında bulaşır. 

Grip hastalıiı maymun iştahlı 
olduğunu, geldiği mevsimlerde 
bile belli eder. Bir defa İlkbahar. 
da, başka bir defa Sonbahard11 :ra
hut kış ortasında musallat olur. 
Fakat Moskova Onlversitesindf' 
Profesör Çijevıki'nin dikkat et
tiji bir nokta pin !UtlR'l"lannın 
gilnesteki le~eler bizim dün~·aya 
karşı geldili yıllarda daha cok ol. 
maaıdır. Bu profesörün deditine 
ıöre, gihıe$in lekeleri bizim dünya 
ya kar$ı srelince bazı yerlerde mu
harebe çıkar, bazılannda zelzele o
lur, sular ta$8r, bazılannda da K?İP 
aalıını olurmuş. Bu yıl ,Uneş leke. 
si öneelri hesaplarda bulunmadığl 
halde Atustosun on besinde Paris
te bir ırökyüzü mütebaStıısının 
(ektiği ~neş fotoğrafında parça 
parça lekeler bulunmuş. Mosko
vaJı profesörün. tabii istatistikler 
üzerine, verdiği kötü haberlerin 
döttte llçll çıkınca hiç olmazsa 
dördüncüsünden habersiz bulun
mamak iyi olur. 

Zateq o haberlerin en hafifi 
KriP hastalığıdır. O. bizi her .vrl zi. 
yaret eden bir misafir olduktan 
ba$ka, salım halind~ bile olsa, teh. 
1.ikesi pek udır. Ondan korunmak 
l(in eanler de YUdD'. 

şeviklerle yapılan çetin harpler
den sonra imzalanan Dorpat mua
hedesile Finlanda sulhe kavuşmu§
tu. 

1-MPARATORLUKLAR gelir gi. 
der, hudutlar ilerler, geriler, 

yeni yeni fikirler, ideolojiler ya
ratılır, rejimler kurulur, büsbütün 
başka bir alemin doğduğundan ve 
ya doğacağından bahsedilir, fakat 
tabiatin zaruretlerine dayanan ba
zı iktısat kanunları vardır ki, bun. 
lar hiç değişmez. Baltık Denizi bu. 
nun en güzel bir misalidir. Çar 
İkinci Petro zamanında Rusyayı 
Baltık kıyılarında ue!es alacak bir 
menfez aramıya sevkeden zaruret 
ne idi ise, bugün Sovyetler Rusya
sını Baltık üzerindeki penceresine 
shğİam çerçeveler taktnak mecbu
riyeti ile karşılaştıran icaplar da 
odur. ~arl~n sukutu üzerine Fin
landa ile !?irlikte Baltık memle. 
ketlerıni kaybeden Rusya, Finlan
da körfezinin dibine tıkılmış kal
mış bir vazıyete girmişti. 'Pu tepe 
penceresinden ona ne hava, ne ışık 
gelebiliyordu. Bu ~edik genişletil
medikçe Sovyet donanması Kronş
tad önünde ebediyen demirli kala
caktı. Almanyanın A vrup?. karışık
lıkları için anlaşma teklifi Sovyet
lere pek zamanında yapılmış olu
yordu. 

Sovyetler, Polonyadaki emelle
rıni tatmin ettiltten sonra Baltık 
meselesini de istediği gibi halledi. 
verecekti. Almanlar tarafından ter· 
kedildiltlerini anlıyan Baltık mem· 
leketlerinde panik başgöstermişti. 
Estonia, arkasından Lettoni3 ve Li
tuania Sovyetlere kapılarını açtılar, 

böylece Sovyetler Tallinn önündeki 
ve Riga körfezi açıklarındakı ada
larda yerleştiler, deniz ve hava üs
leri kurdular. 

Sıra Finlandaya gelmişti. Sov. 
yellerin istediklerini kabul etmek 
Finlandanın hakimiyetine nihayet 
vt:rmek demekti. İşte buna Finlan. 
dalrlar razı olmıyarak kendilerini 
müdafaaya hazırlandılar Mosko
vanın istekleri arasında en mü
himmi Aland adalan idi. Sovyet
ler Aland adalarında yerleşince 

Finlandayı nefes alamıyacak bir 
hale koyabilirlerdi. Bundan başka 
bu vaziyet İsveçliler için de tehli
keli olacaktı. Şimal memleketleri
nin en kuvvetli yeri sayılan Bo.. 
den kaleleri ehemmiyetten düşe· 

cek ve bütün İskandinavya Sov -
yet ordularına açılacaktı. Diğer cı

hetten Moskova Alınanyanın ls.. 
veçten aldığı demirin sevkiyat yol
lannı da tutmuş ~lacaklarından is
tediltleri zaman Almanyayı da taz.. 
yilt edebıleceklerdl. Ru halde Bal
tık Denizi tam bir Sovyet gölü olu
yor demekti. Almanya buna nasıl 
razı oldu, yoksa iki memleket ara
sında Şimal devletleri hakkında 

verilmiş başka kararlar mı var? 
İşte yakın bir atide karşılaşabile
ceğimiz sürprizler buradadır. Yal· 
nız bir şey bu planlan altüst ede. 
bilir: Finlandalıların şiddetli mu. 
kaveıtıetleri ve onlara ya.pılacağını 
müttefiklerin ilan ettiltleri yardı· 
mm kuvvet ve derecesi. 

Amerikada 
Kadının Yeri 

Yazan: Belin. Halim 

B ilmem, okuduğum hangi kit 
· bın, yahut dinlediiim han 

ı konferansın tesiriyle olacak, Am 
rikayı hep kadınların tenneti olara 

1 düşünürdüm. Zannederdim ki, or 
1 da kadının her hakkı tanınmış, er 
1 keklerle aralarındaki mücadele bi 
ı miş, her yolda, her sahada ikisi ya 
1 yana yürüyor ve kadın artık yalnı 
: "cinsi latif,, ten ibaret olmakt 
ı kurtulmu~ .. 
: Buraya gelince; ilk hamlede bu fi 
1 kir kuvvetleniyor bile.. İnsan, "Me 
ı ğer Amerika. sahiden kadınların ce 
: neti imiş., diyecek kadar JfÖZ alıc 
: şeylerle karşılaşıyor.. Fakat gözler 

den yabancılığın verdiği perde kal 
kıp ta, her şeyin iç~·üzü görUlmeğ 
başlayınea, mesele değişiyor. 

Kanunlar istediklerini yazsınlar 
her şeyi iyi tarafından 2'Örmeğe al 
mış olanlar, istediklerini söyleııinler 
teamülde kadının yeri ayn, erkeği 
ayn. Yerle, gök kadar birbirinde 
uzak.. Gördüğümüz birlik, tıpla 
fukta yerle, göğün birleştiğini gör 
düğümüz gibi, aldatıcı bir görüş .. 

Kimyadan bu sene doktorasm 
yapmış bir iki tanıdığlm var. Heps 
kollejlerde muallimlik anvorla 
"Siz niçin laboratuarlarda, ·yahu 
fabrikalarda it aramıyorsunuz da 
hocalığa dönüyorsunuz? Sizin m 
leğiniz için oraları daha uyıun d 
ğil mi?,, diye sordum. Cevap verd" 
ler: ''Hakhsın ama, böyle yerlerd 
erkekleri tercih ederler. Buralard 
bizim için iş bulmak imkanı hf'me 
hemen yoktur. Onun için o tarafa hl 
yanaşmıyoruz bile .. ,, 

Amerikan hastanelerinde bir ad 
var. Herhangi bir şubenin Şl'fi ola 
doktor ('ekildi mi, o hastanede en 
zun zaman çalışmış asistan dokto 
şefliğe yüksehiliyor. İçyüziinii bild" 
ğim hastanelerden birinde böyle bi 
hadise oldu. Yani tef olan doktor ç 
kildi. Onun yerini alması icap ede 
asistan kadın olduğu i(in, derhal ~ 
det değişti. Kadmdan şef olmazmı 
Yerine dı~arıdan bir erkek doktor 
tayin ettiler .• 

Bir gün ecnebi talebelerden bi 
hastalanıyor. Oturduğu pansiyon 
sahibine, kendisine bir kadın dokt 
ru tavsiye etmesini rica ediyor .• 
sahibi bunu kadın doktor ıınlıyor 
diyor ki: "Mademki benim tavsi~· 
mi istiyorsunu•, ben size, kadın d~ 
tor ta\•siye edemem. En fena erk 
doktora gidin, fakat kendinizi kad 
doktora baktırmann. Bir $eyden 'a 
ladıklan yok. Hastayı iyi edecek! 
rine, fena ediyorlar!.,, 

Amerikada üniversite kfitilphan 
leri de halk kütüphaneleri gibi he 
kese açıktır. Oraya gidip, istedilin 
kitabı okuyabilirsiniz .. Yılbaşı tati 
ni l[eçirmek üzere, Bostona gelmi 
tim.. Aldıfım derslerden biri içi 
bu müddet zarfında bir rapor hazı 
lamak lazımdı. Kullanacağım kita 
lan beraber getinnf!k zahmetine ka 
!anmadım.. Oradaki üniversitele 
den birinin kütüphanesine gider, 1 
tediiim kitaplan okunım, diye d 
sündüm .. Ve yalnız Rostonun, hat 
Amerikanın delil, bütün dünya 
ilim hayatında bllvük rolü olan fi 
versiteye gittim. İstediğim 1'itapl 
hangi kısımda bulahilecefimi k 
tüphanedye sordum .. Mırın kırın e 
meğe başladı. "Siz, hu kitaplann n 
maralannı kata102cfan bulun da bi 
size aretirelim.. dedi. 

Birkaç kitaba birden ihtincım o 
duğuno, ansiklopedilere filan b 
mam lizım geldiğini söyli:verek. b 
tün bunlann bulunduğu okuma od 
lanndan birine Jrider!lem. daha bi 
la«'aihnt anlatttm.. Etraftan geç 
Prkek ta)Pbeye isittirmf'mf'k için 
ne: eğildi ve vavaşca ku1ağnna: " 
odal8l'a kadın eirf'mez de ondan 
diye fısıldadı. Amerikanın en hfl 
üniversitesinin ilim odll!ltnda kadı 
yeri yok.. Kapıları kadına kapalı. 
Tanıdıhm ruhiyat doktoru b 

kn. hocalık anvnr. bir mPktehe Dl 

racaat ediyor: "Bizim hoc-alııınmır 
aradıihmız ve bocün istt-diğimlı h 
sev ıııizde var. Dereceniz ivl. f 
helisiniz. Oknduhınm: m .. ktel'l"r 
zim derecfl!)PTini kabul ,.uıetnı 
mektenler. Yalnı., hrı'l"acr hUivors 
nuz eTlı-Pk m,.ktehidir. Kadıft hN 
m1z voktur Ni ... 11mnamPmı,. l:fzf. 
dın hoc-111 almaktan meneder., dl 
cevan ahvor. 

Muhtelit orta m,.'kteolerde ve 
terde hncalann roiu kaıhnıfn·. Jl'a 
müdürler he'P ttkektir. Maarif lll 
dörleri muhakkak erkektir. 

Yol hasında otomobiller d 
kalabalıktan ilerliyemedi mi. hem 
"önde muhakkak bir kadın Urtivo 

dur, onun için ilerliyemiyoruz,, el 
ler. 

Lokantalara girersiniz. etnft11 " 
tak hiç b°' yer kalmaJ·ınra. hl" ,. 
kelin kadınm, yahut kadının erlr.,x.f 
bulundulu masava ırfttfffnl trll!'ff 
~nnü7.. Oniversitt>lerden hirinfn .. t .. 
fındaki lokantalardan hlri prlr•k1 .. 
mahsustur. Biri kadınlara. ''Bt 
erkek,, , "Burası kadın.. lokan~ 
diye resmen aynhnıt bir '8Y 
Teamiil 6yle.. 



tiıresona da ııaç ve 
Giyecek G.önderilif or 

(Başı 1 incide) 
larafrndan temin edilen teberrüat 
yekiınu 289,512 lira 82 kuruşa baliğ 
olmuştur. Aynca dün akşama kadar 
TAN vasıtasile toplanan teberrüat 
miktarı 11,889 lira 98 kuruş tutmak
tadır. 

YARDIM 
Listemi~ 

(Sekizinci liste) 
Lll'a 

Diğer taraftan rün de bir çok hami 
yetti vatandaşlar komiteye müra.. 
caat ederek 31600 lira miktarında 

teberruda bulunmak üzere taalıhü - Dünkü Yekun 11.239 63 
data girişmişlerdir. Bu arada en faz. l\filherıdis Sıtkı Koçman eşi 
la yardım taahhüdünde bulunada.r ve kızı 
fUnlardır: Gölcük Gonca Ana mayin ~-
Cıvata Limited şirketi ibl5ğ sur!:'- pu subaylan 

tile 1000, Ziya Taner 200. İlyas Ka- Koço Zanaki biberci 
Sipahi Ocağı tahsildan Emin 

naat kütüphanesi 750 (Aynca 1500 Sipahi Ocağı bilfeclo;i Hüseyin 
cilt de kitap) Yorganyan ve şürekası Azapkapı camii tamirinde çalı
konserve fabrikası 200 (Ayrıca · 101) şan usta ve işçiler 
kutu konserve), Kırtasiyeci Mor<.Io K::ındır::ılı Niyazi Yelkenci o~lu 
ve Jozef 750, Yorgi Mavrodi 500, (Fındıklına Knndı.ra Odun de-

posu) s:ıhibl 
lstavropulos Yanço 750, Kuru kah - Bayan Kimi İpekçi 
veci Mehmet 1500, Saray sinema~ı İpek, !\Telek ve tpPk mm stüd-
750, (Ayrıca konser için sinemasını yosu müstahdemleri 
da bedava verecek), Hasan ecza de- Ertuğrul Yıldızeli Saint George 
posu 500, Fikri Kançal ve Mustafa erkek lisesi talebesinden No. 8 

İsmet Sinayiş 
400, Banka di Roma 2 bin, Triyana- Ressam Togo t.-ırafından 
fonos 500, Bakçay şirketi 500, Altı. Rafael Alu! Tahtakale caddesi 
parmak deri şirketi 750, Filmcilik kırtasiyeci (İkinci defa olarak) 
Türk A0nonim şirketi 500, Sirtemacı- Osman Sezer ve arkadaşları 
lık Limited şirketi 1000, Celal Kır- (Fındıklıda kesik mezbahasında) 

Zeki Katmaz ve arkadaşları 
men 500, İsrail ve Sami Salti lOOO, (Fındıklıda kesik mezbahasındrı) 
Beynelmilel Şark nakliyat şirketi Ömer ve Halil (Fındıklı ke-
200, Aboaf Ben Hayim :>OO, Dimitri sik mezbahasında) 

Kondopulos 500, Sadıkzade Ituşen 07 Mnhmut Hüseyin (Fındıklı ke
ğulları 100, Ji. Taranto ve mahdum- sik mezbahasında) 

Sakatçı Aeslnn ve aTkadııo;ları 
lan 700, Anastas Yask-.ılıdis 500, Os- (Fındıklı kesik mezbahasında) 
man Ferruh Kazmirci 150, Rafael Eyüp Yen1çeşmc kahvesi mü
Amra 2000, Bensot ve Savako 800, ı davimlni 
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Mihail Çikvaşvili 750, Arsin ve şeri. 
ki ·750, İhsan Kuruka!wcci 1000, Nur (On bir bin sekiz yUz seksen 11.889 98 

dokuz llra doksan sekiz ku· 
Kalem Limited şirketi 500,Kontrplak 
Limited şirketi 500, Sazmaz şir-
keti 1000, Elektron şirketı 500, İsak 
Movyano 2500, Yunan konsoloshane
si 1000, Kasapyan Biraderler 500, 
Burla Biraderler 3720, Anadolu 
Kontvar Limited şirketi 1000, Zin. 
gal şirketi 1000, Türk mensucat Li
mited şirketi rnoo, M Gizli Mahdum 
lan 500, Alber Tabah ve şürekası 
250, Lebi biraderler 250, Vanderzc 
1000, Murat oglu 300, Halil Sezer 
300, Takas Limited şirketi 500, Zeki 
Kehribar 1000, Berrin 100 ve Bul
garistanlı Valer 50 lira. 

Bunlardan gayri, Amerikan 'i:ks
port Layn kumpanyası di.in İstanbul
dnki mi.ımessiline çektiği bır telgraf
la kumpanya namına 1000 lira te
bcrrude bulunulmasrnı bildirmiştir. 

ruıtur.) 

• 
Dikkat 

İş Bankasmm şehrimizdeki mer
kez \'C şubeleri ile Vagon Li miizsse
sesinde vatandaşların gazetemiz \"3-

sıtasiylc fclilkctzedclere yapa<'.ıkları 

tcbcrrillrr kııhul edilmektedir. 

ı-r• M 
da 4800, Muğ"Ja~a 600, Sinopta 191::! 
Antakyada yalnız vilayet merkezin
de 15 bin lirayı bulmuştur. K;ızalar
dan Sökcde para teherriinh 2414, 
Akşehirde 300, Nazillide 500. Ayva
lıkta 6500, Kozanda 1500, Fethiyede 
1000 liraya varmıştır. 

Antep mekteplileri 400, Kayseri 

muallim ve talebeleri de 1200 küsur 
Yılbaşı münasebctile Taksim bah- lira teberrüde bulunmuşlardır. 

çcsi gazinosunda tertip edilmişken Edirne vilayeti Hansa köyü halkı 
sonradan tehir edilen balo i<;in masa da bin lira vermiştir. 

Hariçten Yardımlar 
Ankara, 3 (A.A.) - Beynelmilel 

Salibiahmerler komitesi ve birliği ile 
Cenevredeki beynelmilel yardım bir
liği tarafından vaki olan yardım tek. 
lülerine teşekkür edilerek, esasen 
bütün dost dünya milletleri tarafın. 
dan gösterilen yüksek alaka ve yar
dım dolayısile ayrıca bir milletler a. 
rası yardım hareketini uyandırmıya 
ihtiyaç kalmadığı K1zılay tarafından 
cevaben bildirilmiştir. 

lngilterenin bir cemilesi 
Londra, 3 (Hususi) - İngiltere 

hükumeti, Türkiyede tabü afetlc~rin 

felaketzedelerine bir hastane gemisi
nin tahsisine hazır bulunduğunu 

Türkiye hükumetine bildirmiştir. 

Türkiye hükCımeti, İngilterenin bu 
hareketinden müteşekkir olduğunu 

ve lüzumu takdirinde bu müstesna 
dostluk tezahüründen istüade edece
ğini bildirmiştir. 

lngiliz Kızılhaçımn yardımı 
Londra, 3 (A.A.) - İngiliz Kızıl

haç Cemiyeti, Türk KlZllay Cemiye
tine zelzele ve tuğyan felaketzedele
rine yardım için nakit \"e Haç olarak 
1000 İngiliz lirası göndermiştir. 

Ankara, 3 (A.A.) - Dost İngiliz 

ordusu tarafından H:ıyfada iki. yüz 
büyük çadır teberrü ~dtlmiştir. 

Suriyedeki dost Fransız nskeri ku
mandanlığı da Kızılaya üç yüz çadır 
ve 5000 battaniye hediye etmiştir. 

Fransız hükumeti Suriyeden bed1ye 
edilecek çadırların mubayaası için 
Kmlayın emrine 200 bin franklık bir 
kredi açmıştır. 
Lübnanda yardım hareketler~ 

Beyrut. 3 (A.A.) - Anadolu zel. 
zele felaketzedeleri, Llıbnan efkarı 
umumiyesini derin surette alakadar 
etmektedir. Feliıketze<lelere yardım 

etmek üzere bütçeden tahsi:;:ıt ayır
mıya karar verilmiştir. Liibnan mat. 
buatı, müttefikan teessür izhar ve 
zelzele kurbanları mr:mfaatine açılan 
ianeleri ve teberruatı teşvik etmek
tedir. 

Filistinde yardım hareketleri 
Kudüs, 3 (A.A.) - Bir çok Filis

tin doktorları tarafında.1 hizmet tek
li.rinde bulunması üzerine, Telüviv 
belediyesinin ve Dadas:ı hastahanesi
nin bir heyeti Türkiye konsolosuna 
müracaat ederek Anadoluda zelzele 
mahalleri.ne sıhhi heyetler gönd~ril
mesini teklif etmişlerdir. 
Diğer taraftan, Hayfa bclcdiycıü 

de felaketzedeler için 100 Filistin li
rası vermiştir. 

kapanlardan tahsil edilen 2 bin lira, 
eski Perapalas sahibi :Misbah tarafın
dan milli yardım komitesi emrine ve

rilmiştir. Sellerin T ahrlbatı 
Eşya ve ilaç gönderildi 

Milli yardım komitesi dün Erzin
cana 200 balyalık muhtelif eşya ile 
13 teneke reçel göndermiştir. ihtiyaç 
fazla olduğundan bugün de külliyet
li miktaida erzak ve ilaç gönde:::-ile
ccl<.tir. Vuku bulan talep üzerine Or
du ve Giresun vilayetleri için hazır
lanan erzak, elbise, ayakkabı vesair 
giyecek ve yiyecek te bugün. Kara
deniz vaourile mahallerine gönderile-

cektir. 

Ermeniler arCJ8ınJa 
Yılbası münasebetile Ermeni pat

riği, bü~ün Ermeni vatandaşları zel
zele felaketzedelerine yardıma davet 
etmiştir. Ermeni kız ve kadınlan pa
zar gününden itibaren iane toplamı. 
ya başlamışlardır. Paskalya münase
betile gelecek pazar günü patrikha
nede yapılması mutat tebrik resmin
den vazgeçilmiştir. 

* Zelzele felUkcti münasebetile Tll
ring ve Otomobil klübe, bey!lelmilel 
ve ecnebi teşkilattan taziyet telgraf
lan gelmektedir. Turing klüp feUı. 
k.etzedeler için bir iane defteri açmış 
ve bu hususta faaliyete geçilıniştir. 

VüayetlerJeki teberrüat 

Ankara, 3 (TAN Muhabirinden)-
Vfüıyetlerde yapılan yardım ve te -
berru miktarları da gün geçtikçe ka
barık bir yekün arzetmektedir. Bu a
rada Tarsus 12 bin lira para, 5 bin 
kilo pamuk vermiştir. 

Bundnn başka Konyad::ı. nakd~n 
yapılan teberrüat dün akşaın 10 bin, 
Adanada 30 bin, Aydında '6939, Bo
hıda 3500, Çanakkalecle 5000, ElaZJğ. 

(Başı 1 ~ncide) 
kişiden ibaret o1duğ·ınu, sorulan bir 
suale cevaben tasrih etmiş ve kayıp-• larla birlikte zayiat miktarının ni-
hayet elliyi geçmediğiniP t$! bmin e
dildiğini bildirmiştir. 

KEMALPAŞADA 
Mustafa Kemalpaşo., 3 (A.A.) -

Anadolu Ajansının hadise mahallin
de bulunan hususi muhabirinden: 

Seylap mıntakası olan M. Kemal
paşadayım. Vilayetimizin en mamur 
ve en verimli kazası olan Mustafa 
Kemalpaşanın yedi mahallesi bir ça
mur ve enkaz yığını haline gelmiş 

bulunuyor. Feyzidede, Şevkiye, Ham 
zabey, Şehmüftü, Atarlye, Dere ve 
orta mahalleleri kamilen sular tara. . 
fından sürüklenip götürülmüştür. 

Enkaz halindeki binalar da yıkılmak
tadır. Su baskınına uğrayan on köy
den bir kısmı ile muhabere temin e
dilmiştir. Bu arada Azatlı köyünden 

de haber gelmiştir. Kaza merkezinde 

şimdiye kadar 50 kişinin öldüğü 

tcsbit edilmiştir. Suyun sürükle

yip götürdüğü insan ve hayvan mik

tarı henüz tesbit edilememiştir. Su, 

gece yarısından sonra yükselmiş, sa

bahao karşı azami haddini bulmuştur. 

lSOO den fazla ev yıkılmıştır. Bazı a
dalar teşkil eden kısımlardaki halkın 
kurtarılmasına devam olunmaktadır. 

M. Kemalpaşada yapılrmş olan s.edler 
suların azgınca savletine saatlerce 

mukavemet etmiş ve bu say~de şeh

rin ve halkın büyük bir felaketten 
masun kalması mümkün olabilmiş

tir. Fakat, nihayet sedler yıkıl-

mış ise de, sular kısmen tahribat yap 
mıştır. 

Bursa valisi Refik Kuraltan, sey
lap sahasını ve harap olan mahalle
ri gezerek icap eden tedbirleri al
maktadır.Kurtarma işlerinde polis ko 
miseri Cevdet, pek büyiık yararlık
lar göstererek halkın imdadına koş
mak için üç defa boğulına.k. tehlikesi
ne maruz kalmıştır. Civar köyler hal
kı kadın, erkek hayvan ve arabalar
la birlikte se'ylfıp mıntakasına koş. 

muşlar ve yardım etııUşlerdir. 
Bursadan her gün ikişer bin ek

mekle muhtelif zahire ve yiyecek ge
tirilerek halka dağıtılmaktadır. Bu
gün Mustafa K'.emalpaşada halkın 
kurtarılmasına bizzat nezaret eden 
vali, Koraltanı gördüm. Bana şunları 
söyledi: cıMüsterihim, çünki.i sedler 
olmasa idi ve bu kad::ır zaman sula
ra mukavemet etmese idi, feiaket pek 
müthiş olacak, kaybımız beliti de on 
bini bulacaktı.11 

ADAP AZARINDA 
Adapazarı, 3 (Tan Muh:ılıiri Bildi~ 

riyor) - Trabzanlar, Rüstemler, Poy 
razlar, Kömürlük, Karaköy. Güneş
ler, Söğütlü nahiyelerı, Maksudiye 
ve Beylikkışla köyleri tamami.le su 
altında kalmış ve şehrin de 11 ma
hallesini sular kaplam!ştır. 

Hayvan ve nüfusça zayiat yoktur. 
Halk, sandallarla yüksek verlere çı

karılmıştır. 

İZMİRDE 
İzmir, 3 (Tan Muhabirinden) -

Seylap mıntakasında sular çekilmi
ye başlamıştır. Henüz tehlikeli vazi
yette bulunan köyler halkı şehirlere 
alınmışlardır. 

Kalacak mı? 
(Başı 1 incide) 

daha çok yaklaşmasına s~bep olmuş.: 
tur. Fin harbi dolayısiyle dünyanın 

gösterdiği sempati ve öğrenir gibi 
olduğu hakikatler Nazi şeflerini 

memnun edecek bir halde değildir. 
Şimal hareketlerinin bilançosu, Av
rupanın Şimalinde bir İngiliz, Fran. 
sız - Sovyet harbi ile neticelenme. 
di. Bilakis Almanyanın bir blöfe 
kurban gittiği hissini dünyaya akset-: 
tirdi. 

Almanya için Sovyet dostluğunun 
manası ya sulh ve silinin içinde bu
lunan Sovyetlerden mali ve iktisadi 
tesi,rli yardımlar görmektir, yahut 
bunlar olmadığı takdirde ateş hattı
nı genişletmek, ·Sovyetleri müttefik
lerle harp haline sokmaktır, Sovyet
leri harp haline sokmak ta yalnız 
bugünkü vaziyeti değil, Polonyanın 
Kızılordu tarafından işgali ile hasıl 
olan vaziyeti tashih etmek, daha ile
ri giderek komşusunu istikbalde ken_ 
disi için asla zararlı olamıyacak bir 
hale koymak için bir adım telakki 
edilmektedir. 

ı talyanın harbe girmediği. İn-
giliz, Fransız ordularının ve 

Alman kuvvetlerinin henüz siper ar
kasında istirahatte bulunduğu bir 
zamanda Sovyet kuvvetlerini Asya
nın Cenup yollarında harcamak ::ıs

gari hesapla müttefikleri belkemi
ğinden vurmaktan ziyade AJmanya
mn kuvvetli bir dost yerine zayıf bir 
komşuya sahip olmasını, yani sulh 
zamanında hiç olmazsa uzun zaman 
harekete geçemiyecek bir memle
ketle hudut arkadaşlığı etmesini te. 
min edecektir. 

Cenup yollarına sev'kedi.len bir 
Sovyetler. harpte galip veya mağlup 
çıksa da Almanya için bir zafer ma
nasını üade eder. Bu sebepten mü
temadiyen Basraya, Hindistana. Ka
radenize yapılacak akınlar gün me. 
selesi gibi ortaya atılmaktadır. Böy
le bir harpte Sovyetlerin iştiraki te
min edilecek olursa Almanya kendi
sini müttefiklerle daha müsavi şart
lar içinde sulh yapacağına hatt.'.ı. icap 
ederse Avrupada dörtleri tes~il ede
rek Sovyetlerin tasfiyesi işine bile 
geçmek ister. Bunların tahakkuk et
mesi bir şarta bağlıdır: Sovyetleri 
Almanya hesabına harbe sokmak, 
azami hesapla, İtalya, Japonya, Sov. 
yetleri birlikte bir harbe süri.i!dc
mektir. 

Bu azami hesabı, 

müttefikler Balkanlarda 
şimdiden, 

hareke. 
te geçecekler, A vrupadaki mf-vzii 
harbi dünyaya teşmil edccek~cr yo
lundaki Alman propagandası ile or
taya çıkarmaktadırlar. Harbin mev
zii kalmasında fayda görmiyen Al
manyadır. Fakat harbi mevzii ol
maktan çıkarmak için İtalya ile Sov
yetleri ve Japonyayr yaklaştırmak 

ve bir bayrak altında toplamak la
zımdır. Halbuki hadiseler bu memle
ketlerdeki siyasi faaliyetlerin Al
manyanın arzu ettiğinin zıddına olan 
temayüllerini açıktan açığa meydana 
çıkarmaktadır. 

j talyada son zamanlarda sara-
hatle "Antikomintern,, faali. 

yet kuvvetlenmiştir. Papanın Bolşe
viklik aleyhinde aldığı vaziye! ve bu 
vaziyetin akabinde Papa ile !talya 
Devlet Reisinin konuşması, bilhassa 
İtalyanın Balkanlar işindeki noktai
'"lazarı İtalyanın hangi istikamette 
bir politika takip edeceğini göster
diği gibi, Noel münasebetiyle Ame
rika Cümhurreisi Roosevelt'in İtal
yaya gönderdiği mesaj da bu nokta
dan dikkate layıktır. 

Diğer taraftan Sovvetler ile J a. . 
ponya arasında yapılmakta olan ba-
lıkçılık ve hudut tahdidi müzakere. 
leri umulduğu gibi bir ittifaka kadar 

gidecek mahiyette değildir. Buna 
mukabil, Parise gönderilen Japon 
sefirinin itimatnamesni takdim mü

nasebetiyle söylenen nutuklarda da 
bazı işaret noktalan mevcuttur. 

Harbin mevzii kalmasından ken
lini zararlı addeden Almanya için 

hadiseler öyle gösteriyor ki, ne azami 
ne de asgari bir surette harbi geniş

letmek emeli tahakkuk edecektir. 
Bize göre insanlığın bir an evvel 

sulhe kavuşması, dünya milletlerinin 
kendi mukadderatlarına kendilerinin 
hakiın alınası prensibinin muzaffer 
olması idealdir. 

Türkiye bunun içinc;lir ki harbin 
mevzii kalmasını tabii görmüş ve 

anız s r 
1607 ölü ve 191 Yarlı 
Olduğu Anlaşılıyor 

(Başı 1 incide) 
Geceden başlıyan fırtına ile karışık 

olarak yağan kar, kırk santimi bul
muştur ve durmadan yağmaktadır. 

Şehirde sokaklardan bile geçilmez ol
muştur. Karın devam e<.IeceğiMeteo. 
roloji istasyonundan bildirilmektedir. 

Vali, felaket mıntakasına yakın o• lan Zaraya gitmiştir. Kayseriden ge-
len on kamyonla gc:bderilen amele 
de Zarada kalmıştır. Yağmakta olan 
kar yolları daha fazla kapayarak yar 
dımı müşkülleştirmiştir. 

Koyulhisardaki Zarar --- -

r·····Hi;riç.;-·-·1 
Duyulan 
Teessür 

Sıvas, 3 (A.A.) - Koyulhisar ile 
yapılan telefon muhaberesi netice. 
sinde öğrenildiğine göre, kaza mer. 
kezinde 370 ölü, Yukarıkafo köyünde 
263, Aşağıkale karyesinc bağlı sekiz 
köyden yukarı Kürede köyüııde 81 1 

ölü ve 30 yaralı, Aşağı Kürede kö -
yünqe 32 ölü, 35 yaralı, Kovana kö. 
yünde 14 ölü 6 yarah, Sukun köyün
de 29 ölü, 8 yaralı Tatarlar kÖ
yünde 34 ölü, 21 yaralı, Karaağaç 

köyünde 49 ölü, 5 yaralı, Sıvasne kö
yünde 219 ölü, 41 yaralı, Arpacı kö
yünde 92 ölü, 39 yaralı, İnbat köyün
de 19 ölü ve 7 yaralı ki, bu mın
takada ceman 1607 ölü ve 191 yaralı 
vardır, 

Ankara, 3 (A.A.) - HarP.1<:etlarz 
feldketl dolayısile Japonya İ~para
toru ile İsveç Veliahtı Prens Adolf 
ve zevcesi Luise, Irak Naibi Kr:ılisi 
AbdülllAh ve Suriye Başvekili Be
hiç Khatir, RelsJcümhur hmet İnö
nüne gönderdikleri telgraflarla tees
sür ve taziyelerini bildirmişlerdir. 

Ayrıca Papa 12 inci Pie, Gandi, 
sabık Frnnsız Ataşemiliteri General 
Sarrau, Finlanda Türkleri mümessi
li Zuhur Tahir, Peşaver muhalefet 
lideri Auranı Zebkhan, 'Hint Milli 
Kongresi ııdına Kongre Reisi Rajeo-
draprasad, İndonisien birligi, Şam
daki Hedet Sabie Reisi Ahdürrah
mıın Şehbender, zeh:ele fplBketi do
layısile ReislcOmhur İsmet İnönüne 
taziye telgrafları göndermişleı dir. 

• Ankara, 3 (A.A.) - İtalyan, Bir-
lesik Amerika, Yunan, Yug"slav Bü
yük rlçllerile Macar Elc:is1, İsveç, 
Belçika, Japonya, İspanya, Çin Mas
lahatgüzarları Hariciye Vekili Şükrü 
Saracoğlunu ziyaret ederek, hııreke
tiarz felfıketi dolayısile hiikOmetleri 
ve şahııılnrı adına teessür ve taziye
lerini bildirmi§lerdir. 

Samsun Kazalarında 
Samsun, 3 (A.A.) - Son 24 saat 

zarfı~da zelzele kaydedilmemiştir. 

Çarşamba kaza merkezinde evvelce 
bildirilmiş olan 21 ölüden başka en. 
kaz altından daha 4 ölü çıkarılmış
tır. Bu kaza merkezind~ 12 si ağlr 

olmak üzere 87 yaralı vardır. Kaza 
köylerinde evvelce bildirilen 14 ölü
den başka, dört ölü daha çıknrılmış
tır. Köylerdeki yaralıların miktarı 

4€ ya baliğ olmuştur. Bu yaralıların 
tedavilerine itina olunmaktadır. Ka
za merkezinde 168 ev yıkılmış, 138 
ev de hasara uğramıştır. Kazamn köy 
!erinde yıkılan evlerin mecmuu 371, 
hasara uğrıyanların adedi ,786 dır. 

Vilayet dahilindeki telgraf yolları ta. 
mir edilmiştir Gelen y'ardımln.rın fc. 
laketzedelere tevziine devam olun -
maktadır. 

Yeni Tedbirler Alınıyor 

Ankara, 12 (Tan Muhabirinden) -
Amasya köylerinden yeniden gelen 
kırk aile Turhal şeker fabrikası pav
yonlarına yerleştirilmiştir. Şeker fab 
rikası doktorlarından birile hastaba
kıcı ve sılıhiye memurlarından mü
rekkep ekip Niksardan 16 kilometre 
ilerde teşkilatını kurmu~ ve Niksar
daki devlet sıhhiye teşkilatile irtibat 
tesis etmiştir. Üçüncü defa olarak 
Şeker şırketi bugün de Turlıala ilaç 
ve sıhhi malzeme sevkctmi~tir. 

Sıvastan verilen malumata göre, 
Sıvas Nümune hastahanesinde emrf.? 
intizar eden dördüncü ve beşinci sıh
hi imdat heyetleri beraberlerindeki 
malzeme ile beraber Tokata hareket 
etmişlerdir. Sıvastaki Kızılay depo
sunda bulunnn pansrman molzeme
sile tıbbi eczanın Tokada gönderil • 
mesine devam edilmektedir. 

Kızılay da, Tokat ile kazaları ara. 
sındaki hasta nakliyatını temin ede
cek hasta nakliye otomobillerini gön-
dermiştir. ~ 

Samsun vali muavini yanında bu
lunan bir kaç memurla Erbaodaki 
yardım tertibatını almıya memur e
dilmiştir. Samsundan Erbaaya külli
yetli miktarda yiyecek ve giyecek 
gönderilmiştir . 

Bugün de zelzele mıntakasından 

Ankaraya 26 yaralı ~eJmiş. hastaha
nelere yerleştirilmişlerdir. 

Tokattaki Yaralılar İçin -----
Tokat, 3 (A.A.) - Dahiliye Vekili 

Faik Öztrak bu mmtakadaki felaket
zedelerin yardım ve iskan i~lerini 

tanzim için gereken tertibatı aLnak

tadır. Sıhhiye Vekili Alataş da Nik
sardaki tertibatı bizzat almaktadır. 

200 yataklı bif Kızılay hastanesi 
Tokadın Erbaa kazasına hareket et
mek üzere hazırlığını bitirmektedir. 

sulbünü, istiklalini korumak için la
zım olan tedbirlerini almıştır. Görü
nüşe nazaran harp mevzii olmakta 
devam edecektir. Temennimiz 1940 
ın beşeriyet için bir sulh senesi ol
masıdır. 

• Haber aldığımıza göre, Prenses Şt-
vekl'ır, Hariciye Vekilimize gönder
diği bir telgrafla hareketiarz !eUıke
U karşısında duyduğu teessür ve te
e~süflerl bildirmiş ve feltıkc-tzedele
re bir yardım olmak üzere 6rJO Mı
sır lirası teberru etmiştir. 

Hint ulema cemiyeti katibi umu-
mt~i Ahmet Sait, Hariciye Vekili 

1 Şükrü Saracoğluna göndrrdiği bir 
i telgrafla hareketiarz feHiketi karşı

! sında duyulan teessürü bilrlirmiştir. ........................................ -.... ···-··· .. 
Bu hastanede İstanbuldaki Ameri
kan hastanesinin heyeti srhhiyesi va
zife görecektir. 

Temizleme ameliyesine devam o. 
lunmaktadır. Erbaa kazası ve mül
hakatında bugüne kadar ölü mikta
rı, 921 yaralı 585 ve yrkılan ev ade
di de ceman 2276 olarak tesbit edil. 
miştir. 

Konya, 3 (A.A.) - İstasyonumuz. 
dan geçen ilk yaralr kafilesi Kızılay 
ve halk tarafı11dan şefkat tezahürle
riyle karşılanmıştır. Kızılayca ken
dilerine çaylar, yiyecekler ikram o
lunmuş, tedavisi, icap edenler doktor 
muayenesinden geçirilmiştir. Kendi
lerine ayrıca yedek ilaçlar sargılar, 
pamuklar verilmiş ve sevgi tezahür
leri arasmda uğurlanmışlardır. 

Kayseriye de felaket sahasından 
49 yaralı gelmiş, hastanelere yerleş.. 
tirilmiştir. 

Dün Kaydedilen Zelzele 

Ankara, 3 (TAN) - Bugün Sıvas.. 
ta 3 saniye devam eden, Hafik ve 
Zara kazasında da beş defa yine ha.. 
fü olmak üzere zelzele kaydedilmiŞ
tir. Sabahleyin Amasyada ve Ezine
de de iki zelzele olmuştur. Giresun
da, Bergamada, Dikilide hafif zelze
le kaydedilmiş, hasar olmamıştır. 

Yozgat, 3 (A.A.) - Yer ~arsıntı.. 

sının Akdağ madeninde sebep olduğu 
zararlar hakkında alınan haber, ka7.a 
nahiye ve köylerinde, 90 uvin yıkıl
dığını, 20 ev ve ahırın da hasara u!l· 
radığını bildirmektedir. 

Meclis Toplantısında 

Ankara, 3 (TAN) - Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü toplantısında, 

zelzele felaketi dolayısiyle İran Mil
let Meclisi Reisi ile Mısır Ayan ve 
Mebusan Reisleri tarafından gönde
rilmiş olan taziye telgraflan alkışlar 
arasında okunmuştur. Meclis, verile
cek cevaplar içirı rivaset divanını 

tavzif etmiştir. 

İtfaiyecil~r Gönderiliyor 

Ankara, 3 (A.A.) - Erzincanda ve 
diğer lüzum hasrl olacak yerlerde is· 

tihdam edilmek üzere, Ankara ve İs· 
tanbul itfaiye teşkilatının mütehas

sıslanndan mürekkep olarak biri 150 
kişilik, diğer ikisi de yüzer kişiltk, 

biri Sıvasa, diğeri Tokada üç ekip, 
Nafıa VekUetile Kızılay Cemjyetin
ce tertip olunacak yola çıkarılmak 
üzere Başvekalet tarafından lazrrrı 

gelen emirler verilmiştir. Bu ekipler 
den. biri Erbaada çalışacaktır. 
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MahlUf Yağlardan 
Sakınınız! 

Sabunluk yağlan tasfiye ediyorlar, çiçek yağ]arile 
karıştınvorlar. Çok dikkat ve ihtiyat lazundır. 

Z EY Ti YA G l 

Dilnyn.nın en saf ve leziz yağıdır. Terkibinde zerre kadar rafine yatı yok
tur. Hnlistir ve knt'iyyen karışık değildir. Yemeklerde, tatlılarda, pilav. 
larda, salatalarda, balıklarda ncCnsctine pnyan olamaz. Tababette Kum, 
Böbrek Mesane bilhassa Safra ve Karaciğer hastalıklarında şerbet gibi 

bol bol içilir. Ziifı umumide hayat ve ınhhat verir. 

ŞİŞELER : 1/4 40 - 1/2 60 - 1/1 100 Kr. 
3 kilo tenckcsile 250 Kr. 

HASAN Deposu Yeni Adresi : 
Bahçekapı Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

İstanbul Telefon .. , .. d .. l"" .. d 
h n u ur ugun en : 
""ıUhtellf eb'atta 1 :ve ~ on a tı kalem kursu nlu kara kablosu kapalı zarfla "'ksfitme-

ekallbne.sı 6~ğ Muhammen bedel (26016 ), muvakJrnt teminat (1951.20) lira olup 
llltr, muvakkat ~a~ gClnü saat 15 de Müdürlük binasında yapılacakttr. istek
ltapaı1 zarfları buz veya banka teminat mektubu ile knnunl vesaiki muhtevi 

- Snrtnrunesıru ho gün saat 14 e kadar Komisyona vermelidirler. 
er illn Levn:ı:ım Amirllğimizde görülebilir. (10501) 

Edime Nafıa Müdu"rl ...... d ugun en : 
30000 llrn muhammen bed 

~unan EklsknvaUi ki el kıymeW İpsala kazasının SancaaU klSyllnde bu· 
lan eksiltmesinde r ta'::'1 ~sının 29 12/939 tarihinde ve kapalı zarf usullle yapı
lcı kanununun 40 ınc~ :;:d~r etmediğinden 2490 sayılı arttırma ekslltme ~ ıha
ay mllddeUc pazarlığa konul:'l~e t vflknn ve eski ilAndnkl şerait dairesinde bir 
natıarile birlikte komı· ıışt r. Tali plerln bir ay lçersinde muvakıtat teml-

syona müra al t 1 - e me eri ilfın olunur. (121 

ADEMİ İKTİDAR 

H o VRMEöjB i N 
Tabletleri her eczanede bulunur 

cPoata kutusu 1255) Galata, lıtanbul 

~ - - - -=--==---
-~ . -- .,.. 

11.1.940 • 

lstanbul Vilayetinden : 
Çatalca •Celep köyil okulu eski llğrct meni Hllmlnln 1702 sayılı kanunun :?9 

uncu maddesine tevfikan mccburl tekaüde sevki hakkındaki Maarif Vekilliği in
zibat komisyonunun 2 - VI - 937 gün ve 132 sayılı karan adı geçen öğretmenin 
ikametgAhırun meçhul bulunması dolayısl le llAnen tebliğ olunur. (69) 

Majik Saç Eksiri 

Saçlarınız1 dökülmekten, kepeklen-

mekten korumak için muhakkak Majlk 

saç ekslrlnl kulla.n.ırm. Derhal tesirini gö

rllrsünüz. Saçtan büyiltür, köklere yeni 

bayat verir. Bir tecrübeden sonra netice

ye hayret edeceksiniz. 

Oğlumu Arıyorum 
• Silivrinin Bekirli köyünden 335 

doğumlu oğlum Hasan 15 gün evvel 
yatınldığı Gümuşsuyu hastahanesin
den çıkmış ve elan nerede olduğu 

anlaşılamamıştır. Kendisi biraz mec
nundur. Bilen veya gôrenle~n insa
niyet.._namına adresime bildirmelerini 

1 

rica ederim. - İst. Sirkeci Cümhuri
yet Hendek oteli, Hasan. 

TAN 
Matbaası 

Kitap, gazete, mecmua v~ 

her türlü tabı, cilt ve klite 

•tleri yapılır. 

TAN Matbaası lıtanbul 

Telefon: 24310 

Dr. Hayri Ömer 
'Dhrevf ve elit h••tmlıklar• "'Ot,..,•"' 
ığleden eonra Beyoğlu Ağaca.m ı 

ıtr$ısmda No. 133 Telf'foo :43~R· 

oo" oo 
iM IUYUIC 
1KIAMIYI 

: Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U: idaresi il~riları · 
,. - .. .. . 

Muhammen bcdell 1950 lira olan lld adet elektrik mottirlü santrliuj tulumba 
8.1.1940 Pazartesi gün:ı saat (15) on bC$te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarabndan kapalı zarf usullle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek fsteyenlcrln 148 lira 25 kuru~luk muvakkat teminat, kam.ı
nun tayin ~tt.iğl vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saat (H) 

on dörde kadar komisyon Reisliğine vermeleri l!zımdır. 
Bu işe ait şartnıımeler lı:omisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (10604) 

* * Muhammen bedeli l 1900 Ura olan dört kalem kahve rengi mu&amba ve Unoleum 
12-1-1940 Cuma günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında, 
satın alınacnktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 892.50 lira tık muvakkat teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları ve teklinerini ayni gün saat 14 de kadar Komisyon Refsllğine Ycr
melcrl lAzımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anknrnda Malzeme dairesinden, Haydarpaşada Te-

sellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. , (10718) 

k * Dlrlncl \'e Dokuzuncu İsletme memurin ve mnstancıemınınaen resmi elbise giy-
mekle mükellef olanlara kumaşı İd:ırecc verilmek, yalnız imallyeslle harcı müte
ahhide aid olmak üzere tahminen 2000 ad et kasket yaptınlacaktır. Bu l&in muham
men bedeli 2500 lira, muvakkat teminatı 187,5 llrndır. Acık ekslltme usullle ya
pılacak olan işbu münakasa 13-1-!140 Cumartcs! günü saat 11 de Sirkecide 9. i:ı
letme binasında A. E. Komısyonu tarafından yapılacaktır. Şartnameler parasız o-
larak komisyondan verilmektedir. (10769) 

J ' 

KIZILAY CEMiYETi 
UMUMT MERKEZiNDEN: 

...... .a .................. , ................. , 

Cemiyetimiz harp, kıtlrk, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasında 1 
hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak ü • 
zere İstanbulda Aksarayda kain 

KIZILAY HASTABAKICI HEI\'IŞİRELER l\IEKTEBİ 

T. 1$ BANKASI 
1940 Küçük 

IKRAMI 
Cari Hesaplar 
YE PLANI 

Ke,ideler: ı Şubat, l Mayıs, 1 Ağustos, l İki~cite~rln 
tarihlerinde yapılacaktır. 

ıs..umbarah ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanbr 
.kuraya dahil edileceklerdir. 

• 1940 iKRAMiYELERi • 1 
.ı Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

3 " 
1000 ,, c= 3000.- ,, 

6 ,, 500 ,, c::: 3000.- ,, 
12 250 ,, c= 3000.- ,, ,, 
40 ,, 100 ,, c= 4000.- ,, 

• 75 50 " 
c= 3750.- " ,, 

210 n 25 " 
c::: 5250.- " 

dahilinde 

GÖNÜLLÜ HASTABAKICI 
yetiştirmek için 15 Ktınunusani !>40 tan itibaren ikinci kurs açılacak
tır. Meccani olan bu kursa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az :ilkmektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında mnllımnt almak istiyenler yuka. 

rıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların 

tekrar müracaatla kaydolunmalan. 
Şefik ruhlu, hayırperver hemşirelerimizin bu insani işe hevesle ko-

şacaklarına kanilz. 

İstanbul l\fıntaka Liman Riyasetinden : 
Riyaset için müceddcten yaptırılacnk üç motorbotun mOnak:ısasının 5 - 1 -

940 P~cmbe olarak ilAn edildiği görülm üstür. Tarih 5 - ı - 940 olup günün Cu
ma olduğu ve münaknsarun aynı saatte yapılacağı tavz.lhan ilAn olunur. (68) , ............................ -............. ~ 

er'i cvkatı en doğru gösteren, Hicri ve Rumi kısımlan ile, hava 
değişmelerini, güzel frkralan, Bayram, Yıldönümü gibi mühim gün
leri ve her sayfanın arkasında yeni bir yemek tarifini ihtiva eden: 

RESIMLIAYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
bitmek üzeredir. Derhal sıparlş ediniz: 

Büyük boylar (Tablosu ve pulu ile) Toptan 15 Kr. 
Orta ,. ( " ,, ,. ,, ) ,, 12.5 Kr. 
Küçük ,, ( ,. ,. ,. ., ) ,, 10 Kr. 

Adres: Resimli Ay Matbaası T. L. Şirketi - İstanbul -
1 Asliye Dördüncü Ticaret Mahke- 1 Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Ha-

mesinden: t kimliğine: Suadiye, Bağdat cadde-

T. C. Ziraat Bankası İstanbul şu- sinde 352 - 378 numar~ı evde mu: 
kim Fatma Zehra İkbalin akıl zayıf 

besine tahsile verilen 91.05 liralık se

net bedeli 10.11.39 tarihinde tahsil 

edilerek işbu mebliiğı havi 579783/ 
21761 No. lı bir kıta ı;ek zayi edile. 

lığı hasebile hacrine ve kendisine og-
1 u Ethemle torunu Kadrinin müştl'· 
reken vasi tayinlerine 23.12.939 ta· 
rihinde karar verildıği altıkadarlnrıı 

rek iptaline karar verilmesi Moiz Yo. ilan olunur . 

sef tarafından arzuhalle •alep edil· 

miş olduğundan Ticaret kanu~unun 
6381Dd maddesi mucibince uyaı iddia 

olur)an çekin bulan tarafından 45 

gün içinde mahkemeye ibraz edil

mesi ve ibraz edilmediği takdirde 
bu müddetin hitamında iptaline ka
rar verileceği ilan olunur. (23205) 

KA Y!P- Elimdeki 1452 sicil numa 
ralı §Oförlük ehliyetnamemi zayi et-

tim. Yenisini çık&rtacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. - Beykoz Ka. 

-----------------------
Or. SUPHI $ENSES 1 
tdrar vollan hııstıılıkh!rı mOh•h:ı""""' 1 Beyoğlu Yıldız sineması l(arsısı tram

vay durağı Lcklcr npıırtımanı .. 

Tel: 439r ~ 

KA YİP - Milli Ticaretı Sabriye 
mektebinden 329 senesinde aldığıın 
şahadetnruneyi kaybettım. Yenısint 
alacağımdan cskisinın hükmü yok· 
tur. - Ferit Çark. 

Sahibi ve Neşriyat l\1Udiirü uaııJ 
LQtfi OÖRD0NC0 

Gazetecilik ve Ncqriyat T. L. ş. - •• .,..,,. ............ ti.., 

• 

Türkiye tı Bankasına para yatumakla yalnı% para biriktlrm1' 

olmaz. ayni zamanda talilnizl de denemiş olursunuz. 

'-----------------------' 
vakdere caddesi 94 numarada Şevki 
Hermancı • Basıldığı yer TAN matban!n 



SONKANUN 
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1 " .. - • y l 
ı.tanbaJ, Ankara Caddesi 102 

TELGRAF: TAlıl. İSTANBVL 
TELEFON: H310 .. H318. H319 
BEŞİNCİ YIL __:\No. ıssı . 

5 ICUR"'§ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Zelzelesine Ait ilk 

.Muallimlerin ve mektep taleltestntn en kuvvetli yar
dımcım, çocutun en zengin kütüphaneafdlr. Cocutunu _. 
ven her babanın yavrusuna vereblleceli en ,OZel hedi19-
dfr. Müeuesemfz tarafından Defl'edilmiıtfr. Evinlzde bir 
tane bulundurunuz. 

Resimler 

Bugünkü Erzincdn: Dört6ir yanı böyle enlıcu: yığınları Ue dolu bir lunabe · Büyük felaketin giinah11z kurbanlanna ait ötele bericle kalmıı •on cesetler clelnetlUiyor 

.,. 
ı Felaket mıntaluuuida, ukerler, enkaz aroınJan ölüleri oe yaralılan ~ıkarmağa ~aşıyorlar Erzincan Halkevi bina11nın zelzeleden ıonraki haraa oe vılnk görünüm 

" µ 
.. < $/W + ; •<<Z PÇ!fŞ :;;ış: • • 

' 

İ•taqon civanndaki ıağlam binalar bile, zelzele neficaintle görJüğünüz hale gelmiıtir Erzincan Belediye dairesinin laciatlan sonraki halini teabit etlen lotoğral 


