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BU KUPONU SAKLAYINIZ 

''TAN" ın yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 
saklayınız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alabilirsiniz. 15 kupon getirene bir seri kitnp: 

İstanbulda 250, Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

aa imdat Bekliyor 
/ 

a , Şıvasın Köylerine de 
Esaslı Yardıma Mani Oluyor 

Kucağında taşıdığı torunun.dan bafka bütün 'lilesi 
efradını kaybeden felaketzede bir ihtiyar 

Erzincandan Röportaj 

Tam Altı Gün 
Enkaz Altında 
Kalan ihtiyar 

Adını Nekadar Değiştirsek Gene Nafile, 
Diyor, Çünkü Burası "Erzincan'" Değil, 

ile 
ETZincanda enkaz altından yaralı olarak çıkarılan ve sedye ile istasyona getirilen bir çocuk imdat trenine yerleıtirillyor 

Kırk Ydbk ismi "Ezercan " dır 
YAZAN: NACI SADULLAH Sıhhiye Vekili de Dün 

Tedbirleri Tetkik için 
Erbaaya Hareket Etti 

. "- Bu şehir 186 sene evvel tıpkı şimdiki kadar korkun~ 
h.~r zelzele f elliketi daha geçirmişti. O zaman da yine taş üs
t ukde taş, omuz üstünde bas kalmamışta. insan kendisine en 
ç? . cefa edeni severmi • Galiba, Erzincanlının Erzincanı sc
vışı de bundan. O felaketten sonra büyükler şehrin başka 

Türk, iyiliği 
Unutmaz 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

T ORK, iyiliği unutmaz. Bir 
kahvenin kırk gün hatırım 

lutınayı ıirtiın .. b. . d :2' aı ır anane halın-
e kabul etrniftir. 

..... ~ostluklar, düşmanlıklar felaket 
~uanında belli 1 herk . . o ur. Saadetinize 

es ıştırak eder. Mesut olduğu. 
nuz zaman etraf 

ınızdan riyakarları 
ııız eksik ol -

maz. Fakat hakik" d t-
lar nncak felaket anlarında ı .. o.~ 
ler. gorunur-

Bugu- T·· k. 
- n ur ıye, maruz kaldığı bü-

~ik· felaket karşısında hariçteki ha
ı dostlarını da tan 

ııan 1 
11llDk fırsatına 

o muştur. 

Daha felaket haberlcrı· ... ~. 
Yılır vu.,ıya ya-
tanı yayılmaz, Romanya ve Yunanis.. 

~ derhal felaketzedelere yardım 
ell~nnı uzattıklarına şahit olduk. İn. 
gllız ve Fransızlar yalnız nakdi yar
dımda bulunmnkla <talmadılnr hns-
tahan ·ıe · · - ' e gemı rını gondermiye çadır 

ve elbise yetlştirmiye teşebb~s etti
ler. Bir haftadır Paris ve Londra 
radyoları, İngiliz ve Fransız matbaa. 
tı felaketimizle yakındnn alakadar 
oluyor ve Türkiyeye felaketini unut
turacak derecede sernpatı ve yardım 
tezahürleri gösteriyorlar. 

Milletler Cemiyeti, derhal Kızılhr. 
Cemiyetinin beynelmilel teskilatın; 
harekete gctirmiye teşebbüs~ cm. 

Hulasa, bu büyük felfıket karşı
~ındn hnkıki dostlarımızı derhal ya-
ımızda bulduk. Derdimize ortak ol. 

lllak istiyen ve vatandaşlarımızın ıs
tırabını dindirmek için yardıma ko
fln dost devletlerin bu yüksek ha-

CSonu Sa. 6, Sn. S) 
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bir tarafa kurulmasını istemişler. 

Fakat hu öğiide kulak asan ol

mamış. Ve şehir bu tekinsiz yere Enkazın Temizlenmesine Devam Ediliyor 
yeniden kurulmuş. Erzincanlılar bu 
gafletlerinin cezasını 85 - 95 sene Sıvas, 4 (Hususi Muhabirimiz bildiriyor) - İlk büyük zeı-
evvelki büyük zelzelede ödemişler. zeleden sonra Sıvasta kırktan fazla hafif sarsıntılar olmuştur. 
Bu ikinci ve korkunç faciadan da Halkın heyecanı devam etmektedir. Boş arsalarda karlar üs
ders almayışlarının akıbetine ise bu tünde kurulan çadırlar insanlarla doludur. Zelzele, sinirleri 
sefer uğradılar.,, 0 kadar bozmuştur ki, evde oturanlar bir kedi gürültüsünden 

Bu sözleri bana, Erzincan istasyo- veya fırtınanın şiddetinden, şakırdayan çam sesinden bile ürk
nundn yaralı treninin gelmesini bek-
liyen bir ihtiyar söylüyor. Biçarenin mekte ve yine zelzele baslıyor z~n
sol ayağı sarılı. Ve kırılmış olan sağ nile sokaklara fırlamaktadır. Ekseri • 
kolu da askıda ... Enkaz altından çı- yetle aile halkı, nôbetle uyumakta. 

karılmış eski bir yorgana bürünrniiş. dır. 
Lapa lapa yağan karlarla örtülmiiş Diğer taraftan yardım işleri de kar 
dağınık saçlarının, perişan sakalla- ların yolları- kapamasından dola~ı ta-

mamile tanzim edilememiştir Olen. rınm, kirpiklerinin, saçlarının n<! 
renk olduğu belli değil. Yanında çı. ler taaffün ettığı için sari hastalık 
rılçıplak diyebileceğim iki ufak yav- tehlikesi başgöstereceğinden korku-

luyor. Bu itibarla yardım işinin ç_a
( Sonu Sa. 6 Sil. 1 ) 

buklaştırılması ve ~enişletilıncsı ıçın 

FIRAT ve 
Dicle Taştı 
~ 

Manisada insanlarla 

Hayvanlar Ağaçların 

Tepelerine Sığındılar 
Birecik, 4 (TAN Muhabirinden) -

Fırat görülmemis sekilde taşmıştır. 
Postalar kesilmiş, geliş gidiş durmuş
tur. Tuğyan glttikçe artıyor. 

(Dicle de tnşmağa başbımıştır. Ge
len tatsllAt üçüncü sayfnmızdadır.) 

çareler aranmaktadır. 
Havanın müsaadesizlii'1indcn dola

yı tayyare ile yardım yapılamıyo~a
ğı anlaşılmıştır. Bunun üzerine koy
lere ve uzak yerlere yaya olarak ve. 

.ya hayvanlarİa yardım ekipleri gön-

derilmiştir. 

Koyulhisar ve Suşehrine h:ç yar. 
dım yapılamamış olduğundan mec;ul 
kimselerden başka halk ta alakadar 
makamlarR telgraf çekerek acil yar. 
dımlnrda bulunulmasını ve erzak, 
çadır ve ilaç gönderilmesini istemiş
lerdir. Demiryolu güzergahında cıl
mıyan şehir ve kasabalarda felakete 

(Sonu: Sa: G: Sii: 3) 

Erzincan Resimleri 
Gazetemizin foto muhabiri Hilmi 

Şnhenk tnrafından Erzincanda çeki· 
len diğer resimleri bugtln dördiincü 
ve sekizinci snyfalarunızda bulacak. 

İzmir, 4 (TAN Muhabirinden) -
Seylfıp sahasından sulnr Çf'kltmel'te 
başlamıştır. Mnnls::ıdan gelenlerin 
anlattıklanna gl!re, SeyUıbın ilk 
günlerinde boğulmaktan kurtulmak 
içln ağoçlann tepelerine c;ıkan in
sanlarla yılan, tilkl ve çakallar bir-
birlerine dokunmadan h~ birlikte sınız. 
sulann çekilmesini beklernI~lcrdir. -..ıııı . _________ _;, __ -J· ,..._.... ....... .--.., .. 

"' 

Dost Memleketlerden 
Yapılan Yardım ve 

T eberrüler de Artıyor 
Afgan Kralı 2000 lngiliz Lirası Teberrü Etti 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden) - Erzincan zelzelesi fela
ketzedeleri için hariçten yapılan yardımlar gittikçe artmakta
dır. Afganistan Kralı Haşmetlu Zahir Han hareketiarz felaket
zedeleri için 2000 İngiliz lirası teberrü buyurmuşlardır. Afga
nistanın Kızılmihrab Cemiyeti de 3000 İngiliz lirası teberrü ey
lemiştir. 

Sovyetler Birliği Halk komiserleri 
meclisi, Türkiyedeki zelzele felaket
zedeleri i~in on bin dolar yardımda 
bulunmuştur. Yugoslavya hükümeil 
de 50 bin dinar teberrü etmiştir. 

Kanadanın yardımı 
İngiltere büyiık elçısı, zelzele fe

laketi dolayısile Cenubi '\merıka ve 
Avustralya hükumetlerının teessiır 
ve 

0

tazıyelerini Hariciye Vekılimize 
blldirmıştir. 

Kanada Kızılhaçı felôkctzedelPre 
beş bin dolar teberrü eylemiştır. Dı
ğer taraftan Avustralya hükumeti, 
feJaketzedc lC'!'e yardım için ne gibi 
şeylere ıhtıyaç bulunduğu hususun· 
da alakadar makamlar nezdinde ıs-
tımzaçta bulunmuş ve '•erilen ceva~~ 
ta çadır bezi ve koyu renkli koylu 
elbise kumaşı gonderilmec;i rıca edıl
miştir. Mısır hükumeti tarafındtın ay 
nı surette vaki müracaata da yun 
battanıye gönderilmcsı uzusu ızhar 
edilmiştir. 

Bıze verilen maluma+ n naznran Yu 
nan hiıkumeti hareketısı z felnketl 
dolayısile bır yardım olmak uzcre 

<Sonu ~a· 6 Sli: 6• 

--Fu • JE:Jl9' 

ikinci Konserimiz 
TAN'ın tertip ettiği konserlerden 

ildncisi bu gece 21 de Çeınberlita: 
sinemasında verilerektlr. Tafsilat 
inci sayfamızdadır. 

_....., ......... -· rr' 
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Operatörün 
Yaptığı Kaza 
Muhakemesi 

--0--

Davacılar Ceza 

D~vasından Vazgeçti 
Malta çarşısında Sıdıka isminde 

bir kadına çarparak ölümüne sebe. 
biyet veren operatör Orhanın muha. 
kemesine dün dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde bakılmıştır. 

Geçen celsede müddeiumuminin 
beraet talebine cevap veren müşteki 
vekili, ehlivukuf raporuna itiraz et.. 
miş ve tevsii tahkikat talebinde bu. 
lunmuştur. Mahkeme bu kararı red. 
detmiş, avukat Cevdet Ferit de ceza 
davasından feragat ederek hakkını 
başka makamlarda anyacağını bil
dirmiş ve bu husustaki hakkının ba
lı:i kaldığını söyliyerek müdafaadan 
urfınazar etmiştir. 

Suçlu vekilleri müdafaalarını yap. 
mışlar ve beraet talebile, avukatlık 
ücretlerinin müştekiden alınmasını 
istemişlerdir. Muhakeme karar için 
başka güne kalmıştır. 

Delinin Cinayeti 
Yüıksekkaldırrmda bakkal Moizi 

~!dürmekten suçlu Yugoslav muha
cirlerinden Mehmet Luçkanın muha. 
kemesine dun ikinci ağırcezada baş.. 
lanmıştır. 

Suçlu, yolculann kendisini döve. 
ceıklerini sanarak kaçtığını ve baş. 
kasına ait bir eve girdiğini, Moizin 
de elinde koca bir sırık gördüğünü 
n kendisini öldüreceğini zannede. 
rek bıçağını çektiğini ve ne yaptığı. 
nı bilmediğini söylemiştir. 

Şahitler suçlunun deli olduğunııı 
bildiklerini, Moizin de bunu bildiği
ni soylemişlerdir. 

Hırsız Hamallar 
Denizyolları işletme idaresinde ha. 

mallık yapan Rasim ve Hasanın am. 
bann etyalannı çaldıklan ve çalınan 
peçete, çarşaf, havlu ve tabakları ev. 
lerinde kullandıklan yapılan tahki. 
kat neticesinde anlaşılmış ve suçlu
lar Sultanahmet sulh birinci ceza 
mahkemesince tevkif edilerek adli
yeye teslim edilmişlerdir. 

Beş Buçuk Sene 
Hapis Yatacak 

Beyoğlunda bir bakkal dükknnın. 
da çıraklık ederken 28 lira çalan ve 
bu hırsızlığın bilinmemesi için dük. 
kAnı yakan Dimitri Yaninin muha
kemesi birinci ağırceza mahkeme. 
sinde beş sene altı ay hapisle netice-
lenmiştir. • 

Gazi Köprüsünün Parkeleri 
Hugo Herman şirketi tar"fından 

yapılan Gazi koprüsünün bozulan 
parkelerinin tamiri daha bitmeden 
yeniden 1000 metre murabbalık bir 
sahanın parkesi fırlamıştır. Beledi. 
ye Hügo Herman müessesesine gön
derdiği bir ihtarda bu parkelerin fen. 
ni bir surette şirket tarafından tamir 
edilmesi icap ettiğini bildirmişse de 
şirket bunu kabul etmemiş ve Bele
diyeye red cevabı vermiştir. Bu ce
vap üzerine Belediye fen heyeti mü. 
dürluğü Belediye daimi encumenine 
müracaatla şirlcetin hesabından ke
sllmek uzere bu 1000 metre murab
balık yerin Belediye vesaitile tamir 
~ilmesine müsaade istemiştir. 

Semih Liıtfinin Cevabı 
Gazetenizde evvelki gün intişar eden 

bir yazıda Mmrtf Vektıletı umumi neşrı
yatı bayiliğini alm mış olduğumuz h3lde 
bu bayiliği almı~ gibi vilAyeUere bir tl
mtm ıönderdiğimizden dolayı l\faarlf Ve
kiletinden İstanbul muddeiumıımlllğine 
bir ı kiiyet iönderildliı kaydedilmektedir. 

Maarif VekAletinln 2 - 9 - 939 tarin ve 
84 numaralı ve lkasile Maarif Veki:letl u
mumi ne riyatı bayilfği müessesemize de 
verllmışUr. 

Talımatnamenln 8 inci maddesi; '"Maarif 
Vek lliği Neşriyatı Satış Yeri,, levhasını 

vttrlnlerimlzde te hlr etmek mecburlyetınl 
tahm l etUğınden vekfıletı celıle tarafından 
verilen bu le\ hayı da muessesemiz teşhir 
etmekte bulunm ktadır. 

"Maarif Vekilliği neşriyatı satıs f!:lerl 
hakkında talimat., ın tahmil ettlgl biltlln 
vecibeler ita edilmiş ve Türkiye 1s Ban
kuından icap eden teminat mektubu da 
Vekllete verllmiı;Ur. 

Keyfiyetin bundan ibaret bulundulunu 
bildirir, bu yazının ayni siltunda neşrini 

rica ederim. 
Semih LOtfl Erclyaa 

VEFAT 
Eabak Dahiliye Nazın Mem

duh Pqa kerimesi ve Devlet Zi
raat ltletmeleri Kurumu idare 

Mediei Reiei Bay Cemil Tiaba
n'm Refikuı Bayan Hatice Me
lihat rahmetıl rahmana kavut
Bmttur· Buıün Alman Haetane
.mden kaldırılarak Tetyikiye 
Camiinde öile namazı kılındık
tan sonra Asri mezarlıkta mak
berei mahlUIUDa defnedilecektir. 

Çiçek ıönderilmeme.i ..a o
Junur. 

Istanbulluların Yardımı 
370 Bin Lirayı Buldu 

V a.tandaşların Kurban T eberrülerini Kabul 
için de icap Eden Tedbirler Alındı 

Milli yardım komitesi dün de vali 
ve belediye reisi Lutfi Kırdarın riya. 
setinde toplanarak teb~rrtiatta bulu
nan hamiyetli vatandaşların tcberrü
lerini ve bu husustaki taahhütlerini 
kaydetmiye devam etmiştir. 

Komite ilk evvela kaza Kızılay 

Cemiyetlerine, çarşamba günü yapı
lan yardımları tahkik etmiş, burala
ra yatırılan paranın 42,386 lira 53 
kuruş olduğunu tesbit etmiştir. Ay. 
ni gün komitenin delaletile Kızılay 
veznesine yatırılan teberrii miktarı 

da 36, 737 lira 9 kuruştur. Salı giinü 
akp.mına kadar da tt!min edilen te. 
berrü miktarı 289.483 lira 82 kuruş 
olduğuna göre, çarşamba akşamına 

kadar tahsil edilmiş bulunan para 
miktarı 368.607 lira 44 kuruşa baliğ 
olmuı demektir. 

Kurban teberrüü 
Önümüzdeki kurban bayramında 

vatandaşların zelzele felaketzedele· 
rine kurban teberrülermi kolaylaş

tırmak imkanları da araştırılmış ve 
kararlaştırılmıştır. 

Her bayram olduğu gibi bu yıl da 
kurban derileri Türk Hava Kurumu
na verilecektir. Vatandaşların kur
ban etlerinden felaketzedelere te. 
berrüetmek arzusunda bulunacakları 
şüphesizdir. Fakat zelzele rnıntakası. 
nın bu çok yerinde arzuyu tatmine 
imkan vermiyeceği gözonündedir. E
minönü Halkevi, bunu düşünmüş ve 
İstanbullu vatandaşların bu arzula
rının ve manevi hazlarının tatmini 
için bir çare bulmuştur. 

Şehrin hangi mıntakasınd-ı olursa 
olsun ev ev dolaşılacak, felaketzede
ler için kurban eti vermek istiyen 
vatandaşların etleri toplanacak, saa
ti saatine değilse bile günü gününe 
Eminönü halkevine getirilecektir. Ev 
de bütün bu etleri kavurma haline 
koyabilecek geniş bir mutbah vücu
de getirilmiştir. Kurban etleri bura
da kavrulacak ve hemen felaketzede
kardeşlerimize gönderilccktir. 

Dün gönderilen efya 
Dün Ankara Kızılay umumi mer

kezi reisliğinden İstanbul milli yar
dım komitesine gelen bir telgrafta 

Yardım Liste-miz 
( 9 uncu li.temi:z ) 

11889 98 BIYAZIT AJANILIGINA: 
Nalbant Doktor Hüseyin Usman tara-

mızın kıymetli mesailerinden çok 
memnun ve mütehanlslm, bütün va. 
tandqların iıtlsnaaız bir şekilde bu 
milll yardıma koştuklarını gören 
milli yardım komitemiz neticeyi em
niyet ve gururla beklemektedir. 

Sayın İstanbul halkının her zam•n 
olduğu gibi bu hamiyet ve tesanüt 

Dilnkil yekıln 

Cerkesköy Mehmet 
Bakkal 
Adalet Gülen 

ı oo tından 50 imtihanından da muzaffer çıkacatı-

Beyollu 4 cil okul talebeleri 
Asım Aslan Çorapçı han No. S 
Terzi Garbls Şahnaı.ar Galata 
Sesli han No. 8 

2 oo Jf. na eminim. Şimdiden te,ekkürlerimi 
12 şo lı Bankasının ,ehrimlzdeki merke:r. ve bildirmeyi bir borç sayarım.,, 
20 00 1Ubelerine Tan elile diln yapılan teber- Dünkü teberrü ve taahhütler 

rülerin listesi ııaiıdadır: 1 
11) 00 

ll!l35 4R 

(1, Banlıaaı tarafından) 
lı Bankasının ıehrimizdeki merke7. ve 

ıubelerlne Tan ellle evvelki iÜn yapılan 
teberrülerln listesi aııatıdadır: 

llTANBUL MERKEZiNi: 
Cemil Türker ve Ali Sayar ta
r tından 
Moskova elçlllğlmb: kavası Ha
san Berksun (Telıılzle) 

Anastas Taaoa (Yemiı Tuzcular 
No. 43) 

GALATA IUBElfNE: 
Onderto Polizyo tarafıdan 
KADIKÖY AJANSLIGINA: 
Mustafa tarafından 
Apostol tarafından 

300 

50 

10 

500 

3 
10 

toplanan etyanın kısmen Tokat. kıs
men de Ordu ve Gircsuna gönderil
mesi bildiriJmiştir. Bu telgr:ıf uzeri
ne Kısıklı nahiyesinden hazırlanan 

5, Üsküdardan hazırlanan 27, Kadı. 
köy kazasından hazırlanan 23 ki ce
man 55 balya giyecek ve yatacak eş· 
ya dün trenle Tokata. dört balya ça
maşır, 6 sandık ayak tabı, 83 teneke 

helva, 100 çadır, 500 battaniye, 200 
çuval un, 2 bidon gaz, 20 sandık çi
vi de Karadeniz vap Jrile Ordu ve 
Giresuna sevkedilmiştir. Bu eşyala. 
rın ambalajlanmasında ve ,evkinde 
Antalya ambarı fahri olarak çalış
mıştır. 

Valinin beyanah 
İst~nbul yardım komitesi reisi Lut

fi Kırdar, lstanbullulnrın yardımı 
hakkında demiştir ki: 

"- Sayın İs' an bul halkı tarafın-

ISTANBUL MIRKIZINE: Dün Mil11 Yardım Komitesine "'lllraca-
Denlz bakımevi kundura işçile- at ederek yardım tnahhüdilnde bulunan 
rl tarafından s:; vatandaşlar şunlardır: 

Deniz bakımevl terzihane Iıçi- Anadolu Sigorta Sirketl 
lerl ı&rafınct&n 30 r.ilven ıdırortıı şirketi 

Deniz bakımevl idare heyeti ta- Ünyon İttihadı Milli 
rafından 

İbrahim Fırat (Paaıtaa köyUn-
den) 
Naki Baıak tarafından 
Rober Anavi tarafından 
Etem Fıkl'f tarafından 

KADIKÖY AJANaLIGINA: 
Remzi Silrer tarafındBn 

17 

5:J .. 
"' 
5 
5 

3 75 

Helvetya 
Ankara 
İstanbul Umum 
Alvaru 
'Aalluvaz 
Reünyon Adrlvatlka 
Nord Stern Danüp 
Kon Hild 

2500 e lblfığ 
1250 ye lblA!t 
2000 e iblA~ 

MO e lb1AR 
ıonn vermie+ir 

17!>0 ye lblAğ 
500 
llOO 
500 
500 
200 

81YAZIT AJANaLIGINA: 
Madmazel Sllva Kanten tara-

Hali tasfiyede bulunan Naqonal 
Viktorva de Berlin 

200 
200 

fından 2 50 'Ar!Uş Lov 
Ahcn ve Mflnlh 

BugUnkU yekOn (on Uç bin 13070 73 ~ark Sliort& 
yetmlı llra yetmlı O; kuruftur) La Suiıı 

Britiş Ün 
La Fonsiyer 
Maıtrlı>hurır 

Nord Dovçe 
'Mıhııll Çt>k Vuvll 
Evliya 7.ııde Nur,.ttin 
Karcı bet Tedblrliyan 
:V., Yahnl 
Yordan A vanoğlu 
ı~tanbul lAstik fabrikası 
K. H. Nuri 

lblli' 

dan zelzele (elAketzedeleri için milli 
yardım komltesine ayniyat ve nakit 
olarak yapılan yardımlara büyük bir 
tehalükle devam edilme'dedir. Y:.ıl

nız dün (evvelki gün) Kızılay vez. 
nelerine 79,123 Ura yatırılmıştır. Bu 
suretle yardım komitesi tarafından 

bu tarihe kadar 36B,607 lira Kızılay 
veznelerine yatınlmış bulunmakta
dır. Bundan başka yalnız bugün ya
pılen taahhüt miktarı 30.100 lira. 
dır. Ayrıca sayısı 100 bini geçen muh 

telif eşya toplanmış ve zelzele mın
takalarına gönderilmiye ba§lanmış
tır. 

Madeni Yai?lar Türk Limited 
Salom Biraderler 

Milli yardım komi~esi çahşmala. 

rına iştirak eden vilayet Cümhuriyet 
Halk Partisi Ba~kanı Sayın Fikret 
Sıtay ve Ticaret odası reisi Mithııt 

Nemli ile memur arkadaşla~:ımdan 

ve işte seve seve çalışan tüccarları-

T.euzlyo Takasçı 
Ömer Muharrem 
Anadolu İnki,af Slrketl 
Clball Slblryağ fabrikası 

Ford m!lessesesl 
Komple iki kamyon (5 bin Ura 
kıymetinde). 

Moiz ve Sami Abuat 
flyııs Karako 
f\luhtar Kehnumuyl 
Abdülvahlt Sağlam 
Sıılto Franko 
Camci Sivon 
Alla~J?ar Limited 
Arlıı 1nceciyan 
Manhaym 
Konkur 
Federal <lbl~ğ) 
Fönlks t~panyol 

201) 
2~0 

ırno 

500 
200 
200 
250 
51)1} 
2~00 

20~ 

rnoo 
500 
500 
500 

3000 
100 

31!)") 

3'.\0 
400 

1300 
MO 

2000 

4nn 
200:) 

501) 
250 

2000 
3000 
1500 
500 
50I> 
250 
200 
200 
aoo 

5719 45 
'43 62 

Almanyadan 
Gelen Mallar 
Limanımıza 

Getirilecek 
Türkiyeye satılan Alman malla. 

rından Odesa, Sivastopol, Vama, 
TriyMte limanlarına götürülmüs o. 
lanlann Türkiyeye sevki alnkadar. 
lara bildirilmiştir. Bu malların bu 
hafta içinde getirilece~i haber ve. 
rllmektedlr. Gelecek Alman mallan 
arumda çoğu boya ve manifatura 
olmak üzere iplik, ilaç ve kimya 
maddeleri bulunmaktadır. 

. Deri Fiyatlan Düşüyor 
Hariçten piyasamıza külliyetli 

miktarda atır deri gönderilmektedir. 
Bu haber üzerine piyasada deri fi. 
yatları üzerinde yeniden tenezzüllec 
olmaktadır. • 
İhraç Mallan Vapur Bekliyor 

Amerika için tanesi 28 - 21 ku. 
nı,tan tavşan derisi toplanmaktadır~ 
İngiltere için zerdeva. sansar, kun.ı 
duz derileri istekli olarak satılmak.. 
tadır. Vapur atmadığından İngiltere.. 
ye yüklenecek fındık. tütik, keçi kıl~ 
av derisi gibi mallar mavnalarcbl 
beklemektedir. · 

Zahirelerin İhrac Fiyatı 
Tesbit Edildi 

Zahire ihracat komitesi dtin top....= 
narak Mersin, İzmir, Samsun, İstan.. 
bul limanlarından ihra~ edilecek: 
Ç&\·dar, arpa ve buğdaylara fiyat 
teshit etmiştir. Arpalar asgari 5.10 • 
5,20. çavdarlar 5.30 kuruştan fob o. 
larak ~ı:ıtılacAldır. 

Sığır Derisi Gelecek 
İngiliz Sudanı ve Fransız Hindi 

Çinisinde, hastalık kalmadıl!ından 
buralardan sığır derilerinin ithaline 
müsaade edilmiştir. 

Mısır ve Filistine 
Yas Meyva Gönderilecek 

Kaliforniyadan Mısır ve Filistine 
vas meyva gönderilemediJtinden. bu 
iki memlekete piyasamızdan elma 
ve kestane ihracatı artmıştır. Eski. 
den de va~ meyva piyasamız olan bu 
iki memleket. yeniden meyv,Jlanmız 
için mühim bir piyasa olmuştur. 

Spor Bölge Merkezi 
Valinin te$CbhUsile eski Güneş 

klübü binasının İstanbul Spor Bölıte 
Merkezi binası olmak üzere satın a. 
hnması inıkanı elde Prlilmi~ir. 

Konf!I"eye Davet 
Altıntu~ (Kasımpaşa) Spor Birli· 

tinden: Birliğimizin y.Uık kongresi, 
pazar günü saat 10 da ,)"apılacağm.. 
dan azanm teşrifleri rica olunur. 

Fenerbahçe - Galatasaray arasın• 
da yapılacak pazar ~nkü maçta da 
Ôört ay müddetle cezalı bulunan All 
Rıza da oynayacaktır. 

• Eminönü Halkevinden: 
Evimizin salon ve adalan zelzel~ 

felAketıne maruz kalmış kardeıleri. 
mize yetiştirilecek çamatır ve elbi• 
ıeleri diktirmek için tamamım atölye 
haline getirilmiştir. 

Yeni teberrüler Zelzele felikebedelerine yardım olmak üzere tertip ettiğimİ7. k?n
aerlerin birinciıi, evvelld akııam saat 21 de İPek sinemasında verildı: 

Yurtda,ların feliketaedelere karşı ırösterdikleri alika. bu vesile ıle 
de tezahür etmi,tlr. Saat tam 21 de sanatkar Safiye Ye arkada,lHı .il• 
Macar orkeıtraıı ve Beyotlu Halkevinin koro heyeti tarafından istık
lil ma.,.ı okunmu,, bunu mUteakıp, Safiye koro heyetlle beraber U- • 
nutma atıtını okuınu,tur. Güftesi Yusuf Ziya Ortaç tarafından yazı- • 
lan ve bestekar Sadettin Kaynak tıvafından bestelenen bu eser, fe\•ka- i 
ilde bir muvaffakıyetle okunnrnş ve şiddetli alkışlarla ka"'ılan~ı~tır. i 
Bundan ıonra Fırat isimli menıleket türküsü ve daha sonra da Dua ısım-

tstanbul Maarif MUdOr1QIO 
Belediye hududu dahillndelcl 
llkmektep muallimleri 
Mekteplerde çalı,an hademeler 
ilk ve ortamcktep talebeleri 
dUne kadar 101" 97 1 Kartal kazası jandarmfl bölütü ef· 

li parça okunmu,tur. Sanatkar Safiver.in. koro h~ye!i v_e Manr orkes
traıı ile beraber okudutu bu parçalar da çok begenılmış ve çok alkış- S 
lanmıştır. S 

Bunu Macar orke1traaının konseri takip etmı, ve Uç kllıik parça 
muvaff•kı~etle çahnmı•tır. Bu arada bilha11a Liıt'ln ikinci rapsodlsl 
fevkalade takdirle kar,ılanmışhr. 

Orkeıtranın konıerlnden sonra sanatkar Safiye iki parça daha o. 
kumu., ve konser bu ıuretle niha'.'·ete ermiştir. 

KonHrden sonra da Amerlkahlann meşhur San Franslsko zelzele
ıinl temsilen yaptıklan San Fransi"ko filmi ıösterilmi•tir. 

Konsere ıelenler, ıanatkir Safiyeyi uzun uzun alkışlamışlar ve 
fevkalAde takdir duytruları ile konserden cıkrYıışlardır. 

İKİNCİ KONSERİMİZ 
İkinci konserimiz bu ak,am saat 21 de Çemberlitaş sinemaınnda 

vwllecektir. Bu koııaerde de ıanatkir Safiye ve arkadaslan ile Beynt. 
lu Halkevi koro heyeti ve Maur kadın orkestraıı, •imdiye kadar hİ(· 
bir yerde okunmamı,, faciayla alakadar yepyeni eserler okuvaeakl•r 
ve ~alacaldardrr. Konseri müteakıp ıinema idaresi tarafındtın da 
Charl .. Bover'in Atmaca filmi t{österilecektir. 

ÜÇÜNCÜ KONSERİMİZ 
C~UncU kon1erlmla Rumen artiıtlerind• matmazel Skeianu tara· 

fından yann akıam ıaat 17 ile 19 arasında Fransız Tiyatrosunda ve. 
rllecek. ıanatklrlar hu kon11erde münteh•n eıer1er nkuyacaklardır. 

DÖRD'ONCÜ KONSERİMİZ 
DHrdUncfl komerimla Kadık8y Süreyya slnemuında 11 klnunusa. 

nl P9"8mbe alqamı yine ıanatkar Safi:ve ve arbda,lan ile Beyoilu 
Halkevl koro heyeti ve Maear ka4iht orkestrası tarafından verilecek, 
ılnema ldaNll de Cllarl• Boyel''üı Savq isimli filmini ~ektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ortamektep ve lise mualllmleri 
düne kadar 
İnhisarlar İstanbul yaprak tQ
tün depolar grupu müdürlüiü-
ne bağlı bakım işleme evleri iş-
çilerinin bir ıünlllk yevmiye
leri tutarı 
Siııorta şirketleri mümessille
ri şahısları namına 

324 50 

763 50 

1150 
Abbas Halim Paşa 4000 

Yunanlı bir tüccann teburüü 
Öcenidis isminde bir iunanlı tüc. 

car da Yunanistandan İatanbula mil
U komite emrine 1000 Türk liralık 
bir çek göndermiştir. 

Baronun yardımı 
Baro komitesi, Baro Meclisi idare 

azasından Abdullah G'lzun riyasetin
de Kan\lnl. Ziver, Leon Ziver, Oral 
heylek ve Ethem Dervişten müteşek
kildir. Komite avukatlan teberrüe da 
vet etmit ve dün 3000 lira kadar pa
ra toplamıtlardır. Bu para komite 

1 

reisi tarafından ilk teberrü olmak ü
zere Kızılaya verilecektir. Komite, 
faaliyetine devam etmektedir. 

Felaketzedeler i,in 
tertip eılilen maçlar 

HasılAtı fellketzedelere terlced)l. 
mek üıere terti-p edilen maçlarda ce. 
ıalJ oyuııculann oynamuına Genel 
DiNktör General Cemli Taaer miila· 
... eantıttr: 

radı birincikanun maaılarını Kızıl .. 
ya terketmiperdir. 
Tekirdağda yardım komitesi faali• 

yete geçmittir. Talebeler araıında 
yardım kollan kurulmuştur. İlk par• 
ti olarak vilayet merkez okulların • 
dan toplanan 106 lira ile 300 parça 
e1Ya felaket mıntakasın.ı aevkedil
miştir. 

Kartal Yunus Çimento fabrikası 

müstahdemleri, zelzele felaketzede
leri için 2677 lira vermişlerdir. Kaıw 
tal halltı da 1193 lira teberrü etmif, 
ve yekun 3870 lirayı bulmuştur. Ay
rıca Kartal mülhakatında iane top • 
!anmaktadır. 

Yine Kartalda muhtelif cins 15150 
kalem efya toplanmıştır. Bunlar 8 
denk halinde felaketzedelere göndr 
rilmek üzeredir. 

T A K v 1 M 
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f BUGON j 
Mühim Hadiseler 
Arifesinde 

Yazan: ômer Rı11C1. DOCRUL 
son günlerde Avrupa si~·asi mah. 

fillerinin ftsladığı bir takım 
~ayialara bakılırsa, A vnıpa yeniden 
çok mühim hadiseler arifesindedir 
ve bu mühim had~seleri Finlanda 
meselesi doğurmaktadır. Finlanda 
meselesi, Milletler Cemiyetinin ver. 
diği karar üzerine yeni bir mahiyet 
aldı. Sebebi. Cemiyete mensup dev. 
letlcrin Finlandaya yardıma davet 
olunmalan ve bunlardan çoğunun 

Yardımı kabul etmeleri, bilhassa İn. , 

Adapazarı ıeylabına ait ilk resimler: Sağdan sıra ile: Trabzon köyünde kurtarma ameliyesi, sellerin i.tilaırna 
maruz kalan Sakarya Mektebi ıokağı ve köylerdeki halkın kurtarma faaliyeti 

giltere ile Fransanın, Finlar.:!~~ a l~

rım gelen her yardımı yapacaklarını 
bildirmeleridir. İ n g i l i z, Fransız 
Amerikan. ital:van tayyare ve top. 
lannın Finlandaya bol hol muvasa. 
latından sonra Finlandanın kücük 
çapta bir ummni harbe sahne oın;ası j 
bekleniyor. Bu !'iUretle Finlanda, hir 
bakımdan İ!lipanyaya bem:lyecektil·. 
İ~panyadaki , cümhuriyetçiler bolşe. 
\•ık sayıldrklan ve Sovyetlerle sol. 
c~lar.~n hunlara yardım ettiklP.ri gö. 
rülmuş, buna mukabil Alman1ada t. 
talyanlar da General Frankoya yar. 
~1.~ et~i!iılcr, hu yardım en ırenis 
olçulerı aldığı için İ..:panyadaki sağ. 
eılar, ııollara galip gelmişlerdi. 

Flnlanda)·a gelince vaziyet bitsbil. 
ttln. değişiyor. Bir kere harp tlahili 
değıldir, haricidir. Ve Sovyct nir1iği 
ile ''llku bulu;vor. Diinya efkdn u. 
mutni~·esinin pek hiiyiik bir kısmı 
FJolandayı tecaviize uğramış say. 
maktadır. Hatta Milletler Cemivctl 
haricinde bulunan Amerika ile İtal. 
ya da bu düşünceyi beslediklerini 

gösteriyorlar. 

Sovyet Birliği ile Finlımda , bilriil 
'";uharebe edi;\·orlar. Ve Almanynnın 
Fınlanda;n silah vermemekle. gön. 
derilen siliıhlann toprakl:ırından 
geçmesine müsaade etmemekle, hat. 
tl bütün ~empatilni Finlandava o
Jan İskandinav:ralılan tehdit ederek 
Reniş yardımlarda bulunmaktan alı. 
koymakla Sovyetlere müzaheret et. 
tiği Ş?Öze çarpıyor. 

Fakat son günlerde fn..,iltere ile F b 
ransa Flnlandaya yardıma karar 

!!c~e ::th:~ ,-FiN HARBi MUNASEBETILE 
Ad:~z~r~":~~'.ıar Almanya, Sovyetler 
Çekilmeğe Başladı ile AskerAı lşbı· rıı· g"' ı· 

Diyarbakır, 4 (Tan Muhabiri bil-
diriyor) - Eriyen karların ve yağan 
yağmurların tesirile Diçle nehri altı 

~~r.~~:r:~:~:~!;~f:~E::ı:::~ Yapmıya . Ug"' raşıyo r 
tir. Batman çayı üzerinde demiryolu 
köp rüsü inşaatında çaltşan amclder 
bir ada üzerinde mahsur kalmışlar. 
dır. Kendilerine kelekler ile yiyecek 
gönderilmiş ve kurtarılmaları için 
çalışmalara başlanmıştır. 

ADAP AZARINDA 
Adapazarı, 4 (A.A.) - Sakarya su

ları Adapazarında dündenberi on san 
tim daha düşmüştür. Şehrimiz için 
tehlike zail olmuştur. Su altında ka
Jan mahallelerden üçünün suları çe. 
kilmiştir. On mahalle v~ 15 köy su
lar altında olmakla beraber ımdişeyi 
mucip bir hal yoktur. 

A lmanga,Finlere Yapılan Harici 
Yardımları Onlemek istiyor 

den güne kuvvetlenmektedir. İngilte- hazırlanmıştır. 
re ile Fransa yapacakları yardımın Son harp vaziyeti 
mahiyetini gizli tutuyorlar. 

Amerika kongresine Finlandaya 
100,000,000 dolarlık bir kredi açıl-

ması ve Finlandanın bununla askeri 

ihtiyaçlarını temin etmesi ici ıı bir 
kanun liiyihası takdim olunacaktır. 

* 

Bu gün Sovyetlerin yirmi tayyaresi 
Tornia ve Abo üzerinde uçmuş ve bu de
miryolu merkezlerini bombardıman etml~

tir. Sovyet tayyarelerinin liman ve de
miryollan bombardıman etmesinden ha· 
rl<:ten yıırdım yapılmasına mani olmak ls
tedi{ll 1111rlh bir ımrette Rnlaşıl ıynr. 
Gilnd ilı. Ka reli berzahında ve Ladoga 

göHl jlmalindc Pek cok fnall vet olmamış 

ve nlııbeten silkünetle geçmiştir . 

Gelecek Başka 
Şey Yok muydu? 

Ya.zan: B. FELEK 
• 
ı ngilterenin maruf gazetelerin. 

den (Mençester Guvardiyen) 
adındaki gündelikte zelzele hakkında 
bir makale gördüm. Bir fen adamı
nın kaleminden çıktığında şüphe ol. 
mıyan bu makaleye ve ona alt bari
t aya göre, Anadolu zelzelesi Ameri. 
kanın taaa Biiyük Okyanus Bahille .. 
rinden başlıyarak, (Loı Ancelos) ta. 
rikile Meksikadan ve Orta Amerika
dan geçip Atlas Okyanusuna ve A
sur Adalan ''e Tanca şehri üzerin. 
den Anadoluya gelen bir sarsıntı i . 
mi§. 

Şu halde bu belinın men§eİ Ame. 
rika olduğu anlaşılıyor. 

Gözünü sevdiğim kısmet, getire 
getire Amerikadan bize bu afeti mi 
getirdin? 

Böyle Eengin, böyle medeni ve mü .. 
terakki memlekette gelecek başka 
şey yok muydu? 

Bu gazetenin verdiği malitmat, 
pek muhtasar olmakla beraber, bizo 
kadar gelen bu zelzelenin oralardaı 
bizimki kadar tahribat yapmadığı, 
hele buradaki kadar cana mal olma .. 
dığı anlaşılşyor. Zelzele mıntakasın
dan &elen bazı fotoğraflarda bir kı· 
11m binaların çatlamış ve kağ1'amııı 
olmasma rağmen, çökmediğini gör. 
dilin ve içimdeki ukde bir kere da. 
ha düğümlendi. "Acaba bu kadar 
telefat, yapıların kötülüğünden mi?,, 
diye yine kendi kendime sordum. Bu 
11ualin cevabını yerinde tetkikat ya. 
pacak mimarlar vereceklerdir. Ve,, 
bu tahripkar afete karşı nasıl teçhi· 
zatlanacağımızı efkarı unıumiyeyoo 

bildirmesi bakımından bu tetkike do 
t~z elden ihtiyaç vardır. 

Haydi bu bela geldi. Ne diyelim; 
Lakin bari Amerikadan gelirken7 

yardımını, masrafını da beraber gc.. 
tirseydi! 

Garp Cephesinde 
'1erdiler ve hu kararlarını bildirdi. 
ler. Bu kararın Sovyetlerle Almanlar 
•ı:ı.s.ında yeni bir teşriki mesai :ze. 
rnını açrnak üzere olduğu anlasıl ı. 
Yor. Verilen bir habere göre na;ist.. 

Devamlı yağışlar olmazsa on güne 
kadar suların tamamen çekilmesi u
mulmaktadır. Adapazarı-Hend~k yo· 

lu üzerinde ve SakaryanI'l yakınında 
şosedeki ahşap köprüleri!l tahammül 
vaziyetleri malum olmadığından k:ı.m 
yon ve yük arabalarının gcçmelc: ine 
henüz müsaade edilmemektedir. Bu 
yü7.dcn yolcu nakliyatı aktarma su
retile yapılmaktadır. Kışlık mczruat 
mahvolmuş, mandalar ölmüştür. 

Londra, 4 (Hususi) - Sovyctlerin 
harekatını kolaylaştırmak için Fin. 
landaya hariçten yardım edilmemt>si 
için Almanyanın büt ün kuvvetile ça
lıştığı göze çarpıyor . Sıy~si maha!ile 
akseden bir rivayete göte, Hitler , Is
veç ile Norveçten yardımı kesmele
rini istemiş, bu şekilde hareket edil
mediği takdirde vaziyetin va!1im ola
cağını söylemiştir. Bir rivayete göre, 
bu mealde olan bir Alman ihtarı İs
veç ve Norveçe verilmiştir. 
Almanya ile Sovyetler arasında 

500 Polonyalı tayyareci Fin"landa· 
için harp etmeğe karar vermiı;lcrdir. 

İsveç gönüllülerinin sayısı gün geç
tikçe geniş bir ölçü almaktadır. Nor

veç ile Danimarka da yardıma de
vam ediyorlar. Bir Danimarkalı 

50,000 liralık otomobil ve kamyon 

göndermiştir. Finlandanın Amer ika. 

ya sipariş ettiği tayyareler tamamilc 

Soumusalmi ve Sall! mıntakaııınqa harp ı 

devam ediyor. 

Hava .Faaliyeti 

Fazlalaştı 
ferin ·· · . rucsası ıle Alman kuvvetleri. 
n.ın başkumandanları bu zcmin üze. 
rınde m" k u:ı;a ereler yapmakta ve ya. 
Ptlacak te• ile' • • 
h 

.,.r ı mesaının şartlarını ve 
edeflerini t b · · tad 

1 
es ıt ılc meşgul olmak. 

• ır ar. 

Vaziyet bu k . . · nıer ezde ıse ,\ ''rUt>A-

11lın şınıalinde başhyan harbin geniş. 
emesi .. 

: gun meselesi olur. 
N a:r.ıstlerin "t · d • mu tefıkler tarafın. 

an Finland ola aya yapılan ve yapılar.ak 
n Yardımı b h Yett 

1 
• a ane sayarak Sov. 

er e askerı teşriki meı;aiye doğ. 
1'U adım atın k . . 
ti ın" a ıstemeleri, Sovvc tle. 

uttefiklerl h . ~. aet' e mu arıp ' 'azn ete 
y ırınek için takip edegeldikleri si. 

asete uygund . • 
in . ur. Nıtekım Polonya 

eselesınde de b . · 
etnı · l u şekılde hareket 
liw• ış er ve müttefiklerin Sovyet Bir. 
gıne de harp ·ı · 

llt · 1 . ı an etmelerini bekle. 
ış erdı Şimd' d F' 

ılnd · . ı . e ınlanda mesele. 
lst' en aynı şekilde istifade etmek 

lYorlar. 
Sovyet siy t' . tut ase ının bu istikameti 

~ld~P tutınıyacağı heniiz helli de 
"' ır B · · • Prest.' .. u ıstıkameti tutmanın So, yet 
- ..1 ı~~ namına ağır bir darbe te kil 
'ÇQeeeg1 .. h . . 
b • 1' şup esızdır. Çiinkü So\'"P.t 
.oır ıgw l F' 1 ' . 

' ın anda meselesin' t k b '1lla h 1 ı e a. 
a ledenıemiş ve ancak Al 

Yanın man. 

t 
Yardımile bu kiiçük harhi . 

ç nden k n ı. 
•atv . ~ı mış sayılacaktır. Sovyet 

etının böyle bir lekeyi kabul et 
Jttesine ihtimal ver ileme7.. • 

stn°nun için miihlın hadiseler arife. 
b de. bulunmakla beraber gee'.cnin 
d u had~seleri doğurmaması ih tirnaU 

e henüz mevcuttur. 

Romada, Rumen - Macar 
.tt Mfnasehatı Görüşülecek 
. oma, 4 (A.A.) - Politika gazete. 

'1nın rnuh b' · .. a ırıne gore Macar harici. 
J'e nazın Kont Czaki Romayı ziyareti 
~nasında İtalya hariciyl'! naz:ırı 

ont Ciano ile mülakatta bulunacak 
\'e bu ··ı·k mu a atta Rumen , .. ftlÜ • ~!acar 

n~sebetlerinde mutavassıt bir hal 
euretı bulunai:ıilınesi iht' 11 . bü .. . . nna erıne 
B ~Yük bır ehemmıyet verilmektedir 

oy}e b ir :vaz~yet cenubu şarki A-v~ 
~ vuıyetinl tars~ eyliyecaktir. 

Kütahya, 4 (A.A.) - Değlrmisaz

da linyit kömürlerinin üzerir.den 
nakledildiği büyük kör>rüy.il seller öl
dığından Etibankın istasyona kömür 
getirmesi imkansız bir hale gelmiş.. 
tir. Bu yüzden bur ada köınür buhranı 
başgöstermiştir. 

BOL UDA 
Ankara, 4 (A .A.) - Bol uda dün 

gecedcnberi yağmakta devam eden 
karın kalınlığı bu sabah 153 santi -
metreyi bulmuştur. Bolu dağında 

daha fazla kar olduğundan otohii3 se
ferleri durmuş ve bu yüzden Istanbul 
postası gelmemiştir. •• 
İzmir, 4 CT AN) - Ayvalık hattın-

dan gelen Mersin vapuru açık deniz
de makinesi sakatlnan Kemal va-
puronun imdadına gitmiş. vapurda. 
ki yolcuları alıp Çanakkaleye götür
müş ve Kemal vapurunun tamirini 
beklemiştir. Bu yüzden Mersin va
puru dört gün teahhurla buraya gel
miştir. 

askeri işbirliğine doğru 
Bundan başka Mareşal G öring Rib 

bentrop, Himler. Hes ve Amiral Hen. 
der ile diğer nazi rüesası. Hiilerin 
riyaseti altında toplanarak rnıı~s:ı ve 
İngiltcrenin Finlandaya yardıma kcı
rar vermeleri uzer ine Almanya ili? 
Sovyet Birliği arasında askeri bir iş 
birliği zeminini tesbit etmek istemiş. 

lerdir. 
Finlanda siyasi mah,1filir..in intibaı 

na göre, Almanya, Sovyetlcrin düş
müş olduğu müşkül vazıyetten istifa
de ederek ona bir .ıskeri ittifak ka
bul ettirmiye çalışac.:ı~tır. 

Bu münasebetle Finianda hareka-

ingiltere • Sovyet 
Siyasi Münasebatı 
Londra. 4 (A.A.) - Söylenildiğine 

göre, Ingilterenin Moskov:ı el 1.;lsı Sc

cds, tekrar vazifesi ba§ına dönmiye. 

cek ve ahval, elçinin İngilterede kal
tına Alman müdahalesinin nasıl vu- masını icap ettirecektit. 
ku bulacağı tetkik olunmliktııdır. ~ış Bu hiıdise haddi zaı:ında, Sovyetler 
nihayetine kadar Fin landa cephesıne 1 ile İngiltere arasındaki münasebatın 
Alman kıtaatının :.:evkedileceğine . d inkıtaı mahiyetinde olmıyacak ve 
pek ihtimal verHmiy()r. Ilkbahar a bu münasebatın idamesi maslahatgü-
ise, Almanyanın nasıl bir askeri va-
ziyette bulunabileceğini hiç kimse zar tarafından temin edilecektir. Şu-
kestiremez. Alman ~ıava kuvvetleri. rası da muhakkaktır ki, Sovyet mat-

nin müdahalesi tehlikeli olabilirse 
de kati bir netice istihsalini tenıin 
eyleyemez. 

Müttefiklerin yardımı meıelesi 
Finlandaya yardım ceryanı gün-

buatının neşriyatı ve Moskova rad
yosunun lisanı, bu mün3sebatın, sa

dece nezaket münasebatı şeklinde de-

vam ettirilmesini bile kolaylaştır. 

mamaktadır. 

F in tayyareleri de mühim bir faaliyet 
göstenni ştir . Bunlar Rus hattı Uzerine be· 
yannameler ve resimler atmı~fardır. Be
yanname fin hariciye nazırının ::ı.tolotof:ı 

hitaben verdiğ i cevabı ihtiva ediyor. 
Bir İtalyan ıönüllilsUnün idaresinde ve 

!<:inde Finlanda tayyarecileri ru lunon Sa
vola tipi bir F inlanda tayyaresi, Fınlanda 

ıtarblndeki Sovyet tayya red lerinc üs va
zifesi gören Estonyanın Oesel adnRı Us
tünde bir ucuş yapmıştır. 
Finland;ı lıl a r Oe«el üssünü bombardı

man ve Murın ıı nsk 'da kızılla '"ııı miitead
dit depolarını, Sovyetlerin Uhtup' l ıı Suo
mm::ıılmiyi birbirinı> baı!lamak ic:in inşa 

e ttik leri demiryotunu ta hrip etmi:;lcrdir. 
Sovvetler. Sumomosalmde h arp eden kı
taa t.il takviye kıtaatı ,röndermek lmkfını 

bulamadıklarından , alelflde F inlanda milf
rl"ıo:elE'rl bu nları püskUrtme~e muvaffak 
olmuştur. Bütün Sovyet askeri kantinleri 
tahrip edilmistlr. 

Stokholmdan verllen b ir hehere !{Öre iki 
Sovyet fırkası Aalajaervide ku~atılmak ü
zeredir . 

Times'in bir makalesi 
Tayınla bugUnkU makalesinde d iyor ki: 
Finlıındanın parlak ve mnvaflokiyetli 

hareketleri gecen on bes gün içinde bu 
memleketin kahramımlık tarihind,. yer tu
tacaktır. Flnlandalılar resmf tebliğlerinin 
hakiki olduğu gibi ve hattA hakikatın d11 
dtınunda ve fakat asla fe,·klnde bulunma
dığmı söylüyorlar. 

F'inlanda mukavemetinin kırılmaması 

bütün milletlerin menfaati lc:ıbıdır. 

HADİSELERİN iÇYÜZÜ 
ltalycı Kralı ile Papanın birbirlerini ziyaret etme- aöz aöyliyen bir zat bu beyanata '" ıözlerle mu-
lerini müteakıp Sinyor Mussolininin de aynca kabele etmirtir: 
Papayı ziyaret edeceği. ve bu ziyaretin de iade "Almanya, Papanın veyahut ba,lta herhangi bir 
olunacağı bildirilmi,, fakat daha sonra bu ıon zi- kimıenin, Avuıturya, Çelroılovakya, Polonya me-
yaretler tekzip edilmi,, ve Almanyanın Roma Se· aelelerinin halli hakkında doğrudan doğruya 
liri, birdenbire Berline hareket etmifti. yahut dolayı•ile .. tenkitlerde bulunmaıına taham· 

ı mül etlemez,, 
talya liderleri ile Papalık makamı ara.ıınJ.alti 

~lmanya Hariciyesinin •Özcüaü burulan btlfka 
münıuebelerin aalôha yüz tutmaaı, Almanyada Papanın Alman ıiya•i metodlan ü~erinde alJalr. 
derin bir tesir bırakmt1 ve bu yüzJen Her Hitler, • münelılıitlifi yapmaıını da itiraz ile karrılamııhr. 
Romadaki •eliri ile görüpnek ve vaziyeti anla- Bir rivayete göre, Sinyor Muısolini, ltalyanın 
mak için Garp cephesinden Berline gitmek lüzu- • Berlin Seliri va1tta.ile Hitlre bir mektup gönde-
manu hi.aetmiftir. rerek lalya Kralı ile Papanın mülakatı hakltında 
Papanın .son beyanatı Ja, 'Almanyt'İıla çolt lena izahat vermif ve harbin yayılmasına karşı gel-
te#r bıraktı. Almanya Harici.ye Ne'Z/ı/Ut!:ti nanaıM Me' Üftlranlanndan bahsetmipir. 

------~::::::.:..:::;::;.:.:=..:.:.::.:· ::.::.:~,;.:::=;,::.:..:=.::.::.----------------

. 
Paris, 4 (Hususi) - Havas AjanSl, 

askeri vaziyet hakkında şu malumatı 
veriyor: Sarre'in Garbında bir F ran
sız keşif kolu, Alman hatlarının 2 -
3 kilometre içerisine kadar sokulmuş 
tur. Bu hareket, Alman cephe terti
batının Fransız tertibatı gibi derin. 
liğine olarak sıralandığını ve inkıta
sız bir mahiyet taşımadığını teyit et. 
miştir. 

Fransız tayyareleri, Almnnyanın 
300 - 400 kilometre dahiline kadar 
sokularak, bir keşif uçuşu yapmrş. 

lardır. Alman tayyareleri de, Şark 
mıntakasında oldukça uzaklara gide-

rek uçuşlar yapmıştır. Alman tayya
releri, Şimali Şarki mıntakasI üze-

rinde de u-çmu!'ilar ve Belçika iistün
dcn geçerek Almanyaya dönmüşler
dir. 

Brükseldcn bildirildiğine göre, bu
gün Alman tayyareleri çok yüksek
ten Limburg ve Anvers vilAyetlıeri 
üzerinden uçmuştur. Hava dafil top
lan ateş açmışlardır. 

Diğer taraftan D, N. B. ajansı da harp 
vaziyeti hakkında şu malumatı veriyor: 

Hava ordusu Fransa ve Şimal deniz1 Us· 
tünde keşif ucuşları yapmı•tır. 

Bir İngiliz tayyaresi, Aix-la-Chappelle 
mıntakasında. bir Alman harp tayyaresi 
tarafından, muharebeye icbar edllmlı ve 
kısa bir takipten sonra düeürUlmOştOr. fn· 
ılliz tayyaresi, Alman - Belçika hudu· 
dundan öteye kaçamadan dü;ıilrüimil~tür. 

Parti Grupunun 
Dünkü İçtimaı 

Ankara, 4 (A.A.) - Cümhuriyet 
Halk Partisi Meclis grupu bugün (4. 
1.940) saat 15 te reis vekili Hilmi U
ranın riyasetinde toplandı. h 

Buna takaddüm eden celsede mü
zakeresi ikmal edilmemiş olan mılli 
iktısadı koruma kanunu projesi üze
rinde cereyan eden müzakere sonun
da projenin, grup idare heyetince Y~
niden teşkil edilecek 30 kişilik bır 
parti. komisyonunda tetkiki kararla~· 
tınlarak saat 19.30 ~ celseye nih3• 

yet verildL 



Erzıncanüan 

Yanından bir an :ıyırmaJığr yavrusu ile LeraLer El'z.tncan İ8tasyonuna getiı ilen yaralı bir kadın 

Sıvaı ha1taneıine nakledilmek üz.ere trene konulan 

yaralı bir genç 

F 06' muhabirimiz Hilmi Şahenk, lelô.ket 

mıntakaıında çalışıyor 

Açıkta kalanlar, fimdi, böyle yerlerde bannmağa çalıpyorlar 

Zelzeleden ıonra keJUi ve köpeği Üe ba1ba1a 
kalan bir kadın 

Akşam geç vakit, yaralılar 
trenlere n_aklediliyorlar 

Atıkerler, enkaz altında 
kalmış bir yaralıyı 

kurtarmaia u~raşıyorlar 

Erzincan i•tasyonunda trene 
konulan bir yaralının 

ayaklan sarılıyor 

Halil yara Üe kurtulan 
bir lelaketzeJ e, cuker 

kaputa Üe 

ı-9 . ~~: SAL:I 
MÜ NI R 

Akşamı S ARl\Y Sinema-
21 de • sında 

NUREDDiN 
ve arkadaşlan 

Bütün hasılatı zelzele felaketzedeleri menfaatine olarak 

BÜYÜK KONSER 

,ı 
1 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

Türkiye 
Tiirkiye 

Radyodifüzyon Postalatı 

Radyosu Ankara Radyo"&! 

Oalı?a Unmhı~u 

1648 m. 182 Kt's. 
T. >\. P 31 7 m 

120 K>I.' 
20 KW ' I Cuma, 5. 1. 1940 

~-----•-ı•••••••••••••••••••••••' 12,30 Program ve m<"mle'-::et saat avarı, 
· . 12.:l5 Ajans ve meteoroloji haberlerı. l:' 50 

Biletler Saray sineması gişelerinde satılmaktadır. 

Fiatlar 50 - 75 - 100 - 150 ' 
FERAH SiNEMA : Sayın Istanbul _sin~a meraklılarının Türk müziği (Pi), 13 30 - H,00 Müz:ilt: 

C AN D AN R A G B E T 1 N 1 Karışık hafif miizik (Pl.). 

Son sistem makinelerle her hafta göstermekte olduğu senenın en büyük ülimle
rine medyundur. Dün \·e bu,,: ünkü görülmemiş seyirci akını 

bunun en bti yük delilidir. 

1 - P A S T I R M A C İ YA: N ve ŞÜREKASI 
3 Hafta evvel Taksim sinemasında gösterilen Hakiki MARX BROS. Jıardeşlerin 

Türkçe sözlü ve taklitli komedileri. 

2 • RİO GRANDE GÜLÜ : Bu ı;ene Alkımır sinemasında gösterilen 
Müzikal, Aşk, :Mı:ıcera ve Kahramanlık Filmi. 

111,00 Program ve memleket .,acıt nvarı, 

18,05 Türk miizlğl. Calanlar: Vecihi', Ru
şen Kam, İzzettin Ökte. 

1 - Okuyan: Melek Toktıöz: 

t - Cevdet Çağla: Kiirdllihlcazk-'lr sar~ 
kı (0 var bir ~ece ı?cldi), 2 - Blrnen Sen: 
Kürdilihit'azkl'ır şarkı (Gün kavustl•'· ~ -
Kürdilihicazkfır şarkı (Güller rıcmı · bül
bül olmus bikarar), 4 - Sadettin Kay-

3 - RONTKEN ŞUAI: Mektep talebelerlle, Yüksek tahsil genç- mık· Türkü (Dağları hep kar sldı). 

1 

2 - Okuyan• Mustafa Ca!jlar: 
liği, Üniversite, Tıp ve Fen fakülteleri müdavimleri ic:in ilfıve ettiği bu fenni 
ve ilmi filmi İstanbulda ilk defa gos terrnekle sinemamı7. kıvanç duyar. 

4 - MALEK PEHLİVAN: İki Hafta e\'Vel ALKAZAR'dr. katıltıcı 

1 - Dede: Ferahfeza şarkı (El ocnlm i
çin seni sarını~), 2 - Uşşnk sarkı tS:ılıp 

~evdalara zülfün), 3 - İzzettin Ökte: 

1 

Komedi. İşte bu filmler Slnemaınız ile müşteri arasında mıknatısi vazife gör- Tanbur taksimi, 4 - TlirkO (Sabah olsun 
mektedir. Devamlı seanslar her gün 11 den itibaren. Suareler tam 8.lfı de ben bu yerden gideyim), 5 - Türkü (AU 

Gelecek Program ÇENBERL İTAŞ Sinemasile beraber: dağıdır dıığl:ırın hası). 
1 
•.- SAMİ1\1:İ ANLAŞMA , 3 - Okuyan: Radife Erten: 

1 1 - Hafız: Yusuf: Suzinl'ık şarkı (Nedrt' 
, • ' bu tegafill). 2 - Hırlsto: Suzinftk şarkı 

1 
Avrupau.arın hergün Kolipostal ile uzak memleketlerine gönderdiklerı 1 (Ey nice dağlar başında), 3 - Arif Bey: 

T U
•• r k M a m u 1 a"' t 1 !';uzinl'ık sarkı (Hüsnün Alemi tuttu se

nin). 4 - Ahmet Rasim: Suzlnftk şarkı 

ÇAPAMARKA 
1 

Nefis Çorbalık hububat sebze komprimeleri 
Bu sahada beynelmilel bir şöhrete hak kazanmış olduğunu ispat 

etm ~tir. Asrımızın ev ve iş kadınına sür'at ve huzur temin eder. 

ÇAP AMARKA Çorbalık Hububat Sebze Komprimeleri 
Nefas~t ve lezzet bakımından olduğu kadar ucuzluk ve sür'atle hazır-

1.:mabilmesi bakımından da ayrıca şayanı tavsiyedir. Memleketimizin 

yegane müstahzar gıda kaynağı olan ÇAPAMARKA yeni ve mükem

md P.serile mutbaklarımız içfrıde azami kolaylık imkanını temin eL 
m.ştir. Mercimek, Bezelye, Buğday ve sair Çorbalık hububat sebze 

Komprimelerimizi memleketimizin her tarafına şamil olmak üzere 

bakkallarınızdan 

2J Porsiyonluk 50 Gramlık Paketlerini 9 
5 Porsiyonluk 100 Gramlık Paketlerini 15 

Kuruşa Alabilirsiniz. 
.. _ Betiktat Çapamarka Kurulut tarihi 1915~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Talebe için (310) takım elbise yaptırılacaktır. Beherinin muhammen bedeli 

(32) ve ilk teminab (744) 1iradır. Eksiltmesi 17 /1/940 saat (14,30) fa Mektep-
te yapılacağı ilfın olunur. (t03SO) 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tedris işleri kalemine 50 lira ücretle b lr daktilo alınacaktır. Orta mektep me-

zunu olmak ve daktilo ile çabuk yazı yazmak bilenlerin müracaatları. (25) 

(Pek revadır sevdiğim ettiklerin), 5 -
Suzinl'ık saz semaisi. 

19,00 Serbest saat, 19,10 Memleket saat 
ayan, ajans haberleri, meteoroloJi haber
leri, 19,25 Türk müziği: Fasıl heyeti, 20,00 
Konuşma (Mir: kahramanlık menkıbele
ri), 20,15 Temsil: Faust, Yazan: C-oethe. 
Terciime eden: Seniha Bedri Göknll. 21,15 
Serbest ı:aat, 21,15 ~füzlk: Riyasctlcilmhur 
filarmonik orkestrası (Şef: Dr. Praetorius) 

1 - G. Biı.et: Roma, 3-üncü orkestra 
su iti. 

2 - Joh. Strauss: Sphıınge.o; valsi. 
22,15 Memleket saat ayarı, ajans haber.• 

leri: ziraat. esham - tahviHit, kambiyo -
nukut borsası (Fiyat), 22,35 Milzlk: Ope
ra aryaları (Pl.), 23.00 Milzik: Cazband 
(Pi.), 23,25 - 23,30 Yarınki program ve 
kapanış. 

;'aw:;~;~~~~ 
~""'-"'-~~~~ 

Askere Davet 
Fatih askerllk fUbeslnden: 1 - Şimdi

ye kadar hic: askerlik etmemiş 318 - 335 
(dahil) doğumlu cezalı ceuısız (harp sa
nayi) sınıfına mensup erat hemen aske-

ı re sevkedllcccklerdir. 
2 - Şubede içtima günü 5 !<Anunusani 

1 940 cuma saat 9 dur. • 
3 - Bu celpte bedel kabul olunmaz. 
4 - Taşrada bulunanların bulunduk

ları mahallin askerlik şubelerine müra
caat etmeleri lfızımdır, t..'lyln olunan gün
de şubemize mensup mükellcllerln gel
meleri llfın olunur. * Fatih aakerllk şubesinden: Kısa hlz-

1 met hakkını haiz gayri isliim erler sevke 
tabi olunduğundan şubemize mensup mü
kelleflerin nüfus cüzdan ve tahsil vesi
kalarlle beraber 10/2 - k5nun çarşamba 
günü şubeye gelmeleri ilf'ın olunur. * Em inönü askerlik 9ube11lndon: 1 -

1 Şimdiye kadar askerlik yapmamış cezalı 
ve ceuısız (Harp sanayi) sınıfından (316 
ili'i 335) dahil doğuma kadar erat sevko
lunacaklardır. Şubede toplanma günü 
5 - 1 - 940 cuma günü saat (9) dadır. 

2 - Nakliye ve muhabere sınıfından 

olan (316 ilfı 334) dahil doğuma kadar as• 
kerlik yapmamış ve sevkolmamış eratın 

da behemehal §Ubcye müracaatları. 

• 
Beyoijlu Yerli askerlik fUbeslnden: 
Harp Sanayi sınıfından 335 doğumlıt 

(Dahil) şimdiye kadar askerlik yapmamıı 
olıınlar 5/11 Kfı.nun 940 da sevkedilecek
lerinden mezkür gün ı;aat 9 da hüviyet 
cilzdanlarile §Ubeye müracaatları il!m o• 
lunur. 

Togo Albümü Çıktı 
Sanatkfır arkadaşımız Togo, h~r sene 

olduğu gibi, bu sene de 1940 albi.imiinil 
neşretmistir. Büyük kıtada ~s ~ııyfnlı!C 

ve iyi kağıt üzerine basılmış olan albüm
de birçok güzel karikatürler ve tanınmış 
muharrirlerin yazıları vardır. :?5 kurusa 
satılmaktadır. Okuyucularımıuı tavsiye 
ederiz. 

Yeni Türk 
Eminönü Halkevinin Yeni Türk adli 

1 ~ ~ kültür ve sanat mecmuasının 85 inci sa-
T 1 Y A T R O LA R 1 yısı inti~ar etmiştir. Bu sayıda.: Vahit 

Sevgili kızımız Vicdanın vefatı do. . Lütfi Salcı, Mehmet Halit Bayrı, l\!. şa-
Jayısile uğradığnnız elem ve ıstıraba • • kir Ülkütaşır, Dr. Bürhan Bııtıman, s:ı.-

Açık Teşekkür 

candan alaka gösteren, bizzat veya Şehır Tıyatrosu lfıhattin Kıındemir, Kemal Emin Bara. 

bilvasıta ta~iyede bulunan sayın dost- TEPEBAŞI .. o R A M ., KISMINDA M. Enver Bese, Yusuf Ziya Himıtlı, i.\TiW 

larımıza karşı duyduğumuz şükranı Bu aksam saat 20.30 da 

ayn ayrı ifaaeye teessürümüz imkan 

bırakmadığından bu vazifemizi ifa
ya gazeteniri tavsit eyleriz. 

M. Zekai Ülker ve ailesi 

KAYIP: 6 - 9 - 931 tarihinde Sil. 

van nüfus memurluğundan aldtğtm 

nüfus hüviyet ~cüzdanımı kaybettim. 

Yenisini çıkaracağımdan eskisirun 

hükmü yoktur. İlhan Batur 

HAYAT BİR RÜYADIR 

Komedi Krsmı İstiklal caddeıınde 
Bu ak~am 20.30 da 

• SÖZÜN KlSASI 9 

Halk Opereti 
FM,t! Cai!layanda Bu akş:ım 9 d:ı 

Bu akı;:am bütün ha~ılat felaketzedelere 

aittir 

• TARLA KUŞU • 

Toto llo 

tak Erenus ve Naci Yilngül tarafındnrı 

yazılmış veya ~ercilme edilmiş makaleler. 
hikfıye ve piyes illivcsile, İffet l')ruz:, Fet
hi Tevet, Emin Ülgesiz ve Şükrü Eni,; iı:t 
şiirleri mevcuttur. 

Kadıköy Sulh Hukuk hfı.K:imliğirı

den: Kadıköyünde Halidağa sokağın· 

da 67 numarada oturan Hüseyin :ıcı· 

zı Fatma Vehap çocuğu 11 ya~larındB 
Mirza Ali oğlu Feridun Vehaba ann,;ı 

Fatmanın 8 - 12 - 939 tarihinde vnc:i 

tayin olunduğu ilan olunur. (23245) 
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MilleUerarası posta ittihadına dahil 
olnuyan memlelrellcr için nbone 
bedeli müddet suraslyle 30, ı 8, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli oesindir. 
Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluk 

_pul 11Avesl lfızımdır. 
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:.GON-ON- ·MESELELERi 
·~ . ..... . .. , 

Yardım 
Sahneleri 
Z clz~le .f~lake~i . mi~li tesanüdü. 

ınilz ıçın hır ımtihan vesilesi 
~~~-~~tur. Büyiik facia karşısında 
butün memleketi bir kalb halinde 
çarpar görüyoruz. 

Herkes verebildiğini \"eriyor. .Bu 
arada şahit olduğumuz bazı yiiksek 
sahneler vardır kı" b l T"" k"" . tim • , un ar ur un ıç. 

aı yardım sahasındaki yüksek a. 
aaletini tesbit etmeleri bakımından 
kaydedihneğc değer. 

Edirnekapıda bir ihtiyar kadın, iki 
t)'orıanından birini Kızılaya gctiri
tYor ve: 

- Çocuklar, diyor. Benim \•erecek 
başka bir şeyim yok. :Fakat iki yor
ganınıdan birini veriyorum. Bunu 
kar altında çıplak kalan kardc leri. 
ınize gönderirseniz, beni sevindirmi~ 
olursunuz. ı 

* Fakir bir mektepli çocuk, Kızıla. 
Ya nıüracaat ederek üzerindeki siyah 
tnektep üniformasını vermek istiyor. 

* Bir diğer fakir çocuk, kuruş kuru .. 
b" "k. 't ırı hrdiği teneke kuınbarasıııın 

muhteviyatını getirip Kızılay gişc:.i
ne boşaltıyor. 

* Üzerindeki paltosunu !'ıkanp \'e. 
renlcr, ayağından liistiğini hediye e. 
denler de göriiyoruz 

* .Hulasa Jakiri, zengini, biitiin TQrk 
tn~llcti, yardım seferberliği içindedir. 
Kıınse ;\ o"k, demiyor \'e herkes seve 
seve yardım gişelerine koşuyor. 

* Bir Hizmet Nümunesi 

Erzincanda enkaz altından y:ırah. 
lan kurtaranların başında İmralı A· 
daıı;ında .. d · k" · n gon erılcn mahpuslar teş. 

'1 ediyor. Bunlar, İmralı nıektchin. 
de ~ldıkları hizmet telkinini, orada 
tathık · k. ım ·anını bulmuşlar \'e bin \'a. 
tafda 1111'Z1 kurtarmıslardır. 

rnralı mahpuslarının hu hareketi 
evveı· ' .. a onlara günahlarını affettiren 
~·ukııck b" k 1 . ka ır arşı ık te~kıl eder. Fa · 
b t bizoc, asıl ehemmiyeti hai7 olan 
h~nların orada gösterdikleri fedakar. 
tcfkn, İrnralıda kendilerine ~ apılan 

inlerle nliıkadar olmasıdır 
lar~örüliiyor ki İmrah, bu ~nhpus. 
aa. yalnız sıhhatlerini dei:ril, ayni 
dı ınanda maneviyatlarını da kazan. 

rınıştır. Adam öldürmek ·ı 
!'aya dii 1 • surı e o-
][ en er, ınsanların ha~ atını 
~rtarınaktan ze, k alacak hale gel. 

l'llışlerdir. 
Bu b"" ··k tıl uyu netice, İınrah tecriihe-.i. 
n ne kadar hlU\• ff k .. es a a ve guzeJ bir 
er olduğunu i t d '\>e "k spa e en en kuv,·etli 
sı adır. 

ı::::::: 

~üçük Memleket Haberleri 1 

BESNİDE: 
te 'Yeni bir htikfımet konağı ve mek. 
inp binası yapılmaktadır, bunların 
}{ şaat~ mayıs ortasında bitec ktir 
te~usı eş~as tarafından da büyuk 0~ 

ve g:ızınola~ yaptırılmaktadır. 
Beledıye; a~rı mezbaha, sebze ve 

~yva halı ınşası için Belediyeler 
lt nkası~dan borç_ alacaktır. 24 bin 

ra snrfıle Beledıye binası yaptı l 
ınıştır. rı -

NAZILL1DE: 
k Yukarı Nazillide her hafta pazar 
•b~~db~u ~bi Aşağı Nazillide de 
n"lm _gun pazar kurulması iste. 

ı ektedır. Bunun halk i in k 1 
bk olacağı ko"" ı·· .! ç 0 ay. , yunun alış \•er" .. 
arttıracağı ve Beledi . ışını 
tirecx-ği ileri sürülü ~~ye varıdat ge. 

AYDINDA: y . 
Ata<turk koşuları . 

geçmiş "k" b" muvaffakrvetli 
:tan 5 ,bı. ı ınt m trede Salim Mad. 

· • ın mc rede R E :tinci gelmiştir. ıza .ro ılu bi. 

ıo: lialkevi atıcılık kursu bitmi 

~anı;e~~!:'a 3~1~1;:~vaf~~iyet k!'_ 
başlamıştır. Boks k . mel kurs 
Uzered· ursu da aeılınak 

ır. 

TAN 

Harp. yeni yd iç!nde nihayet bulacak mı? Muharrir, 

aşağıd~ki yazısında bu sualin cevabını v.e_rmeğe çah§l)~or: 

4J 
VENİ YIL ne getirecek? 
1 Bu her yılbaşında sorulma

sı mutat olan bir sualdir. Fakat bu 
gün bu sualin yerine daha başkası 
soruluyor: 

- Yeni yıl bu çok masr'lflı, çok 
tuhaf harbin son bulmasına şah~t 
olacak mı? 

Büyük harbin ba~ladığı sıralar
da harbe giren iki taı af ta seri bır 
zafere kavuşacaklarına inanıyor, 

ve insan hayatını bu derece tahrip 
eden, ticaret ve sanayii bu derece 
hırpnlnyan bir harbin uzun bir za. 
man sürüp gitmesini havsalalnr nL 
mıyordu. Almanlar ordularının Üs· 

tünlüğüne, yıldırım süratile zafere 
kavuşacaklarına inanmışlardı 

Buna mukabil miıttefikler deniz 
kuvetlerinin üstiinlüğiine, Pmirleri 
altındaki kaynakların sons•ızluğ•ı· 

na, servetlerinin kuvvetine giıvc. 
nerek hasımlarını kendilerinin gc· 
risinde gormekte ıdiler. Kiçnerin 
üç senelik harpten l>:ıhsetmesi tu
haf görünmüş, fakat maksat, kuv
vetlerimizi seferber etmek ve en 
kısa zamanda zafere kavuşturmak 
olacağı için halkı tcşvıl< mahıye. 

tinde sayılmıştı. 1915 senesinin 
başlarında Alman okıncıları dı!

nizlerden süpürülmuş, Alman tıca
ret gemilerinin hepsi, yaba\1cı lt. 
mantarda tevkif, ~ahut müttefik
ler tarafından zapteclilmiştı. Tah
telbahirlerlc mayinler, son dört ny· 
da batırdıkları gemilcrın ancak ya. 
nsını batırabilmişlerdı. İngiltere 
İmparatorluğunun ner tarnfınd<.ın 
koşan gençler, bahar ve yaz mev
simlerinde vukuu beklenen ve Al
man ordularını Fran:;a ile Belçıka 
topraklarından söküp atması umu
lan kati muharebeye iştirak için 
hazırlanıyorlardı. Resmı, gayri res
mi mütenassıslara göre, Alman ih· 
tiyat kuvvj!tleri en bitkin halde ı
dıler. Bu yuzden J>,.louııı erkanı 

harbiyesi kafi derecede kuvvet bu. 
lup scvkedemiyordu. :\füttefiklerin 
milyonlara varan kuvveti ise terü
taze idi. Sonra Rusyanın milyon
ları da henüz denenmemişti. Bu 
vaziyet karşısında harbin dört se. 
ne daha devam edcc~ğini söylemek, 
bedbinlik veya vatana hıy:ml!t sa
yılıyordu. 

Halbukı bıı dört sene zarfında 

Almanlar, garpta. şarkta ve cenup 
şarkta yüzlerce zafer kazanmışlar
dı. Muttefiki olan !n;iltere ile yau 
yana harbeden Fransa, zafer takı
nın mermerleri üzerine !ıftkkclunan 
muharebelerin hepsınden daha çok 
btiyük muharebeler yapmış ve ka
zanmıştı. Fakat bu mü:eaddit ve 
kanlı muharebelerin biri de kati 
değildi. Ancak iktısadi amilin mü
dafaası, hasımlar üzermde öldürü
cü tesirini göstermiş, hasımların 

maneviyatını kırmış ve onlara har. 
bi devam cttiremiyeccklerini gos
termişti. 

Abloka tesiri, bir taraftan Al
man milletini aç bırakmış, diğer ta
raftan cephedeki muhariplerin 00-
vüş kuvvetini azaltmıştı. Abloka 
evvela hoşnutsuzluk uyandırmış, 

sonra inhilale sebep olmuş, ve ni
hayet bütiın otoriteye karşı isyana 
yol açmıştı. Bu yüzden bir zaman
lar yenilmez sayılan Alman kuv. 
vetleri. ruhsuz, bir yığm haline 
gelmişti. Fakat bu da el.ört yıl ile 
üç ay, iki tarafta da devam eden 
esatiri kahramanlık neticesinde 
oldu. Bizim geçen harpten tevarüs 
ettiğimiz ders budur. 

ACABA, bu defa da ayni şey 
mi olacak? 

Tarih, daima tekerrür etmez. I<'a
kat ayni şekilde olmasa da, ayni 
geniş dersleri öğretir. 

Şimdiki harbin, tanht bambaşka 
olacaktır. Bu hal daha şimdiden 
goze çarpıyor. 

__ Bir kere karada veya denizde bü
yuk muharebe olmuyor. Dört ny
lı_k muharebeden so;ıra, !ngilizle
rın karada verdikleri zayiat üç yüz
den ibarettir. tngiltere ile Fransa 
kara, hava, ve deniz muharebele
rinde uğradıkları zayıatın topu, 
son Anadolu zelzeleladnde T!rki. 

• • • 

Yazan: 
f 

Llogd Geoıge 

Garp cephesindeki Majino istihkcimlarmda /ng'iliz askerlerı 

yenın ugradıgı z:ıyıata dahı vara. 
mıyor. Halbuki 1915 senPsinin baş-

langıcında, yalnız Fransanın in

san zayiatı 450 bin rıdamdı. İngi1iz
lerinkisi ise on binl~ri geçiy3rdu. 

Bugün iki "tnrnf a ın, buyuk 6ır 
giıi~ekt n ürkuyor. 

Müttefikler böyle bir işe girişmek 
1çin zerre kadar telaş ııöstermedik. 

leri gibi, Almanlar dn aşılmaz is
tihkômlara karşı milyonları sev
ketmek için heves duymüyorlar. 

Denizlerde de Jutlanci muhare. 
besile kıyas edilecek büyük mu • 
harebeler vuku b:ılmıyacaktır. 

Çünkü Almanların , İngilizler" mu
kavemet edecek sarı harp gemileri 

yoktur. Belkı bu muharebede en 
kL ~ amil, geçen mu~arebede de 
tesirini gösteren iktısadi amil ola-

caktır. Müttefiklerin bu husustnki 
rüçhanları aşikardır. Fakat bu a
mil de 1914 encsfnde- old!.tb'U kuv
vett~ değildir. Mesele, onun harp 

neticesi üzerinde tesırinin kati o· 
lup olmıyacağıdır. Olursa, ık! teraf 

tan birini sulhü isteınıye mecbur 
eder. 

Onun için vakaları tetkik etmek 
lazımdır. 

İNG1LTERE, Alman tahtclba
hirlerine rağmen denizdP. fa. 

ikiyetini muhafaza edecektir. Fa. 

1 
1 

GRİPTEN 
Bula ık hastalıkların hircok re. 

nalıklnrilc beraber bir de iyiliği 
vardır: Bulaşık bir hastalıktan ko· 
runınak, bulaşık olmıvnn uz\'İ ha • 
talıklardan korunmaktan daha ko
lav olur. Hele hulnsık hastnlığın 
mikrobu öğrcnilmi . asısı da )npıl
mıs olursa, ondan korunmak bii · 
!)iitiin kolaylaşır. Gcçt.•n ~·:Harda 
Jstanhullularm birçoğunu hasta et
miş olnn kara hunıına hastnh~nın 
büyiik nishettc tathik <'dilen aşı. 
lurı savesinde hu ene mevsiminde 
adı çıkmamı~ olduğuna elbette dik
kat etmişsinizdir. 

Grip hastalığının mikrobu. ya· 
hut mikroptan daha kiiçiik sebe. 
hi hcniiz hlJineınedikten baska. se
bepleri bilinmiyen başka birkaç hu 
lasık hastulığı olduğu gibi. aşısı da 
henfü: bulunamamıştır. Vakı:i ge
çen seferki Büviik Harbin sonun. 
da çıkan grip ;algınında İngilizler 
birkaç mikrobu bir araya ı:etire. 
rek ç-rip hastalığınn karşı bir a ı 
yapnııslar, hunun faydalı olduğu. 
nu haber vermişlerse de, o ası her
kese emniyet vermediğinden, ya. 
yıJamamıstır. 

Onun için, grip hastalığından 
korunmanın ;\·olu, simdilik, hasta 
olanlardan sakınmaktır. O da ilkin 
zannedildiği kadar gü(' değildir. 
Grip mevsiminde, rnst 2elecefrini:ı 
herkesi gripli farı.etseniz hile, ko. 
nuşurkcn bir metre kadar uzakta 
durmak miimkündiir. Si:iz söyle'r. 
ken. ağızdan çıkan mikropların da
ha uzağa gidebilmeleri nôdir olur. 

En siddetli grip salgınlarında hi
le, hu hastalığın kapalı yerlere gi. 
remeınesi giisterir ki, gripten ko. 
runmnnın en baı;it çaresi hnstalnr· 
Jn ihtilat etmemektir. Vükıa insan 
grip haıı>talığından korunmak için 
kendi kendini ve ailesini evde ha
pis edemez. Fakat hiç olmazsa grip 
hastalğma tutulduğuna haber al. 

KORUNMAK 
dığı hısımını. akrabasını, nlıbnpln. 
nnı ziyaret etmemek lôzınıdır Bu· 
nn da yürek katılığı, insafsızlık de. 
nilem<'Z. Gri pli bir lıa~ta vı ziya re. 
te giden insan, kendisini hastnlık. 
tan koruma)'R ehemmi)·et vermese 
bile çoluğunu. çocuğunu korumnya 
mecbur olduğunu hatırına getirme
lidir. Kendbini hastalıktan koru. 
yan bir insan hastalığa tutulunr.a 
aile i kin, kendisini tanıvaıılar i. 
dn bir hastalık membaı olur. 

Hastaların hatırını c;ormıya git. 
me;\·i bazıları bir nezaket \"azife
si, medeniyet alameti sayarlar. 
Halbuki biishütiin aksineciir. Ha ta 
bulaşık olmasa da. onu zi)•aret et. 
mek yormak demckt ir. 

Her hastalıkta tedavinin en fav. 
dalı tarafı i tirahattir. Bir ha ta

0

Yı 
zb·aret ederken, onu lii7um.;ıız ye. 
re yormak hiç te nezaket alimrnti 
olmasa gerektir. Hastalık. bir de. 
bula ık olursa, öyle hastayı ziya
ret etmek zivaret eden \'asıtasıvle 
daha hircoklarını hastalığa bulas. 
tırmak olur. Bu da hicbir vakit me 
deniyct atameti sa~·ılamn7. 

Hasta ile hir enlt> oturup ta, o. 
na bakmak ,·azifesiYle miikellef o. 
Ianlar idn de, bir tülbendi musta
til sekilrfe dört kat ederek, \'C dört 
ucuna J>irj!r $erit diktirerek, onu 
ağzı ve burnu kapa\ ncnk surette 
kulakların arkasından bai:lamak 
pek kola~· hir i tir. Bu kadnrı insa. 
nı hastalıktan korumağa :reti ir. 
Emni •eti hiiı;hütiln tamamlamak 
iizere. ister eniz, bir pamuk parça. 
sı lizcrine birkaç damla gomenol 
diikerek. pamui!"tt burun delikleri. 
nin öniine yerlestirmek te kabil
dir. 

Jlastanm vanına - hövle tiil. 
bent maske ile - girip ~ıktıktnn 
sonra elleri alkol He. hiç olmaz.;a, 
kolon~·a suyu ile yıkamak herke
sin hatırhyacağı bir şeydir. 

- ----~_- ------·-·--··-·- -

kat Alma.nyanın deniz kuvvetleri.. 
nin tazyikıne karşı, kendini daha 
iyi koruyabilecek kuvvette olı.lu

ğu söyleniyor. Ve bu iddiayı teyit 
edecek taraflar vardır. Almanya
nın geçen harbin son iki senesinde 
olduğu gibi deniz ticareti kflmilen 
kesilmiştir. Bu da uzun bir muha· 
rebede bizim lehimızde olan l>ir 
vaziyettir. Fakat Almanya da ge. 
çen harpteki muvaffakıyetsizliğın
den ders alarak Rusya ile dost ol
du . .Şu yüzden geçen harpte mAh
rum olduğu geniş k:ıynaklardan, 

gıda maddeleri ve iptidai madde
ler temin edecektir. Bu değişikli
ğin değerini tanımamak yanlış olur. 
Bilakis, bu vazıyette uzun bir har
bin iki tarafı da sırttistü getirece· 
ğini gösterir. Sovyetler, harbe baş.. 
!adı başlıyalı, Almany:ıya bir mil
yon tonluk gıda maddeleri ver
miştir. İngilteredeki ziraatçile ıse 

harpten önce ihtiyatlı hareket e. 
dılmediği için ıstırap geçiriyorlar. 
Sovyetlerin Almanlar3 v~receği 
maddelerin geniş ölçüde mi, yoksa 
mahdut mahiyette mi olacağı belli 
değildir. Bu vaziyet Rusya ıle Al
manya arasındaki münasebetlerin 
hararetlenmesine. yahut soğuması
na bağlıdır. Sovyet matbuatının 

ve Sovyet radyolarının neşriyatı
na bakılırsa, bu münasebetler git
tikçe hararetlenecektir. Biitün dün 
ya fkarı umumıyesi, Sovyetler ile 
Almanyayı ortak sayıyor ve onları 
birlikte takbih ediyor ve ikisine 
karşı ayni husumeti ve ayni endi. 
şeyi gosteriyor. Rusya ile Alman
yanın propagandaları tetkik c:;dilir
se ikisinin de .ayni sözleri söyledik. 
leri gorülür. Doktor Göbelsin .Noel 
mesajı, Komintern tarafından neş. 
redilebilirdi. Çünkü hatbi. zengın 

kapitalistlerin zulmüne karşı hal
kın kalkınması olarak tasvir edi
yor ve harbin her yerde işçileri e
sir etmeyi istihdaf t•den zalim plü. 
tokrasiye karşı vuku bulduğunu 

söylüyordu. Elhasıl Sovyet Rusya, 
ile Almanyada yükselen sesler a
rasında söz birliği vardır. Bu va
ziyet, Sovyetlerin dostunu kurtar
mak için fedakarlığa katlanmasına 
sebep olursa, bu hareketin mütte. 
fikler tarafından tatbik olunan ah· 
loka tesirini geniş bir ölçüde ber
taraf edeceği muhakkaktır. 

A YN1 istikameti tutan iki e1e
man daha var: Birincisi şu. 

dur: 
Almanlar geçen defo, harbin 

çabuk biteceğine nükmederek gı

da maddeleri depo etmemişler, in· 
san kuvvetini liıyikile idareye e. 
hemmiyet vermemişlerdı. 

Bu sefer vaziyet hu merkezde 
değildir. İkincisi de, askeri vazı. 
yettir. Alman ordularınm geçen 
defa yaptıkları büyük muharebe -
ler, Alman gençliğini fena halde 
hırpalamış, fabrika ve tarlalarda 
bırakılan insanlar bunları layikile 
işlctemiyecek vaziyette kalmışlar
dı. Bugün Garp Cephesinde hnk"m 
olan sükunet bu hadisenin teker
rürüne mani oluyor. 

Bütün bu mülahazalar bu sefer 
harbin daha fazla uzayacagını gös
termektedir. Fakat hır takım hiıdi
selerin, hesapları altust etmesi 
mümkundür. Belkı .:le Almanya da
hilinde nazilik aleyhinde bir kıy:ım 
vuku bulur ve Bitlere muhasım o. 
lan elemanlar, faaliyete geçer. Ge
çen sefer kıyamı geciktiren iımıl, 

cephede kazanılan parlak zaferler
di. Fakat bu defn cephelerde bu -
yük muharebeler vuku bulmuyor 
ve parlak zaferler beklenmiyor. 
Belki de harbin sıkıntıları, ağır ver 
gileri, ticaret durgunluğu, karsız 

işler, zifiri karanlıklar vesaire mil
letleri harpten bıktırır ve harbı 
fazla uzatmamak için bir cereyan 
peyda ettirir. 

BÜTÜN temennimiz. harbin 
bütün Avrupa ve Asyaya 

yayılmasından önce, adil, umumi 
ve hoşnutluk verici bir sulhün ba. 
şarılmasıdır. Bolşevik ideolojisi ile 
hareket, Çarlık emperyalizminin 
Rusyada yenilenmesi, dünya için 
bir tehlike teşkil ettiğinden bunu 
daima bugünkü vaziyetin doğura. 
cağı ihtimaller arasında saymak lfı· 
zım gelir. 
Amerikanın, harbe müdRhale i

çin değil, sulhü iade için müessir 
faaliyette bulunacağı sıra günder 
güne yaklaşmaktadır. O zaman, in· 
sanlığın ilerlemesi yoltında iş ynp
malan lazım milletler de, nahak ye· 
re biribirini didiklem~kten, belki 
de vazgeçerler. 

N evyork Mektubu : ---·-----
Amerikada 
Gördüğüm 
Kolayhklar 

Yazan: Belki• Halim 
A rnerikada gördüğüm kolaylıklar 

derken; bununla insan çalış. 
ması ve kuv,·eti yerine geçen maki
nenin yarattığı teknik kolaylıkları 
düşünmüyorum .. O, bir kitabı doldu. 
racak kadar uzun ve zengin.. Benim 
söylemek istediğim kolaylıklar. da
ha çok metoda ait müesseselerde, ti
carethanelerde işleyenlerle halk için 
hazırlanan kolaylıklar.. Onun için, 
gelişi güzel, rast geldiğim gibi yazı. 
yorum. 

Belli ba-.lı, yolunuzu kolayca kay. 
bedebileceğiniz her hangi biiyükçe 
bir şehirde trenden iner inmez, her 
btasyonda bir "seyyahlara yardım,, 
biirosu \"ardır. Hangi otelde kalaca. 
ğınızı, nereleri gezmek' lazım geldi. 
ğini, yahut elinizde bir ahpabınızın 
adresi var, fakat nasıl gidileceğini 
bilmiyorsunuz. Derhal bu bürodnki 
.Mise yaklaşın., Sizden beş para iste
meden, yatacağınız oteli bulur, şehrin 
gezilecek yerlerini söyler, nasıl gidi
leceğini anlatır. Hatta her hangi bi"r 
sebeple parasız kalmışsanız, size o hu-
usta bile yardım eder .. 

Veyahut yabancı d ğll de, o chrin 
halkından i~eniz \'C· ant bi.r sebep\ 
trenden ark'hdaşınızı karşılamıya 
mani olu~·orsa, hemen "seyyahlara 
yardım,, bürosuna telefon edin. Ar
kadaşınızın hangi trenle geleceğini 
filôn anlatın. Bürodaki "Mis,, onu, 
kendisine iş eder, arkadaşınıu bulur 
ve evinize yollar .. 

Yine büyi.ik şehirlerde birkaç tane 
tren ista yonu vardır. Mesela, Nev
yorka gelen .trenler, hazan Pansil. 
'\'an;ya istasyonuna, bnzan da Grand 
Santrala gelirler. Bir yanlıslık yap. 
tınız, arkadaşınıza filan saatte Pan
sil vanya istasyonuna \'aracak trenle 
geleceğinizi ~·azdınız. Halbuki sonra
dan trenin · Grand Santrala gelece. 
ğinizi anlıyorsunuz. Üzülmeyin. Ar
kadaşınızı gayet kolaylıkla bulahilir
siniz. Yine "~e'''·ahlara ""ardım bü. "... J ,, 

rosuna gidiniz ve işi anlatınız. .J\lis, 
öteki istasyondaki Mise telefon eder. 
İkinci l\lis'ten beş senle bir hamal 
kiralar. Hamal, arkadaşınızın ismini 
bağırarak bütün istasyonda dolaşır 
\'e istediğiniz haberi verir. 

Yine her hangi bir tren istas)'Onu. 
na geldiniz. Elinizdeki eşyalarla do
lasmak istemiyorsunuz. Emanctcide 
iki saat sıra beklemeğe de vaktini% 
yok.. Her bekleme yerinde, her is. 
tasyonda yüzlerce, binlerce maden
den ·apılmış kücük dolaplar var. 
Çantanızı, paketinizi dolaba ko~ un. 
Anahtarın il Hindeki delikten on sera 
atın. Anahtar çıkar. Dolap kilitlenir. 
Anahtan cebinize koyun, istediğiniz 
yere gidin. Çanto.nız, paketiniz ornda 
)'irmi dört !(aat kalabilir. 

Seyahat ederken, yanınnda hiç eş. 
ya taşımamak mı jstiyor unuz? Eks· 
pres acenta ına telefon edin. E •ahı. 
rınızı c\"inizden alır, gideceğiniz yer. 
deki evinize teslim eder. Ynhut bir 
miizayededen filan eşya aldınız, e\'e 
na~ıl getireceğim, diye dü iinmcyin. 
Yine hemen bu acentava telefon edin. 

Epeyce uzaktaki bir şehirde olan. 
arkada ınızın nişanına '\"eyahut ölen 
bir ahpabını71n cenazesine çiçek yol. 
Jamak istiyor unuz. Bulunduğunuz 
şehirdeki her hangi hir çiçekci dbk
kiinına telefon ediniz. Ne hiçim hir 
buket, yahut çelenk istediğinizi 5öy. 
leyin, iki, iiç saat sonra çic;ekler A
merikanın öbür ucunda bulunan nr. 
kadasınızın elinde bulunur. 

Hemen her diikkfın veresiye i gÖ· 
riir \'e aldığınız eşyayı bir tek men. 
dil bile olsa, e\'e kadıır ~önderir. Bun
dan maada, dükkiinlardan birinin ö. 
niinden geçerken ho~unu7a giden bir 
şey gördiiniiz, eliniLdc knfi derecede 
para yok. O diikkfında kredinb. de 
\"ok .. Bunlar 4*~·ayı almanıza mimi 
olmaz. içeriye girin. Alacağınızı alın. 
Ve "bunları hana teslim edildi~i 
zaman ödenmek ii7ere yollayın •. de· 
yin. Ertesi gün eşyalar elinizdedir. 

Esasen Arnerikada hemc;n hiç kim
se yanında para taşımaz, çek bulun
durur. Çünkü beş kuru için bile çek 
vermek mümkiln.. Fakat dahn coi!u 
vanlarında alı veriş ettikleri diik
knnların kredi kartlarını ta ırlar. Her 
diikkanın hemen hemen her yerde 
. ubesi olduğu İ('in hu kartları ha ka 
ehirde hile kullanabilir. Bunu gös· 

tererek, istediğiniz şeyi alır. ay başı. 
na Yahut ta vade ile ödersiniz. 

Büyiik, kiiçük, her chirde. ht>r ko
.;ahada hemen her köşe ha ındn. ge
rek paket için, gerek nı .. ktull irin 
po ta kutuları vnrdır. Mektup, ~ ahut 
paket vermek için kimse. postahane· 
ye kadar gitmez. E,·inde hol pul bu
lundurur. Mektupları, paketleri pul
lar, kö e ha ındoki kutuya otar. An
~ak mektubunuzun bir an e\'vel git
mesini i tiyorsanız, o zaman mııav
~·cn miktardan fazla pul yapıştırır ı· 
nız. Dağıtılma zamanı beklenmeden 
mektup, trenden, yahut vapurdan çı· 
kar çıkmaz drrhal sahibine, husu i 
olarak gönderilir. 

Biitlin büyük binaların kapı-.ındnn 
i<,>eri girince, o binada bulunanların 
isimlerini ve hangi katta. hangi nu
maralı odada oturduğunu yazıın le\"• 
halnr vardır. Esa.;en bu kolııylıkfnr 
olmasa, diinya içinde karmnknrı ık 
ve ayn bir diinya olan Ame~ikndn 
vasamak tahammül edilmez hır hal 
alırdı. 



Er:zincandan Röportaj' Erbaa imdat. Bekliyor 
Tam Altı Gün Ankaz KBr Sıvas Köylerine de 
Alhnda Kalan ihtiyar E 'ı y d M • Old 

Türk, iyiliği 
Unutmaz 

(Başı 1 incide) 
reketleri bütün Türkl~rın kalbinde 
derin minnet ve ıükran duyguları U• 

yandırm ıştır. (Başı, 1 incide) latıyordu: . sas 1 ar ıma anı u 
1rucukla-;-ild hamam peftemalına sa- O topraktan öğrenip 

Türk, kadirşinastır. Felaket zama• 
nında yapılan iyiliği unutmaz. Bir 
kahvenin kırk gün hatırını tutan 
Türk, bu acı gününde dostlannın 

gösterdiği ulüvvücenabı ebediyen ha .. 
tırasında hıfzedecek. unutmıyacaktır. 

rılmıf genç bir kadınc.ığız '\l&r. GE'nç Kitapsız bilendir. 
kadın gelini, çocuklar da torunları Hoca Nasrettin glb~ ağlayan 

. Bayburtlu Zihni gıbl gülendir 
imı§! Oğlu, ailesi ve bir kızı kurta.. Keremdir, Ferhattır, Kel Oğlandır 
rılamanuşlar. Kendisi, gelini ve iki Yol göründü onun garip sırrına 
torunu zeb:eleden tam altı gün ~on- Analar babalar umudun keser 
ra enkaz altından sağ oları-..k çıkarı- Kahpe felek onn eder oyunu 
labilen en son kazazedelermiş. Çarşambayı sel alır 

Bir yar sever el alır 
İlk tedavileri yapılmış ve istasyon. Kanadı kırılır, çöllerde kalır 

da kendilerini İstanbula götürecek Ölmeden mezara ııömerler onu 
olan treni bekliyorlarmış. Erzincan Değil, Ezercan 

"Kork~yoruın, Artık,, Ben ~hnen tekrarladığım bu şiirin 
Mütekait bir memur ve münevver mabaadini hatırlamıya çalışırken dal 

bir insan olan ihtiyardan evvela, ni- nıışım. İhtiyar, perdesi yükselmiş bir 
çln biraz arkasındaki binanın sıcak sesle: 
eatuı altına sığınmadığını ve karlar - Bey, diyor, sana söylüyorum, ne 
altında beklediğini sormu~um: oldun? 

İhtiyar zat, Erzincan şehrine sır. Kendimi toplayarak: 
tını dönmüş, Erzincandan bahseder- - Hiç, diyorum. 
ken dönüp arkasına bakmıyor. Ve Fakat o anda Erzincan viranesinin 
mesela: karlı ve dumanlı enkazı nltına d~ri. 
"- Şu rörclüğilnilz çai-şmm arka. diri gömülen zavallı Anadolu çocuk. 

11nda Münzevi sokaiı yardır.,, !arının mezarlık servileri arasında 
Diye söze başlıyarak evini tarif e- dolaşan rüzgarın çıkardığı .. cı ahen

derken bile Erzincan şehrini bana ge benziyen bir makamla- ve hep bir 
bat parmağı ile arkasını işaret ede- ağızdan şu mısraı okuduklarını du-
rek gösteriyor. yar gibi oluyorum: 

O anlarda yüzünde can düşmani- "- Ölmeden mezara gömdüler beni." 
le yUzyüze gelmekten kaçınan bir in- İhtiyar: 
an nefreti beliriyor. - Siz, diyor, bu memleketin asıl 

Nitekim ilk sualime muhatap o. ismini bilir misiniz? 
}unca viran Erzincan şehrini yine baş Tabii bir alaka ile yüzüne bak1yo-
parmağı ile arkas~nı işaret ederek rum: 
göstermiş: - Hayır! 

- Şu, demişti, nankör memleket, Onun soluk dudaklarında acı bir 
binadan ürküttü beni. Hangi çatının gülüş beliriyor: 
altına sığınsam başıma yıkılacak gıbi - Siz, diyor, buraya "Erzincan., 
ıeliyor bana. Bundan sonra dağ ba- dersiniz, buranın yerlileri bu keli. 
ımın ayazı, ocak ateşine müraccah. meyi kendi şivclerile "Ezircan,, şek
tır benim için. Sonund:.ı böyle başı- linde telaffuz ederler. Halbuki 93 
ma yıkılacak olduktan sonra sıcak yaşında ölen ihtiyar dedem, bana 
yuvayı ne yapayım ben. vaktile bu talisiz şehre musallat o.-

O, Erzincan şehrine ikide birde lan zelzelelerden, sellerden bahset. 
musallat olan zelzele felaketinin ya- miş ve: 
zunın ba§llldaki basit tarihini yap - - İşte, demişti. Bunun içindir ki, 
tıktan sonra: buraya "Ezercan,, adı verilmiştir. 

- Vakıa, diyor, bu sefer sağ ka- Sonradan .manasının tedhişkarlığı-
lanlann akılları başlarına geldi ama nı gidermek için, ycrlil~r bu kelimeyi 
ne faydası var. Şunun şurasında kaç Ezir.can şekline sokmuşlar. Biz şe
kiti kaldık biz. Hem o kurtulanltarda hirliler ise biraz dc1ha inceltmiş, 
yeni bir şehir değil, eski bir çadır biraz daha kihflrlaştırmış, "Erzin. 
kuracak takat bile yek.. can,, yapmışız. Fakat adını ne kadar 

Büyük ve taze bir felaketin sillesi değiştirseniz nafile. Görüyorsunuz 
lle sarsılmı§ olan biçare ihtiyarın bu ya, o eninde sonunda yine "Ezer
derece bedbinliğine şaşmıyorum, o can,, olduğunu isbat etti. 
içini çekerek devam ediyor: Çalınan ikinci kampana yaralı tre-

- Zaten bu memleketten bize ha- ninin kalkmasına beş dakika kald1ğı. 
yır gelmiyeceği eski Erzincan ozan- nı ilan etmişti. İhtiyarın büyük to
lannm türkülerinden de belll idi. runu koşa koşa yanımıza geldi. 
Bizim türkülerin hemen hepsin.de o - Dede, dedi, ekmek dağıtıyorlar, 
eski zelzelelerin bir türlü dinMiyen ben istedim vermediler. Sen gidersen 
yarasını dinlersiniz.-.. bize de verecekler, çünkü "başınızda 

O susuyor ve dalgın13şan gözleı i, kim varsa onu çağır,, dediler. 
kim bilir hangi hatıranın hafızas~le Kim bilir ne zamandanberi aç kal-
ulanıyor. Ben: mış olan ihtiyarın gözlerinde cılız 

- Acaba, diyorum, bahsettiğiniz bir pırıltı yanıp söndü: 
türkülerden bir iki tanesim l".atırlı. - Nerede? Dedi. 
yabilir misiniz? Fakat küçük çocuk, minimini şa-
Biraz düşünüyor, sonra, • unuttuğu hadet parmağı ile ekmeğin dağıtıl. 
mısralan prkmın bestesini mırılda- dığı istikameti gösterince ihtiyar, a
nıp hatırlıyarak - o söylüyor, ben ya- deta düşman sadakasrnı reddeden yi-
zıyorum: jit bir efendi gururile doğr!lldu, kat! 

Erzincanın selleri bir sesle: 
Oynar oynar yerleri - İstemem, dedi, gelinini, torun. 
Yaram sızlıyor yarim. larını önüne kattı ve ihtimal gözle. 
Neden sevdin elleri· rinin ıslanışını gizlemek için bana * ' veda etmeği bile unutarak yaşından 
Enlncanı yer tepmiş umulmıyacak bir hızla yaralı trenl-
Yıldp virane etmiş ne doğru yürüdü. Biraz sonra hepsi 
Yer ıibi yir da oynak · de tıpkı kara tahtadan ıslak beyaz 
Kahır canıma yetmi' bir süngerle yok edilen blrer tebe-

!Sen üzerine vücudümle siper oldu- şir çizgisi gibi karanlığın V!! karla. 
tum halde karla ıslanan defterime rın arasından silinip gittiler. 
not ettiğim şarkıları cebime koyar- Biraz düşününce anladım ki, ihtl-
Jı:en, o: yar küçük torunlarının aç kalmaları-

- Nasıl, diyor, tıpkı bugün ya. nı bile umursamamış ve kendisine 
ıılmıı gibi değil mi? verilecek ekmeği, katığı almıya git. 

Ve sesi eski şifasız bir derdini ya- memişti: 
.nan blr hastanın sesi gibi titriyerek Çünkü torununun küçük parmağı 
Jlive ediyor: ile gösterdiği yere gitmesi için Er. 

- Halbuki biz bu türküyü bir a- zincanla bir defa daha yüz yüze gel-
nrdır söyleriz. mesi lazımdı. 

O türkü ve bu cevap bana kendi NACI SADULLAH 
11tırabını, kendi iayanını, kendi !hti
yacmı, kendi türküleri ile fakülte. 
den diplomalı pirden, enstitüden 
diplomalı zira•tçiden veya geniş iti
barlı baımuharrirden daha belağa'9 
le terennüm eden temiz Türk köy!ii
.ann dilfilndllrdü. Bir muharririn 
dedlll aibl, vaktlle: 

"Y emea çöllerinde poker fiti sibl 
harcadıjmus" 

Anadolu çocujunun yıllardanberl 
okuduğu şarkılan bir l;ıatırlayın. Bir 
fllr, köylüyü, köy şarkılanndan alıp 
~birine eklediği §11 mısralarla an-

Münih Suikasti Maznunları 
Londra, 4 (A.A.} - Daily .Expres 

gazetesinin Amsterda.m muhabirine 
göre, Naziler tarafından 9 teşrinisa
nide, Holanda arazisinden kaçırılan 
binbaşı Stevens ile yüzbaşı Bcst'in, 
Münih suikastinde alakadar olmadık
lannı, Almanlar resmen tasdik et -
mektedirler. Bununla beraber bu su. 
baylar Almanyada bir muhalefet ha· 
,reketi tevlit etmiı veya etmiye çahı
mış olmakla maznunen halk mahke
mesine aevkolunmuşlardır. 

(Başı 1 !ncide) !ameliyesine devam olunmaktadır., ne hiçbir eşya ve yolcu kabul edil. 
uğrayan halk hala sıkıntı içindedir. Gökdere nahiyesinde 168 ölü, 90 ya. miyecektir. Hatta bütün hatlar için 

.Merkez ve mülhak:ıtta bugüne ka- ralı vardır. Bir mektep ve 192 bina muteber bilet sahipleri de Erzincan 
dar tesbit edilmiş ölü miktarı 2472, yıkılmıştır. Tokat _ Niksar yolu açıl- hattında gidemiyeceklerdir. 
yaralı 540 dır. 1183 bin!! yıkılmış, mıştır. Bu emir; yollann kapalı olması ve 
173 bina da hasara uğramıştır. Amasya, 4 (A.A.) - Vilayet mer. bütün vasıtaların zelzele felaketze. D 

Erbaa da yardım bekliyor kezinde ve mülhakatta 629 ölü. 136 delerine kullanılması için verilmiş OSf 
Erbaa, 4 (Hususi muhabirimi% bil

diriyor) - Burada ~imdiye kadar 
1120 ölü, 533 ağır yaralı tesbit edil. 
miştir. Merkezde 2100 ev tamamile 
yıkılmıı, 12 köy tamamen, 60 köy 
kısmen harap olmuştur. Zelzele fela
ketini yangın takip ettiği için zayiat 
fazla olmuş, saatlerce enkaz altından 
iniltiler duyulmuı, fakat hadisenin 
dehşetinden kimse kimseye yardımda 
bulunamamıştır. 

yaralı vardır. 10 resml bina yıkılmış. 
53 bina da hasara uğramıştır. 936 ev 
tamamen, 960 ev de kısmen yıkıl. 

mı§tır. 

bulunmaktadır. • 

Felaket Mıntakasından M em/eketleı ın 

Bu korkunç felaketten her nasılsa 
kurtulmuş olanlar da şimdi yağmur 
ve kar altında çırılçıplak aç ve susuz 
bir halde yardım beklemektedirler. 

Burada ancak kaymakamın riyase
tinde kurulan yardım komitesi ö
lüleri gömmek, hastaları civar vili· 
yetlere göndermek, kalanlara gıda 
temin etmekle uğraşmaktadır. Fakııt 
bu kabil mahalli imkanlar ihtiyacın 
binde birine bile cevap vermekten u
zaktır. Hemen bütün hayvanlar bir 
harabe haline gelen kasaba ve ki.'y -
lerde enkaz altlannda kalmıştır. Bu 
itibarla hayvanlan keserek gtda te. 
min etmek te kabll olmamıştır. Sam
sundan bir kaç kamyon e'kmek gön
derilmişse de günlerdenberi aç olan 
halka bu da kifayet etl'l'lcmiştir. 

Güçlükle kurtulan halkın daha zl. 
yade aç bırakılmaması ve slri hasta
lıktan kurtarılması için imdat heyet
lerinin süratle gönderilmesine ve acil 
yardımlar yapılmasına kati ;htiyaç, 
vardır. 

Sıhhiye Vekili Erbaaya gitti 
Samsun, 4 (A.A.) - Sıhhat Ve

klli doktor Hulusi Alata~ ve refaka. 
tin.deki zevat dün akşam 21 de ~am
suna gelmiştir. Sıhhiye Vekili, Erba
adaki felaketzedelere yapılan yar
dımları mahallinde tetkik etmek ü. 
zere bugün Erbaaya gitmiştir. Hulü. 
si Alataş, Erbaadan Ladik tarikile 
Sıvasa dönecektir. 

Samsun vali muavini de refaka
tinde Ticaret Odası başkatibi ve bir 
fen memuru olduğu halde, Erbaaya 
hareket etmiştir. Samsun Halkevin
den de Erbaadaki teşkilata yardım 

makıadiyle içlerinde doktor bulunan 
11 kişilik bir kafile aynca Erbaa is. 
tikametine hareket etmiş ve ılaç 
malzeme götürmüşlerdir. 

Zelzelenin Samaundakl 
tarltibah 

Samsun, 4 (A.A.) - 30.12.939 cu
martesi öğleye kadar olan vaziyet 
şöyledir: 

Samsun merkezile köylerinde bir 
ölü, dört yaralı vardır. Hayvanca za. 
yiat yoktur. 63 ev tamamen, 93 ev de 
esaslı tamire muhtaç vaziyette harap 
olmuştur. 

Çarşamba merkez köylerinde 43 
ölü, 12 si ağır olmak üzere 129 yara
lı vardır. 539 ev ve dükkan ve hükiı. 
met konağı, emniyet dairesi, posta 
telgraf, mezbaha tamamen yıkılmış, 
939 bina ile iki mektep kısmen hasa-

Zile, 4 (A.A.} - Kazamız köyle
rinden zelzele fellktl yüzünden yer
siz, yurtsuz kalmış olan kardeşleri. 
mizi kaza merkezine nakil ve yerleş. 
timıe işleri ikmAl olunmuştur. 

Kızılay tarafından giyecek elbise 
ve çamaşır verildiği gibi, muntaza
man ı.1cak yemek dağıtılm11khıdır. 

Nilntırdan alınan talailat 
Tokat 4 (TAN Muhabirinden) -

Zelzele Niksarda mühim hasarlar 
""'apmıştır. Zelzeleden ölenlerden 
ba.ıta yaralılar da doktorııuzluk yü. 
zünden kangrenle ölmektedirler. 
Karın yollan kapaması köylere gi. 
dilmesine mAni olmakta ve so~uktan 
ölPnlerin saytSı da artmaktadır. 

Niksar köylerinde ölenlerin iki 
binden fazla olduğu samlmaktndır 

Zelzele yüziinden altı köy tamamen 
kaybolmuştur. Kasabada öli.i olarak 
çıkAnlanlann sayısı 1101 dir. 

Dün Re.-dlyeden alınan ilk ma. 
löm11ta göre k11sabada ölenlerin adc. 
di 15 Ur. Zelzel"'Cten sonrA jandarma 
karakolunda bulunan cephanf!lerden 
bir sandıtı infilak etmiş ve Re'8di
vede büyük bir yanırın baııılamı~tır. 

Yan~ın vaktinde söndüriilemedi~in. 
den enkaz altında kalanlar yanmış. 
tır. 

Hasıl olan penis yarıklardan sıeak 
sular fı~kırmajta baslamıştır. Niksar 
ile Resadiye arasındaki şo-.e tama
men ~hre kaymış v~ bu xüzden mü. 
nakal?t dıırmuc::tur. 
Sarlıi Karabi.ar köylerinde 
Şarki Karahisar. 4 (TAN Muhabi. 

rinden) - Kazamızda vuıtu bulan 
?:elzele neticesinde 1480 ölü ve 2fW 
yaralı vardır. 2201\ ev tamamen, 250 
ev kısmen vıkılmış. 11400 hayvan öl. 
müstür. Kış dolayısile vaziyet çok 
fecidir. 

İki gündenberi ya~murla kanşık 
olarak ya~makta olan kar dün s.ıtbah 
altıdan itibaren şiddetli bir kar fır. 
tınasına çevrilmiştir. AÇ\kta bulu. 
nan halkın yerleştirilmesine çalışıl. 

maktadır. 
Kar fırtınası neticesinde her taraf 

75 santim karla örtülmüştür. Bu yüz. 
den Etf'ibel dalı kapanmıştır. Fe
laketzedeler için Giresundan gönde. 
rilen iate ve giyecek levazımı yolda 
kalmıştır. 

Dün yeniden zelzele oldu 
Ankara, 4 (Tan Muhabirinden l -

Dün akşam Antakyada ikişer saniye 
süren üç hafif zelzele olmuştur. Ha. 
sar yoktur. Yalnız, tiddetli bir fırtı. 
na hüküm sürdüğü bildiriliyor. 

Bu sabah Şarki Karahisarda da 
bir zelzele olmuştur. Bugün Tirede 
iki zelzele kaydedilmiş, halk korku. 
dan sokaklara fırlamıştır. Hasar yok-
tur. 

ra uğramıştır. Amasyada dün ak!am 21 de olduk. 
Terme merkez ve köylerinde bir ça şiddetli ye bugün 15.1~ de hafif 

ölü, beş yaralı vardır. Beı hayvan iki zelzele olmu§tur. Suluova nahiye. 
da telef olmuştur. 147 ev, dükkan, sinde de 16.40 da hafif bir zelzele 
ambar, tamamen yıkılmış, muhtelif kaydedilmi§tir. Hasar yoktur. 
bina hasara uğramıştır. Giresunun Görele kazas;nda ve 

Havza, Kavak merkez v-e köylerin. Samsunda da hafif zelzeleler olmuş. 
de nüfus ve hayvan zayiatı yoktur. tur. 
Beş ev, üç samanlık yıkılmıştır. Ve- Memleketten yapılan yardımlar 
zlrköprü merkez ve köylerinde nü. Ankara,' <A.A.l - Villyet ve ka
fusça zayiat yoktur. Hükumet ko. za merkezlerindeki milli yardım ko. 
nağı, jandarma dairesi, belediye bi. mitelerlne yapılmış olan teberrüat 
nası ve bir mektebin duvarlan çat- dün akşama kadar Antalyada 8356. 
lamıştır. fspartada 10.000, Vanda 9000. tz. 

Ladik merkez ve köylerinde insan- mitte 6686, Kütahyada 4000, Sinop. 
ca zayiat olmamııtır. Hükllmet ko. ta 12.033, Boluda 3335, Denizlide 
nağı tehlikeli bir ıurette huara uğ. 10.000, SUrtte 2520, Edimede 11 .800. 
ramış, bazı binalann da duvarları Çanakkalede 7000 liraya baliğ ol. 
çatlamıştır. muştur. 

Bafra merkez ve köylerinde bir ya- Kazalardaki teberrüat ise, Ayva. 

Dün Gelen Yolcular 
Dün Erzurum treni, yollann fazla 

karlı olması yüzünden tam beş saat 
rötarla gelmiştiT. Akşam saat 16,40 
da Haydarpaşaya gelen tren yüzler. 
ce kişi tarafından karşılanmıştır. 

Bunlann bir kısmı felaket sahasın. 
dan sağ olarak kurtulan yolcularını 
karşılamak, diğer bir kısmı da gelen. 
lerden yeni bir haber alabilmek ü
midiyle istasyona gelmiş bulunuyor. 
)ardı. Trendeki 11 yaralıyı Nümune 
hastanesine kaldırmak için Haydar
paşa ist~yon müdürlüğü tarafından 

tertibat alınmış, sediyeler ve s1hhiye 
ekipleri hazırlanmıştı. Fakat gelen 
yaralılardan ancak, Erzincanda Hay. 
rullah mahallesinde oturan Nezihe 
ve Remziye ile Kurşunlu mahallesin· 
den Münevver ve Kudret isimli dört 
kadın hastaneye yatırılmış, diğerle. 

rinin yaraları hafif ve pek ehemmi
yetsiz olı;!ıJğundan hastaneye yatını. 
malarına lüzum görülmemiştir. 
Bayan Gülıümün anlattılJan 

Yolculardan, Erzincanın Salihiye 
mahallesinde oturan ve felaketten 
yalnız sol kolunun hafifçe yanması 
ile kurtulan Gülsiım isminde ihtiyar 
bir kadın kendisi ile görüşen bir ar
kadaşımıza ağlıyarak ıu izahatı ver. 
miştir: 

- Begi buraya zorla getirdiler. 
Onların n1düğü yerde ben de ölmek 
Mı~•rdinl. Acım o kadu büyüktür ki.. 
Onlardan ayrıldığım yetişmiyormuş 

gibi, bir de kurtulmak felaketine 
uğradım. 

Bir oğlum vardı. Bundan yedi se
ne evvel bitişik evde oturan sevdiği 
bir kızla nişanlanmı§tı. Oğlum aile. 
mizln terefine layık bir düğün yap
mak için kalktı, İstanbula geldi. Şu. 
rada bu!ada tam yedi sene çabştık. 
tan sonra, fellketten on beş gün ev. 
vel düğünü yapmak üzere Erzincana 
gelmi§ti. Hemen düğün hazırlıkları
na başladık. Çarşamba akıamı biz
de kına geceai şenlikleri yaparlar. O 
akşam Hayriyenin eline kınalar yak. 
tık. Güldük eğlendik. Gece saat 12 
de oğlumla beraber evimize gelip 
yattık. Ertesi akşam oğlum Gerdete 
girecekti. 

Saatin kaç olduğunu hatırlamı

yorum. MUthiş bir sarsıntı ile uyan. 
dım. 

Yatağımdan doğrulmıya kalmadı. 

bizim ev müthiş bir gürültü ile yı
kıldı. Ondan sonrasını bilemiyorum 
Kendime geldiğim zaman, enkaz al. 
tında bulunduğumu ve bir direk par. 
çasının bana siperlik yaptığını gör. 
düm. Bu sırada sol kolum acımıya 
batladı. Bir de ne göreyim. Evin en
kazı yanmağa baılamış, hattl ateş 
bana doğru ilerliyor. Avazım çıktığı 
kadar bağırmağa başladım. Biraz 
sonra ellerinde kazma ve kürek bu. 
lunan bir çok insanlar geldi ve beni 
yalnız kolum yanmış olarak kurtar
dılar. Yalvarmam üzerine oğlumu da 
aramağa ba§ladılar. 

Ben bu esnada yere, karlann içine 
oturmuş, ateşler içinde yanan kolu
mu kann içine sokarak acısını hafif· 
letmeğe çalışıyordum. Biraz sonra 
kazma, kürek sesleri kesildi. Ve a. 
damlar bana bir ~ey söylemeden bı. 
rakıp gittiler. 

ralı vardır. üç ev tamamen yıkılmış, lıkta 7900, Aktehirde 4650. Akhisar. 
ild '1V de yanmıştır. Bundan ba§ka da 4700, Havzada 200, Bayındırda 
14 ev hasara uğramıştır. HükQmet 1250 lirayı bulmuftur. 
konağı, dispanser ve üç mektebin du- Erzincan trMlerine yolca 

:ltfeğer Halldlmln cesedini çıkanp 
oracığa bırakmışlar. Sabahleyin Hay. 
riyenin de ayni §ekilde-ölil olarak bu 
lunduğunu haber aldım. Beni alıp is. 
tasyona getirdiler ve kalabalık bir 
çadınn içine bıraktılar. Ka~ defA 
şehre gitmek, onlann öldüğü yerde 
kendimi de öldürmek istedim. l"akat 
bırakmadılar. 

NaJi Ancltlı%1n •özleri 

varlan çatlamıştır. iahal etlilmiyecelı 
Tolıtıt oe Amayo4tı Ankandan verilen bl;r emre ıöre 

Tokat, 4 (A.A.) - Enkaz kaldırma bugünden itlhar'en Erzincan trenleri-

Gene yolculardan Erzincanın Ge. 
rek mahallesinde oturan Nadi Ay. 
yıldız da: 

- Uykum ~k haf"ıf otduğullıfan 

Yardımları 
(8311 1 inc-fde) 

heyetle birlikte bir seyyar hacıtnhane 
gönderm!k arzusunu izhar eylemiş i-• 
se de, dost memleketin bu güzel Je._. 
tinden dolayı teşekkür edilmif vei 
şimdilik buna lüzum olmadığı bildi1 
rilmiştir. 

Bağdattan blldirildiKine göre, lrala 
hükQmetinin verdiği 12 bin Türk li• 
rasından maada İrak Kızılay cemi ; 
yeti 1500 lira daha göndermiş ve zeı. 
zeleden hasar gören mıntakalar için 
halkı iane vermiye davet etmiıtir. 

Hareketiarz felaketi dolayısile M~ 
aır Vaft Partisi Reisi Mustafa Elna. 
has Paşa ile Himayei İslam Cemiyeti. 
Kitabeti tarafından Büyük Millet 
Meclisi Reisi Abdülhalik Rendaya 
teessür ve taziyet bildiren telgraflar. 
gönderilmiştir. 

Diğer yardım ve teberrüler 
Ankara, 4 (A.A.) - Chunking'deD 

bildirildiğine göre, Çin yardım ko. 
misyonu hareketlarz felAketzedelert. 
ne bir yardım olmak üzere elli biıa 
Çin dolan teberrü eylemiştir. 

Llhey ve Brükselde de zelzele fe
laketzedelerine yardım kabul etmek 
üzere birer yardım komitesi :rurul
muştur. 

Pariste bulunmakta .Jlan Gülbenk
yan, hareketiarz felaketzedelerine 
yardım olmak üzere A~Uiy•) Vekili 
Fethi ()kyar delaletile 1000 İngiliz 
lirası göndermiştir. Bı.ından başka 

Mister Ernest Oriver, Mister Jl!ller
mann Vilson Lina, Mister .t>apayani 
Llna, Mister Vesteat l..in:ı tarafından 
yine Adliye Vekili F~thi Okyar de
laletile beş yüz onar Türk lirası te. 
berrü edilmiştir. 

La Haye daimi adalet divanı reisi, 
Gerrero Hariciye Vekili Şükrü Sa• 
racoğluna gönderdiji bir telgrafla. 
h&reketiarz felaketi dolayuıile daim! 
adalet divanının teessür ve taziyetle
rin \ bildirmiştir. 

Suriye ve Lübnantla laaliyet 
Beyrut, 4 (A.A.) - Anadolu feli

ketzedelerine yardım içip Türk hü
kumetinin emrine verilen 300 çadır 
ve 5000 battaniye hususi vasıtalarla 
gönderilecektir. Fransız FevkalAde 
Komiseri Puaux, Lübnan ve Suriye 
hükO.metlerile mutabık olarak müt
terek paradan iki yüz bln frank ayı
rarak kamp levazımı tedarikine tah4' 

sis etmiştir. Bu levazım imal olur o
lunmaz, Türkiyeye sevkolunacaktır; 

Ankaradaki Fransız Büyük Elçlst; 

Massigli, Türk hükQmetinln hararet

li teıekkilrlerlnl Puauxe blldlrmişttr; 

zelzelenin ilk saniyesinde uyandı~ 
ve sokağa fırlamak istedim. Faka« 
kirgir evlerin yıkıldığını ve bily\U' 
taş parçalannın çıkmak iatediğlrd 
sokağa düştüğünü görünce cesaret e
demedim. Fakat oturduğum f!IV ah
şap olduğundan yıkılmadı. Eıasell 
çatısı ahşap evde oturanlann hepli 
kurtuldu gibi. Zelzeleda sonra Er
zincanın halini llÖrmell idiniz. BU.. 
tün tehir istimdat eden insan Hlle
ri ile tıpkı bir an kovanı gibi inU
yordu. 

Diier yolculann a6zlerl 
Zelzele esnasında ErzincaJl-

da bulunanlardan mühendis İbrahiıO 
Haydaroğlu ile refikası Bayan Ni,
ve kızı Leyli ile fen memunı eahit. 
refikası ve kızı da bu f elt.ketten ,,_. 
limen kurtulmuşlar ve dünkü trerıı
ıtehrimize ıelmiılerdir. Bunlardail 
fen memunı Cahldin refikası da d., 
miftir ki: 

- Felaketten sellmet kurtuldu)t 
Fakat cebimizde paramız oldu~u b•~ 
de 48 saat aç kaldık. Küçük k 
açlıktan 1&atlerce alladı. 



l 

s. ı. HO 

İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
( lkametg6hlan111 Değiıtirmit Olan Borçlulara J 

Aşaltda yazılı borçlular g_österdiklerl ikaf!letgahl~nı terketmiş ve yenisi meçhul bulunmuş olduğundan haklannCia başlanacak takibe 
dair illn yolile tebligat. 

1: f:.>o 

Borçlunun adı Gösterdll\ lkametıllı Dosya Hesap Borçlandı- Aldığı Teminatm. ne olduğu 
.3 .8 5 
o.. c:ı .... 
aı ı.. -'<! 
~ ıo ·.c: ili) a No. ~o. · lı tarth bo~ 

Bayan Marlka 
CManoel kızı) 
Bay Mustafa t 
(Turan oğlu) 

Bayan Adalet 
(Faik kızı) 

Bayan ~mlne Bal· 
tur Öıner kızı) 
Bayan S&ffet 
(Mehmet kızı} 

Bay Fehmi Der 
(Hüseyin oğlu) 

Bay Kerim Akar. 
1U (İbnhlm otlu) 

Bay Sallhattin 

Haliçfenerl Abd.iıubap ın.ahallfti 
Göktaı sokak No. 1 
Sultanahmet Dizda.riye mahalleli 
Medrae ıokak No. J9 

Haydarpa§İ. Nemllzade sokak 25/3 
Eıter apartmanı 

Kadıkköy Acı badem N o. 34 

Kasımpap Küçükplyale Yeni ma. 
halle yokuşu No. 10 

Küçük Bebek Dere sokak No. 5 
(Derince Travers fabrikası ambar 
memuru) 
Pangaltı P'atinefendl ıokak No. 110 
Liman prketinde memur. 

Kadıköy Moda Bostan ıokak No. 
37 Tüccar. 

Lira 

39/2&9 58898 9.11.932 11 

39J271 8&193 17.9.933 500 

39 /273 esasa 25.10.933 s 

39/321 82821 12.9.038 30 

39j338 8'0S2 27.11.36 15 

39/ .07 907Ş() 31.12.37 10 

30/410 3884 11.1.931 00 

39/41' 35091 17.2.930 250 

---------- -
Dört yüz yirmi dirhem ,umuı 

İki roza tek taş yüzük, bir roıa 
ıerdanlık, blr çift roza küpe, bir 
roza ifne, bir roza bilezik, 19 mlı
ıal inci., bir altın kordon, btr altın 
19rdanlrk, altı altın. 

Blr altın ıaat 

Bir çift roza küpe bir elmaıh ıaat 
ile kordon bir altın bilezik 
Bir çift roza küpe 

Bir roza ilne (bir parçuı yok) bir 
roza yüzük. 

10.8.939 

N 

" 
il 

,, 

il 

Bir adet A. tertibi Eraani tahvlli 27.10.39 
No. BT57 
Bir pırlantalı bilezik, bir pırlantalı 
yüzük. 

it 

.[ .~ 
-..c: 

L.K. 

7 19 

'58 

29 59 

15 27 

17 80 

07 97 

183 37 

Bayan Hatice 
(Mehmet zevcesi 
ve kın) 

Bakırköy Kartaltepe mah. Hatbo
yu sôkak No. 13 

39/ 424 87882 25.2.934 33 İki roza ve bir pırlantalı iğne .. 20 75 

Bayan r;mire Cft
mail Hakkı kml 
Bayan Hacer 
lSıtk.ı }tız1) 

Bay Süleyman 
(Hüseyin oğlu) 
Bayan Fatma 
(Hüseyin kızı) 

Bayan Zektye 
(Abdullah kızı) 

Bayan Safiye 
CKlmH kızı) 

Bay Mehmet 
(Mustafa ollu) 

Bayan Asiye Ta· 
mer (Tevfik kızı) 

Bay Tahsin 
(Ahmet oğlu) 

Aksaray Selçukhatun mah. Cami 
kal'Jısı N o. 1 
Anadoluhisan Yenimah. Kuyu ao
kak No. 30 

39/432 

39/441 

Ortaköy Defterdar cad. No. 131 39/454 

Sultanahmet, Dizdarlyı Meacit ıo. 39/455 
kak No. T 
Aksaray İımailala mah. Uzunyu. 39/457 
auf ıokak No. 18 merhum Rıza eıi 

Kumkapı Nipnca cami 10kak No. 39 /487 
22 

Sultanahmet Nakllbent mah. ve 39/'73 
cad. No. 28 Kuap. 

Süleymaniye Mehmotpaf& yoku~u 39/499 
No. 19 

Bey~zıt Tevflkpap sokak No. 21 39/S18 
mütekait 

77383 

79152 

84642 

85059 

85587 

90828 

91478 

81313 

Bayan Meliha Ön. Beyazıt Yenidemlr sokak No. 8 Rl- 39/599 92347 
veren (Eyüp ktzt) fat apart. (Hasan eşi) 
Bayan Hasna A- Koca Mustafapaşa cad. No. 302 39/ 605 92404 
:ar (Mehme~ kızı) 

10.10.35 200 

30.1.936 35 

4.1.937 08 

H.1.937 30 

22.1.937 08 

18.2.37 19 

0

7.1.938 120 

17.2.38 18 

Bir pırlantalı iğne ( 15 taı noksan) 

Bir çift roza küpe (blr püskülü sa. 
nlı) bir roza tekta.ş yüzük, bir al· 
tın saat maa kordon. 

On sekiz gram inci. 

Bir roza tektaş yüzük, bir 11ltın sa· 
ıt ne k~stek (tokuı kaplama• 

Bir çift roza küpe, bir roza .jne. 

Blr çift roza gül küpe 

Bir roza borot (bir püskülü yok), 
bir çift roza küpe, bir pırlantalı 
yüzük, bir altın saat ile kordon. · 
Bin 1ekiz yüz yirmi ;ram gilmüı.: 

il 

ti 

. 
il 

•t 

ti 

ti 

-
" 

6.1 l.939 

Bir roza telCta~ yüzük, bir altın ytı. 11.,12..939 
sak, blr ~tın kö.tak maa altın ka 
lem. 

~ 

25.4.938 20 Bir altın kordon bir altın kolye il 

26.4.938 12 Bir çift roza küpe " 

193 76 

35 18 

08 48 

32 37 

08 50 

18 85 

14f 58 

21 54 

23 79 · 

14 30 

Yukarda sırasile isimleri v'sa ir t&fsilltı yazılı bulunan her borçlu vadetinde borcunu vermedijinrlen dolayı takibe baılanmak için yapılan 
hesap tarihinde borcun faiz, ~omiayon ve muariflle belit oldutu miktar kendilerine ait sırada gösterilml,tfr. Her borçlu yazılı borcunu '\'ermedl
llnden 3202 No. lu kanun mucibince hakkında aandıkça takibe baılan mak ibere tanzim olunan ihbarname ve borçlunun mukavelerte töstermit 

:lduiu ikametılhına ıönderllmit ise de itlau ikametılhı dıliftlrdlli an laplmıı ve yapılan tahkikata ratmen nerede olduğu da öğrentlemedlğln-
eıı ihbarname bnd{stne teblfl edl lememiftlr. Bu •beple illnen tebllı ata lüzum ıörillmilıtOr. Yukarda fsi mlerl yazılı her borçlunun ltbu illn 

~hinden itibaren bir ay içinde borcunu ödemeli llzımdrr. Akıt takdirde verdili rehini mezkOr kanun hfik milne tevfikan aatıtmık üzere aandı. 
•110ııca dolrudan dotruya haklmıd a takip yapılacaktır. Bu husuı t.tmle rt yazılı borçlular "tarafındın btlinm ek ve her birine ayn ayn .lhb~mame 
tebUt makamına kaim olmak üzere ilin olunur. (101) 

-----------~-----------------~--~--------------~~-------------~------~ ..................................... , , ~ .................... _, ~w ................. ~u 
lımlr Pamuk lhracatçllar GÜZEL SANATLAR Fatma Fuat Gücüyener'in 

Blrlğl MUeıılı Hey'etlnden: AKAD EM 1S1 Kolay Yemek Kltaltı 
Aile muranarını ırullatlmal etml,..-ı, 

tin 1 - 3018 numaralı kanunun 7 Dd madde1inin ı ncl P'ıkranna il- Türkl;re'de tek kitaptır. Altıncı baı-
-~m StatQsü icra VUUleri h.y'etinm 14.12.939 tarih ve 2/124M N E C R 1 Y A T 1 mı cıktı; bitmek üzeredir, na sahi· 
;::_:_~~r&rnamestyle taldik edilen İzmir Pamuk İhracatçılar BlrUııM T ta. J'lab: n. cmıııı: &O kunat lıkon-
....-alU ı •• tolU.Sur. Her kitapçıda bulunur . 

., emiftir. , Kitabın ıdı Mull8rrlrl "'' &atıı MtrkHI: Muallim Fuat GOcü· 
'fAIJ.l 

1
;--=~til~ net Maddnlne tevfikan ilk umaml hey'et içti. Kr 7ener'in (Anedolu TOrk Kltep l>e· 

evet Odu ~ N lHO PERŞEMBE ,Unil ... t 15 dt İzmir Ti· - ~~7:=;ık~a~:~ant ::~~~·:::de ıtıu haiz 1 onunda aktedllecılincfen Pamuk İhnıcat nıhaatname. Ndl'll zıya •· 1L 1:,.opo11u 78 
10 _ 11 _ 12 d• 

İznı.lr Tlc Tlctrlerin ba kaydedilmek üzere Birlililı İdare yeri olan TDl'k Heykel· ıır. llerlıl ıoo ..ı 

defa = ve Sanayi Odaıına derhal teahütnamelerllı birtiktı bir ~::'.c•" Tnyl1tt it M. Mertı: eo 
leınei:'rt. us olmak üzere 250 liralık duhuliye ücrctleriı:i tevdi ey. ıanatları. 

3 - Bu suretle b' l'ğ ırra"ı•da MD•· A. Muhip ve 1?.5 
ı._ *\lı ır ı e Aza kayddileceklerin asaleten veya vekL takll Realm clıt A. Muhip ve JZ!> 

f_ rrı_e umumı hey'et lçtimında bulunmalan rica ve ilin olunur. ı .... ,..o"''" c.hit Sıdlcı 
amir Pam k h.. ~ , 'r•tt•d• M D•· 
R . u .uıracatçılan Birliii Müeail Hey'eti· t•ıcıı "''ı"' ıııt c. sıdkı 

umame. a - İdare MtlcUıl ve mürakip intihabı ı ı "teND"''" 
b - Muhtelif itler MlıHrt 1tıı1ııı Pr'Of. Taut 250 

oıııi Tı,,.anıt ve Te• H. H. Sa,rm•n 110 
• fHUtt HIUlll 

inhisarlar Umum Müdürlüqü ilanlara 
111lk. --ı, elbllell Ceket 

Palto 100 adet) 
Poetaı ı 11 .. ) 
kaaket ııı " ) 
Aıneıı e!bı....t ıa " > 
kılın eeket ve pant&Jon ) 
.Jaı.tttn 1Hlılıl 100 Jtn. 

M Ull•"'"'e" •• 
Lir• llCr, 

Hll -

" 7,1 t•Mlnat 
Lira llCr, 

ıoe 11 

1 
ııceırt ... e .. tefi ..... 

• kıtlık TIO • 
1 - .. rtnuntll muelblece >'Uı:rda - Puu1ılı 11 

111;' usullerle Hbn ahnecaktır. JUlh 1 kal• ••'NiM h1..ıanada ~ 

QUlart lavalı JtllillJ KUat IO 

Satıf yerleri: latanbulda, 
Hqet, Sühulet ve İnkıJ!p 
Kütüphanelerile Necati 
·Memduh KırtaslYe Mal•· 
zan. 

Ankarada Akba Kütüp
hanesi. 

-------~ 

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

- Muhammen btdellert, muvakkat t-• 
llhdrr, -·11118Uan. -.Otııne •at191'l JUkarda 78• 

UI - Dalltmı '" sı-zarlık f 1 
lllbesincteld ıbm korni11onuncta ~-=e ':~ lllna ka1-tatta levuun " mGbe78at 

IV - JelAtin Prtnamesı her &ün .o:ı ' 

iatanbul asliye mahkemesi 9 uncu 
hukuk mahkemesinden: Tufan dilli 
tarafmdan Kaıımpapda deniz haata. 
nesi arkası Y ıldelirmen ıokak 12 
No. lu polll Salih Zühtü nezdinde 
mukim kansı Nuriyc Dllli aleyhine 
bo,anma davaıı açarak mahkcmemL 
zin 39 • 194 No. suna kıydedllmft 

olup mUddaaleyhin adreaine göndı. 
rilen dava arzuhali ıuretinı müba. 
fir tarafından verilen meıruhatta ıd. 
reeinl bir ay evvıl terkederek çıkıp 
ıttmlf ve Jı.len ikametılhr meçhul 
bulundutu ıerh verllmlt oldujundan 
dava arzuhaline karıı 20 gün zarfın
da cevap vermeal ve tayin olunan 
24 • 1 • 940 çarpmba ,On ve 9.30 aa. 
atte mahkemeye aelm11t 'N)'I bir ve
kil ı&ıd«m•i aleti takdirde muha. 
kemenin ,ıyaben icra edilteelt teb. 
uı makamına kalm olmak ~rı da
vetiyedir. 

KAYIP: Deniz Ticaret mOdilrlü- -------------
tünden aldrltm denizcilik phıdet- KAYIP: Vıfa ortamekteblnden 

ınuneı.-1 et. 16rillıbWr, PÇen lllbeden ııeruı.& alınacatı afbl DO-
\' - İsteklilerin ek&iltme için tayin 

liatıUe btrllkt.e ~ ~ ... ,-~lerı C(ln Ye aaaU~e " 7,5 l(lvenme pa• ·-·-ri. (10837) 

n.am..t ve makinllt lhlly.tlmt kay. 932 ıen•tnde ıldrfım tucltknamty! 
bettim. Yenilerini alacağımdan hü. kaybettim. Yenisini alaca~ımdan 
Jdlmlerl yıoıctur. &U111•llkavak Çadır hükmü ~ktur. Hl •umanda kayıtlı 
IObiı H No. Sıl1foUia AAUA. Arif oilu Ruan 

939 - 940 Senesinde Mahrukat Kanununun 
Tatbik Olunduğu Yerlerin Nazarı Dikkatine: 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan: 
Mahrukat kanununun ıümulilne ıtren de valr, mUessesat vesalr blnalann ihUya~ 
lan için BOromuzca imtu ettirilen sobalar, mahal, isim ve adresleri aıağıda yaz.ılı 

ajasnlarun.ız tarafından aatılmakta olduğu ılAkadarlara ilAn olunur. 
Yeri 

Balıkesir 

Bandırma 

İz.mir 

AJ•nın ı.ı'" •e ıdreel Yari Aja"'" l•lm ve adresi 

Ahmet ve İbrahim, Cuma- Ünye Orduda Güvenevj sahlp-
lı kardeşler Çiviciler No. 12 leri Hıısan Eroglu \'C Atı! 

Fahri Tekeli Özarın yazıhanesi 
Refik Çullu Birinci Kor- -S-ln_o_p ___ İıımail Kırımı TilcC8~ 
donda Kömür müteahhidi Komisyoncu ----

B-ay:ı_n_d-ır--İunlrde Refik Çullu ;yazı-- ManlJa Milselllm Işıldak, Kuab3 
haneai Caddesi No. l~O --- ---- ~----1unlrde Refik Çullu yazı- Salihli Manlaada Müsellim I~ıldak Buca 
hanesi Yazıhanesi 

~--~~ ~-- ----- ö~-----~-
Bom o va bmlrde Refik Çullu yazı- Alaıehir Mustafa zer 

hınesl Akhl_11_r--Esat Özbay, Çeımell F~ 
Öd-em-i-,--!unirde Refik Çullu yaz.ı- rlkatör 

hanHI Kırkalaç O~man_T_o_rt_u_m-an-,--cÜmit -
TOrb~İzmlrde Refik Culhı yazı· Bakkaliyeııl sahibi 

~---hanesi Soma Muhittin Ersan 
M-e-ne_m_e_n_ İbrahim GUner. TUtUn tile· Turgu-t~lu--Eşref Erturgut, 'Uzum Çor-

carı ııııı No. 5 
~-~-------~---- ------' Tire Nihat Gldel Atyon Yunus Çelikel veresesi ve 
Uıak Şaban Gtsrıımı. Halk Ya· _____ damatları 

ı.ı evi Ça;y Afyonda Yunus Çelikel 
B-ur-d-ur--Mehmet Dııyıoıtlu. TOccar vereııesl ve dıımaUarı ya

z.ıhanesl 
!iklıehlr Eft'ef ZeyUnler ve ıerlkl c----

Tahıl Pazarı sahibi Dinar Afyonda Yunus Çelikel 
-----· veresetl ve damatları ya-
Blleclk Esklıehlrde Eısref Zeytin- zıhanesl 

ler w feriki yazıhanal Sandıklı ----------- Afyonda Yunus Çelikel 
BozlSy{lk Eaklıehirde 'Elt'ef Zeytin·· veresesi ve damatları ya-

ler ve ıenkl yazıhaneat. :uhınesl 
-~-~ ~-~~-t n IS n U Eııklıehlrde Eft'ef ZeytJn· Çumra Kon;yada Rıfat GUzel Y•-

ler ve ıerlkl yazıhanesi zıhaneal ----- ~·~--Ada pauı n Keramettin Barut A\•cılar Ereğli Konyoda Rıfat Güzel yn-
Pazarı 1ahibl zıhanesi 

~--- -----Kütahya İhsan Seri! Ö~en Eczacı Karaman Konyada Rıfat Gilz.cl ya-
-Ta-v-.. -nlı--Etı Bank Tav9anlı Detir· __ zı~hanesl 

mlııaz Lln•I Ucrl fşletmesl Akıehlr Yunus Çelikel veresesi ''e 
tun-lt ___ Vehbl ve Se.llhattln ön-;;- damatları Tacettin Kan-

Tüccar tarcı 
~-----.~--------- ----- -------~· Oımanell lzm~tte Vehbi \'e Sel~hat- Arııthanı Akşehlrde Yunus Çelikel 

Un Önet yar.ıhanesl veresesi ve damaUerı Ta-
----- ---- cettln Kantarcı yazıhanesi 
Darıca l:anltte Vehbi vr SelAhat- ----

tin Önet ya:r.ıhanesl I~ Akşeh!rde Yunus Çelikel 
----~ vereseııl ve damatları Ta-

lz.rnltte Vehbi ve Seltıhaı:-Gebze cetUn Kantarcı ;yazıhane.si 
Un Öne9 yazıhanesi _b_p_ar_ta ___ Hllml Dolmacı Sarraf 

Sa_p_a_n-ca--İunltte Vehbi ~e Seltıhaı:- K-1-71_er_i--Nurettln Varlık, Kazancı-
Un Öneı yaz.ıhanesl larda Tüccar ------ ------Kon y • Rıfat GOzet Tüccar Ni&de Taclrotıu Ali Tecimer ve 

Çanktn Eti Bank mahPUkat büro· çocukları ---İhsan Karayaprak, Cüm-su Htış memurlutu Sıvu 

lstanbul--M. Emin Öz.ter Galata Rıh· huriyet Caddesi 
~---~ -~--~--

ıı m Kefeli HUıeyln Han Samsun 
No. 28, 2D Çar,amba Sımsunda Sıddık Bllaln 

Kırklareli 1ııtanbu1da M. Emin Özler Yaz.ıhoneııi ------Yazıhlln~I Ankara Vehbi Koç ve ortoıtı 
E-dl_m_e--~tıtanbulda M. Emin Öıler Diyarbakır Mısbah MOnlp Uras Kar-

YIZıhanMf deşler 
Malatya Emin Yakın Yeni Şirket ıtlAııl Gattur~S-un_gu_r_T_il_c-ca_r __ 

Han TTiccar Trabzon Daniş EyUpotlu ve Osman 
------~~ Glreaun Arif Sadıkollu ve o~ul- Akçay 
~--- ları Sürmene lsmall Sı.inncn Tiiccar 
tnebôlu Hopa Eti Bank Kuvwrııhan me-
Ördu Hasan Erollu ''e Atıf ö~ murluğu 

:r.arın Gilvenevl Rlz-e ---Mehmet Hulll&I Demlr•l 
Jl'a_taa ___ Orduda Gilvenevl ıahlp· İstanbul Bakkaliyesi 11hlbl 

lerJ HHan Erollu ve Atıf -Am-.. -,.a--Rıfat Öz.demir Mahkeme 
özarın yazıhanesi çartıaı (37) Cl2) , .................................. ~ 

iki Bakterlyoloğ Aranıyor 
:Şark zehıele mrntaıkuında nai.f e 16rmek üzere ila Bakte

riyoloı' •ihtiyaç •ardır. Harcırahları tle l&f8 T• ibate maaraf

lan Cemiyetimize aid olmak Uzer• kendilerine ayda 250 lıra 

ücret yeftlecelctir. Talipleri thti ... vearkalanyle bırlıkte hemen 

KIZILAY Satıı Deposu DlrektörlUğüne 
müracaatlan illn olunur. , ___________________________ , 

Deri, Barsak ve Boynuz ilanı 
Türk Hava Kunımu Çanakkale Şubesinden: 
Xurbın ba,yramında 1Ubemlz mıntakuında toplanauk 800 Ul 1000 tan• talımln 

edilen kurban derlılle barnk ''e bo;ynuzları açık arttırmıya konmuıtur. 17 - K1· 
nunusanJ - 940 çarşamba günü saat 1~ de fiyatlar haddi lAyık glirülürse ihaleli 
;yapılacaktır. Taliplerin •rttırms ıünü IU bemiz.e ve §artnamqi görmek için de 
İstanbul şubesine mClracaaUarı. (JOJ) 

İstanbul Akpm Kız Sanat Okulu Direktörlütünden: 
J'ellketaedelere dl!·iı dikmek Uıere oku lumua talebelerinin hemen okula müt•• 

caatları. (102) 

İstanbuJ Orman Müdilrlüifuıden : ... 
1 - Sllmtn Konacadal devlet ormanının A ve B nrltfnden 11012 hntll lll ... 

ve 2791 kental kıntık k&mQr eı:ık arttırma Ue .. tılecıkhr. 
2 - Arttırrne l 1-1-140 ıufhtn,. mQudlt oenembe ailnO ıut ıa de 71p1t•e1ktır0 
1 - M... k&mQrQnQn muhammen bedeli ıe va karııık k&mürUn kentaU 11 

kunııtur. 

4 - Muvakkat teminat 17 Ura l!I kunııtur. 
8 - Şartn•me ve mukav•le projelerini ı&rmek 1ate1enler f•tanbul Orman MO• 

dQrlOtune müracaat edebilirler. (10719) 

lıtanbul Levazım Amlrllğlnden : 
Z7Qp Detterdarm4• 1 numaralı .DUctm whlin corap at&J.,-elerirıde mıldMlll 

~n lbsar edilen bina daht!Jndı utt oorap maldnelwil• çalı.,nak lltlJlftl•fft 
Detterdardı 1 numaralı Dlklmevl MQdOrlotQne mUracHUan. (lOIM> 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan : 
Telebe için (128) palto yaptınlıcaktır. Beherinin muhımmen bedeli <32) "' 

ilk teminatı (300) liradır. !kılltmeıl 1'1/ 1/HO ... t (lUll) te mektepte 1ap111ca• 
tı lıtn olunur. (10949) 

Sahibi ve Neşriyat Müdülii Ualll Lutfü DÖBD'ONCC, Guetecilik ve 
Nepiyat T. L. Ş. BuıldıiJ yer: T A N Mi1>aa\1 

( 



CUMA 
5 
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1 9 4 o 

TELGBAI': TAN. tsTANBUL 
TELEFON: 24311. Z4118. 14111 
BEŞİNd YD.. - No. 1192 

5 l<UIUŞ GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

c;oc~ K A NSll LO PIDI S I 
ll1lalUmJerln ft mektep talelıll..tntn mı lıllnd :rar
dımcm, cıoc:utun • senaln ktltapbuıeıddlr. CooUtunu ee
._ her bGenm 78ftU9Una ..-ebneeell en IOze1 bedl;ve-

6. llQırreremlz tenflndan DlilNdflmlft1r. Evlıılzde bir 
tane bulundurunuz. 

Zelzelenin Erzincandaki Tahrib.atııia ·Ait Resimler: 
R 

• 
Facüulan sağ kurtulan bir ~il ;yıkılan eoinin enkazı alhnia babaının caetlini arartıroar 

Ailailıin 6litiin erlNIJerim luiybeilerelı ilıi ltuı ve bır 6elini Ue ortaıla /ral1111 bir nfne 

AMerler. eıalıa yıiınları aruında laiiınmGlı bir felıilde ar"fhrmalar yapıyorlar 

E~ Wdn 6inalar, 6ir~ iatfınaile, rennule gönliifiinüz laale gelmiftir 

- -- --- - ---


