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SON.K ANUN 

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

alabilirsiniz. 15 kupon getirene bir sert kitap~ 

1 9 4 o GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi İstanbuida 250, Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

Başkalarının 
Tecrübesinden 

İSTİFADE 
EDELİM 

•• 
Tokatta Olenler 5499 Kişidir 

Yazan: M. Z ekeriya SERTEL 

J aponya zelzele memleke
tidir ve hareketiarz en 

büyük tahribatını bu memlekette 
Yapmıftır. Bu aebepledir ki, zel
zeleye kallı en iyi tedbir çarele
rini bulan, ve zelzele zamanın
da yardrm İfini en iyi organize 
eden memleket Japonyadır 

Bu Mıntakada Düne Kadar T esbit 
Edilen Yaralı Miktarı 2738 i Buldu 

Bilhassa Japonyanın 1923 eyiulün- J 
d e başından geçen zelzel f . rihin . e acıası ta-

kaydettiği felaketlerden biridir 
Bu zelzelede Tokyo ve y k h - · hir . o o ama 
şe. len yan yarıya yıkılmlş, bir 
ınilyondan fazla insan nçıkta kalm1s 
ve Japon hükıimeti bu felaketi karş~~ 
l~ak, ve tahribatını tamir etmek i
çın senelerce uğraşmıya mecbur ol
muştur. 

Japon hüklı.metinin bu biiyük fa. 
~la esn.a~ın~a .aldrğı tedbirler, yaptığı 
ışler hızım ıçın de bir örnek olabilir. 
Bu z:ıa~satla o zelzeleye ait çıkmış 
r:s~ı bır Japon eserinin yardım teŞ
kilatına ait kısmından bazı fikirl'<ır 
naklini faydalı buluyorum. 

Daha zelzele vuku bulduğu gün 
derhal hükumet, bizde olduğu gibi. 
Başvekilin riyaseti altında bir Milli 
Yardım Komitesi vücude getiriyor. 
Bu komiteye bütün diğer nezaretle
~~ müsteşarlarından mürekkep bir 
ıstışare komitesi kuruluyor. Her vila
yette de valiler, belediye reisleri ve 
diğer salahiyettar kimselerden mü. 
r~kkep birer tali yar:iım komitesi te
sıs ediliyor . 

.... ~11.! -.J.- 'I - ... - - -· .. .ı '-'\J. 

cm bır şubeye ayrılıyor: Umumi mer-
kez, iaşe dairesi, iskan dairesi mü. 
nakalat dairesi, sıhhat ve sıhhi yar. 
dırn d · · ı . aıresı, yardım toplama dairesi, ~ 
ıçecek su temini dairesi ec:va dairesi 
tnuh , ';;,/ ' 

asebe vesaire ..• Taş ü.stü.nde ltll kalmıyan Erzincanın henü.z iskan edüemiyen felaketzedeleri açıkta böyle barınmağa çalışıyorlar 

1 Ş~E~! kolaylaştırmak için iş bö
bir bıınu prensiplerine göre şöyle 

1 
progr.anı tertip edilmişti: 

.,.,_d- Ndızarn ve asayişi temin husu-
u...,. a or u v b. 
istifad e za ıta kuvvetler inden 

e edilecektir 
2 M·· . 

l'ak~ . ustacel iaşe, su temint, ba. 

d . 
1 

ınşası işleri mahalli bele
ıye er t f d 
3 ara ın an yapılacaktır. 

Erzincandan Cenuba 
Nakledilen ilk Kafile 
Adanada lskin Edildi 

- M - ta · eknıe ~~ cel ıaşe için Itizım olan 
"'-"· k, pınnç V'e erzak mikt -~ h-k.. anma 
')le b ' ~. unıetler tarafından merke.. 

ıldırilere.k - 1 cakt surat e temin oluna-
ır. 

tf.:;- O nııntakada ~ulunan bütün 
........ er, kanıyonı . 

rabaıar ar, otomobıller, il• 

Amasyanın Ezine Nahiyesinde Dün de 

Zelzeleler Oldu ve Birkaç Ev Daha Y ıklldı 
Tokat, 5 (TAN Muhabiri bildiriyor) - Burada hafif ve fa-

bu t - tah' ya~ım komitesinin emrinde 
S "l"" sıs olunacaktır. 

lenı - Başka yerlere nakli lazım ge
d.v: bu. vasıtalarla derhal en yakın 

şehirlere nakledilecekle d ' ı r ır. 

(Sonu; S-.: 6; SU: 3) 

sılalı sarsıntılar devam etmektedir. Bu dakikaya kadar vilaye- ı 
te gelen raporlara nazaran zayiat miktarı şudur: 5499 ölü, il 
2738 yaralı vardır ve 6055 bina yıkılmıştır. Hayvan zayiatı la
yıkile tesbit edilememiş ise de 10 binden fazla tahmin ediliyor. 
Bu rakamlar günden güne kabarmaktadır. Reşadiye kazasın
daki umumi zayiat da bu miktara dahil değildir. 

1 Dahiliye Vekili Öztrak, bugün şeh
r---------~----------------, 1 rimize gelmiş ve felaketzedelere acil 

• 
ismet • 

in önü 
y AZAN: YUSUF ZIYA ORTAÇ 

• • • 8 u eaerde, değerli şairimiz ve nô.8 · · . . 
Cün: h u. . . ırımız Yusuf Zıya Ortaç, 

.. .. _ ı urre ımızm hayatını anlatmaktadır. "ismet hı-
onu,, n~~ aduu taşıyan bu eser, Bim.diye kadar Emil Ludwig'in 
etrerlerı ıannnda yazılmış ol.an ük t 'h" c.. arı ı tercümei ha/,dir. 

umluureisimizin her günü har k 
okuy k l l e et dolu ha.yatını bu eserde 

ac11. o an ar, edebi bir r · 
cakla d B oman okumanın da zevkini tada-

r ır. una tereddütsüz i k .. 
eair "Yu f z· O nanma ıcın, bu eserin kıymetli 
f ınd su ıya rtaç,. tra/ından ve cok bakir vesikal~ra is

an kaleme alındı(Jını bilmek kdl .d. 
ı ır. 

YAKINDA TAN SÜTUNLARINDA 

1 

yardımlarda bulunulması için icap e
den direktifleri vermiştir. 

·En fazla yardıma muhtaç Cllan Re
şadiye kazasına yardım kolları sev
kedebilmek için yolun açtırılmasına 
çalışılmaktadır. Vali Salabattin Üner 
bizzat bu işe nezaret etmektedir. 

Diğer köy ve kazalara müteaddit 
vasıtalarla her gün yiyece.ıt gönderil
mektedir. 

Hulusi Alataş da Erbaada 
Ladik, 5 (A.A.) - Sıhhat ve İçti

mai Muavenet Vekili Dr. Hulfısi A
lataş, beraberinde Samsun valisi Fu
at, Dahiliye Vekaleti müsteşar mua. 
vini Şefik Bicioğlu, İçtimai Muave
net umumi müdürü Dr. Ekrem Tok 
olduğu halde dün Samsundan buraya 
gelmiştir. Sıhhat ve t~timai Muave
net Vekili burada bir müddet kaldık~ 
tan ve felaketzedeler e kazamız tara. 
fından yapılmış olan yardımlan tet. 
kik ettikten sonra Erbaaya doğru yo
luna devam etmi~ir. 

(Sonu Sa. 8. Stı. .f) 

iNGiL TERE .j lngiltere, F eliketzede 
İle Ticaret ı Vatandaşlarımıza yeni 
Müzakeresi ' Yardımlar Yapacak 

--0-

Londradaki Temaslar 

Neticelenmek Üzer.e 
Fransa da 

Hariçten Yeni 
Genişletiyor. Yardımlarını 

Teberrüler Kaydedildi 
Londra, 5 (A.A.) - "Reuter,, Tür

kiye ile İngiltere arasında ticari mü
nasebetleri düzeltmek üzere cereyan 
eden müzakereler ilerlemekte ve bu 
mili.akeratın muvaffakıyete ulaşaca

ğı ümit edilmektedir. 
Türk - İngiliz ticaret relimi do

layıslle, İngiliz ihracat ;acirlerinin, 
mal bedellerini 15azan çcf.t hüyük ta
ahhürlarla alabild)klerl itiraf edil
mekle beraber. takas hükiimlt-rini 
tadil suretile ticar~t için yeni bir esas 
bulunmasına intizar olunmaktadır. 

Bu suretle vaziyet hissedi~ir derece
de dilzelccektir. Ttirltiyenin, İngiliz 
ihrııcat bedellerini tediyede ,l!fö;terdl
~ teahhur, lkl memleket ara:ıındakl 
ticaret muvazenesinin. İngnterenin 
çok lehinde olmasından ileri geliyor
du. Fakat, İngilterenin, rürk malla
rını daha fazla miktarda satırı almak 
suretlle, vaziyete bir hafifliit verece
ği ümit olunmaktadır. Bu itibarla, 
Türk ith::ılAt tAcirlerinin, hıılen İn
giliz lirası için verdiklE"rl yüzde 60 

primin. İnıtiltere tarafından Türk 1 
emtiası satın alındıkça, çolt azalaca
ğı tahmin olunabilir. Şu sıradR Lon
drada cereyan etmekte olan gl\rü'i
meler, çok: muhtemeldir iti, bu neti- 1 

Ankara, 5 (TAN Muhabirinden) - Haber aldığıma göre, 
İngiltere hükumeti, Erzincanda zelzele felaketine uğrıyan va
tandaşlarımız için verdiği 25,000 İngiliz lirasından maada, bu 
miktarın daha birkaç misli kadar teberrüde bulunacağını hü
kumetim.ize bildirmiştir . Fransa hükumeti de, birinci yardım 
olarak verdiği 5,000,000 frangı birkaç misli arttıracağını ha
ber vermiştir. 

Diğer taraftan Avustralya hükfı-lnB 1• M k 
rneti, Türkiye zelzele felaketzedele. er in, 05 OVG 
rine (1~1000) İngiliz lirası teberru 
etmiştir. 

Bunlardan başka, felaketzedeler 
için Yunanistanda da iane toplanma
sına başlanmıştır. Ayrıca Yunan Kı. 
zılhaçı, ne gibi ihtiyacımız varsa te
min edilmek üzere bildirilmesini K.J_ 
zılaydan istemiştir. 

Yugoslavya hükumeti, Türkiy~de. 
ki zelzele felaketzedelerin~ yardım 

olmak üzere üç milyon dinar kıyme
tinde inşaat malzemesi teberrüe ka. 
rar vermiştir. 

eeyi verecektir. 1 Taziye ve yardım telgrafları 

* Çin Harici Münasebatı Birliği , Çin 
f~anbu1. ~ (A.A.) - Hava" Ajansı Elçiliği vas1tasiyle Hariciye Vekale

bildlrlyor: İngiH:ı - Fransız - Türk 
iktı!llldt anlaşrnalannın akdinden ti:r~e gönderdiği bir telgrafla hareketi 
ronra ha1"'1 Fran~ada bulunan Tilrk arz felaketi dolayısiyle Çin milleti 
heyeti, Bulgar hUltt'.Unetlnln daveti namına beyanı taziyede bulunnıuş
iizerlne Sofyadan geçerek, Ankaraya 

1 
t ur. 

dönecektir. Ban maha!il, bu ziyare-
tin, Türk _ Bulgar münasebetleri ü- Buenos Aires Elçiliğirnizden bildi-
zerinde tyi tesirleri olacağı mütalea- ı rildiğine nazaran, felaketzedelere 
sındadırlar. yardım için Cenubi Amerikada da 

(Sona; Sa: 6; Sü: 3) 

İle işbirliğini 

Tevsie Çahşıyor 
- - o-

Fakat Nazi Partisinde 

ihtilaf Başgösterdi 
Londra, 5 (Hususi) - Almanya ile 

Sovyet Birliği münasebetlerinin ala.. 
cağı şekil, gazetelerin Pn mühim 
mevzuları arasındadır. Almanvanın 
tekziplerine rağmen. bu 111escle, gü. 
nün meselesi olmıya devaın ediyor. 

Daily Telegrafh gazetesinin I<o. 
penhag muhabirinin Beri indeki. ~· 
min bitaraf kaynaklardan öj:(rendığt. 
ne göre, Molotofun yakında Berline 
yaacağı ziyaretin Almanya ile R~S. 
ya arasında bir askeri ittifak akdıne 
vesile olması muhtemeldir. 

"Bu hususta, nasyonal sosyalist 

(Sonu Sa: 6. Sü: 6I 



İzdiham 
Hadisesinin 
Muhakemesi 
Eski Vali Üstündağ 

Tedbirlerin Mükemmel. 
Olduğunu Söyledi 

Dolmabahçede 11 kişinin ölümü
ne sebebiyet veren izdiham hfıdise
sin.den mutevellit davanın şahitleri 
istınabe suretile dün !kinci Ağır Ce
za mahkemesinde dinlenmiş ve alı. 
nan ifadeler lzmit Ağır Ceza mnhke
mesine gönderilmiştir. 

Limanlar işletmesi umum müdürü 
R.aufi.nin refikası Lahıka Manyas, ha. 
dısenın ne suretle zuhur ettiğini ve 
17 yaşındaki kızı Biranın nasıl öldü
ğunü anlatmıştır. Kendisinin ayakla
rının "ezildiğini ve elbisesinın param
parça olduğunu söyledikten sonra 
facianın ssat on birde olduğunu v~ 
çocuğunun da kapı açılır açılmaz hü. 
cum eden halkın ve arkadan halka 
doğru yiıruyen atlı polislerin ver
diği dehşet esnasında çiğnenerek öl. 
duğunü ilave etmiştir. 

Lahika Manyasın !uzı Füsun da 
annesinin sozlerini tekrar etmiştir. 

Eski Valinin ıahitliği 
Bundan sonra eski Istanbul valisi 

Muhittin Ustündağın isticvabına baş-
lanmıştır: . 

Muhittin Üstündağ da sorulım 
muhtelif suallere şu cevapları . ver
miştir: 

"-Facianın vukuu hakkında mü
şahedeye mustenit hiçbir şey soyliye 
mem. Yalnız tedbirlerm heyeti u. 
roumiyesini daha evvel hep beraber 
duşunmuş ve tatbik şek.illeri uzerin
de konuşarak muşterek kararlar ver
mıştik. Alınap tedbirlerde kusur ve 
noksanlık olduğunu hıç zannetmiyo
rum. Hadise gecesi saat dokuzda Par
tide bulunuyordum. Bir aralık refi
kamın hastalandığını telefonla bil. 
dirdıler. Şişlıye Dolmabahçeden ge
çerek gittım. Vaziyet .normaldi.. Fa
cia haberini Şişlide aldım. Hadisenin 
ictinabı gayri kabil bir vaziyetten 
doğduğunu umuyorum. Boyle fev
kalade hallerde her yerde facialnr ol
muştur. Mesela Ingılterede ve Nev
yorkta bazı fevkalade hallerde ölen
lerin adedi buradakınden fazladır. 

Kapının kapanıp tekrar açıldığının 
hangı emre niustenit olduğunu bil. 
miyorum. Bu emrin benim tarafım
dan verildiğini $Oyliycn polis ya veh
me kapılmış, yahut suınıyetle hare
ket etmiştır. Emrin yuksck rutbeli 
bir subay tarafından verildiğini işit
tim. O sırada vazifeden infisal etti
ğim için tahkik ve tesbitıne imkan 
bulamadım.,, 

Kaymakamların ifadeleri 
Beyoğlu kaymakamı Daniş Yurda. 

kul da ıntizam ve asayişi temin işın
de muavın olarak bulundugunu ve 
hadıseye kapının açılmasının sebep 
oldugunu soylemiştir. 
Emınonu kaymakamı Agah Alp 

ta hiçbir malumatı bulunmadığını 
bildirmiştir. 

Beşiktaş kaymakamı Rıza Unal u
zun boylu ızahat verıniş ve hadise
den sonra Muhittin tJstiındagı evin
de bulamadığını ilave etmiştir. 

Hadisenin sebebini anlatırken , ha
kim mı.ilkıye mufcttişligine verdigi 
ifadeyi okuyarak aradaki tenakusu 
ve mubayeneti sormuş kaymakam da 
üadesıni bırleştirmiyc mecbur kal .. 
mıştır. 

Milli Saraylar müdürii Sezai Selek 
ve muharrir Nizam0 ttin Nazif de 
dınlendikten sonra tcknır spz istiye:n 
Liüıika Manyas demiştir ki: 

"- Hadiseden sonra polis Ibrahi
mın refiknsı ile konuştum. Bana ko
casından işittiklerini anlattı. Hadi
seye sebep olan kap•nm kapcınma 
emrini Beşiktaş Emnıyet amiri Lut
fi, Ibrahime emretmiş ve kapıyı Ib
rahim kapamış. Eğer kapı knpanma. 
sa imiş, on bir kişinin ölümüne im
kan bulunmazmış.,, 

Mahkeme, diğer şahitlerin buluna
madığı için mevcutla iktifaya karar 
vermiş ve evrak Izmit müddeiumu
milığine gonderilmiştir. 

Lôlelideki ölüm hadisesi 
Lalelide Rasimbcy apartmanının 

altıncı katında oturan Mehmet kızı 
Hadiçe Şukriye dün saban apartman 
kapısı önünde ölü olarak bulunmuş
tur. Muayene neticesinde Hadice 
Şıikriyenin sinir hastalığından ve 
kalp sektesinden öldüğü anl&şılmış
tır. 

lngilizler, Kadeşi 
Kontrol Ettiler 

lzmir ile limanımız arasında işli. 
yen Kadeş vapuru, Ege denizinde 
lngiliz kontrol gemisi tarafından 
kontrol edilmiştir. Limanımızdan 
mazot yüklü olarak geçen bir İtalyan 
vapuru ile İtalya için yüklenmiş o.. 
lan mallarımızı hamil diğer iki ltal. 
yan vapuru, Ege denizinde kontrol 
edilerek her üç gemi Maltaya gönde. 
Film istir. 

Mühim Bir 
Döviz 

Kaçakçılığı 

Istanblllun Yardımı 
Gittikçe Genişliyor 

6. 1. 940 

Al manyaya 
·Mal Göndermek 

İçin Hazırlık 
Zabıta 933 yılındanberi üzerinde 

bulunduğu, fakat hiç bir delil elde e. 
demedi.iti bir döviz kaçakçılığını ev
velki gece tesbit etmiş ve beynelmi
lel bir döviz kaçakçılıltı karşısında 
olduğunu anlamıştır. 

Bir şüphe üzerine altı sene evvel 
mahkemeye verilen ayni kaçakçıl:ır 
gösterilen cürüm delilleri mahkeme. 
yi tatmin etmediği için beraet etmiş.. 
!erdi. Evvelki gece cürmü meşhut 
halinde yakalanan döv-iz kaçakcısı e
lebaşısı Banker Rafael Yahni'dir. 

iki Zat, iki 
Bitirinciye 

'f avruyu Üniversite Tahsillerini 
Kadar Himayeleri Altına Aldllar 

Almanyaya mal göndermek için P 
yasalarımızda hazırlıklar yapılma 
tadır. Almanya ile iş yapan müess 
selerin kapandığı veya kapatılma 
istenildiği doğru değildir. Yeni bi 
anlaşma yapılırsa bazı madd .. Jer 
Almanyaya ihracı ve mukabilinde d 

Rafael Yahni ve biraderleri fir. 
masiyle İstanbulda Galatada calışan 
dört kardeş, kendilerine müracaat 
ederek para veren ve para istiyenle. 
re hiç bir tahriri makbuz, senet. iL 
mühaber vermemek itiyadındadır
lar. Beynelmilel bir itimat ve söhret 
temin eden Banker Ra!ael Yahni, 
Moiz Yahni, Mordo Yahni ve Hanri 
Yahni kardeşler,. annesi Liı\ife ve 
kardeşi Mehmetli Hica7.a gönderen 
Kanzuk eczanesi sahibi Muhi"ttine 
bin Türk lirasına mukabil Hicazda 
İngiliz lirası vermeyi taahhüt etmiş. 
Zabıta bunu tesbit ettikten sonra ec. 
zacı Muhittini sorguya çekmiş ve 
Hicazda kardeşinin para~ı nasıl aL. 
dığını öğrenmiştir. 

Zabıta bu seferki cürmü meşhudu 
yapmak için Kanzuk eczanesinin bu 
kardeşlere evvelce telkin ettikleri 
itirrıattan istifade etmiştir: Memur
lar, Kanzuk eczanesi sahibi Muhitti. 
n~ num?raları alınmış bin Türk liı;-a. 
sı vermış ve eczaneden Rafael Yalı. 
niye telefon etmesini ve bu parayı 
Fransız frangı olarak Parlste almak 
istediğini söylemesini emretmiştir. 
Muhittin de eczaneye gitmiş ve Ban
ker Rafaele telefon etmiştir. 

Zabıta derhal tertibat almrş ve ec
zanenin hem içind, hem dışında .li(iZ
lenen memurlar hadisenin cereyanı
nı intizara başlamışlardır. 

Rafael otomobille eczaneye sant 
17,30 da gelmiş ve ~fohittine epeyi 
iltifat etmiştir. Nihayet Muhittin me 
seleyi kendısine anlatmış ve Pariste 
parayı kimden alacagını sormustur. 
Rafael bir adres vermiş \"~ 18,200 
Fransız frangı Hanri isminde bir kim 
senin kendisine verece~ini bildirmiş 
tir. Muhittinc teşekkür ederek dısan 
çıkıp otomobiline binerken Rafael 
zabıta memurları tarafından tutul. 
muş ve numaralan mahfuz ve ma. 
lCım bin Türk lirasını ve bazı evrakı 
alarak Emniyet Dairesine getirmiş
ler ve sorguya çekmişlerdir. 

Tahkikat devam etmektedir. Bu 
beyne milel şebekenin diğer memur
larının ve cıjanlarının tesbitine ça
lışılmaktadır. 

lzmirde yanlıt manevra 
yüzünden bir tren kazası 

İzmir, 5 (Tan Muhabirinden) 
Afyon marşandizi Muradiyede yan
lış makasa girerek, hat üzerindeki 
sekiz vagona çarptı, bir furgun par -
çalandı ve üç vagon hattan çıktı. Ha. 
mal Nuri öldü, hat şefi Ali Rıza ile 
kondoktör Nuri agır surette yara
landılar. 

lzmirde iki ci~ayet 
İzmir, 5 ('.l'an Muhabirinden 

ödemişin Bey dağında Reşit Kire
mitçi, bir kadın meselesinden doln
yı arkadaşı Ahmedi, sopa ile başını 
ezerclt öldürmüştür. 

Diğer taraftan İzmlrde Kızılhanda 
doğramacı kalfası Mehmet, Boldanlı 
Salibi öldürmüştür. 

Milli yardım komitesi, dün de va
linin riyasetinde toplanarak vatan
daşlar tarafından yapılan yardımları 

kaydetmiye devam etmiştir. Komite, 
dünki.ı toplantıda, perşembe günü ka
zalarda toplanan teberriıat miktarını 
tahkik etmiştir. Gelen listeye göre, 
perşembe günü kazalarılan toplanan 
paranın miktarı 40.336 lira 68 kuruş
lur. Bu paralar şu kazalardan gönde
rilmiştir: 

Fatih 
Kadıköy 

Eytlp 
San yer 
E~lnönü 
Beşiktaş 

Adalar 
Üsküdar 
Bakırk<5y 

Beykoz 
Beyoğlu 

Çatalca 

Lira Krı. 

8022 75 
8:> 
41 
00 

1479 
1921 
443!3 

2341)0 00 
1200 00 

615 43 
493 00 

308 65 
330 34 

8311 00 
950 6U 

Yalova 1201) 00 
Silivri 1016 10 

YARDIM 
Listemiz 

(10 uncu liate) 
Lira Krf. 

DünkU Y~kt'ln 13.070 73 
SUt~ Argiri Başet Cağaloğlu 
yoku~ 10 
Vasil Gudso Ankara caddesi 105 10 
Bayan Asiye Sahtiyan (Kese
ceği kurban bedeli olarak) 
Arthur S. G. T..ee. Hava Kur-
may Albavı. Hava harp Aka
demisi Mütehassıslarından 
Beyol!lu 45. inci mektep B. 5 
sınıf talebeleri 

15 

100 

6 54 

13.212 27 

(/f Bankası tarafından) 
Şile 601 30 ISTANBUL ŞUBESiNE: 

Bundan başKa, ayni gün zarfında Vasllyadls ve Şeriki t..ırafından 
kısmen milli yardım komite:;i, kıs- Emine Katırcıoğlu tnrafındnn 
men müessesat ve eşhas tarafından Kadı:lvr Katırcro~lu t.ırafından 
Kızılay veznesineyatırılan para mik- BEVOGLU ŞUBESiNE: 

l50 
2 
2 

tan 46054 lira 44 kurustur. Perikll ''e Atanas tarafından 5 
Bu suretle umumi teb.errü vekunu Bavan Vahide Altınorak tara

perşembe günü akşamı 454.998 lira tından 1 
56 kuruşu bulmuştur. Buna gazete- GALATA şUEE'ESINE: 
lerle diğer hususi müe.ı;seseler tara. Bay Ali F:,rkoç tarnfınct~n 
fından milli komiteye teslim edilmek 1 KADIKÖV AJANSLIGINA: 
üzere toplanmakta olan paralar da- 8 el ilkokul tarafından 141 03 
hil değildir. 

Dünkü teberrüler 
Dün komiteye müracaatla yerılden 

14017 liralık teberru taııhhUd{\nde bulu
nulmuştur. Teberruda bulunanlar şunlar
dır: 

Sabuncu Zade Mehmet Şakir 

ve mahdumu 200\1 
Abdi Funt ve şilrekAsı . 1000 
Abdi Fuat ve şürckAsı milesse-
sesi 
Alemdar Zade Yahya ve ş(lre
kfısı 

.Mnrko Toledo 
1stnnbu1 kauçuk ve kablo fab
rikası 

Suraskl mahdumlnn 

132 

550 
500 

700 
2500 
1so8 iblağ 

YekOn: (On Uç bin beıı yUz 13.514 30 
on dört lira otuz kuruıtur.) 

taKetzeulo! Huulal\dldı" oc, ı . ..ı: ı ...... ı. 
tir. Diın Istanbuldan bu merkPze 36 
balya battaniy~. 27 karn" ana. 50 b&ğ 
kova, 5 sandık, havlu, 9 balya yün 
fanile, 3 balye kilim gönderilmiştir. 

Bundan başka Amasyaya 150 çadır, 
1 Tokatıı da 52 balya yün battaniye 
gönderilmiştir. 

Beyazıt Kızılay şubesinin 
mühim faaliyeti 

Zelzele fcliıketzedelerine ynrdım 
için Beyazıt Kızılay nahiyesi mühim Abuaf ben Hayim 

Abdülkerim oğullan 

Haydar 
Mensucat llmltet şirketi 
Fahri Virol 

İsmail 
700 

1 

gayretler göstermiştir. Dört gün zar-
700 fında elli beş balya muhtelif cins eŞ-

JOOO lblCığ ya, bundan başka 5800 lira t_cbe~r~-
1500 ler toplanmıştır. Beyazıt nahıyesın n Mensucat Santral fabrikası 

Çlçls 
Lcon Semerciyan 
Hııymll inşaat şirkeU 

La ter Zılberman 
Alev Vnnulo 
Londrod:ı Britiş Amerikan Ta
bako şirketi 
Derlcılik semer şirketi 
İbrahim Zndc biraderler 

300 
500 

1000 
3000 

250 

700 
.40i) 
700 

Karakin Kuyumcjyan '350 
Ebeyan Hııçndoryan 500 

Dün gönderilen efya 
Kızılay umumi merkezi, Ank<ıra 

tren yolu üzerinde bir transit sevk 
merkezi tesis etmiştir. Muhtelif vila
yetlerde toplanan eşya buraya gön
derilecek, buradan da icap eden fe-• 

en fakir halkı da bu teberrülere de
rin bir heyecan içinde iştirak ctmiŞ
tir. Bir yorgan ve bir battaniyesi o. 
lan bir bayan, battaniyesini felaket
zedelere teberrü etmiş, bir erkek sır
tındaki caketini çıkarıp vermiş, bir 
zabit parmağındaki yüziığü hediye 
etmiştir. 

Kürk tüccarı Mihran Ohanvan ve 
oğlu 750 lira tcberrü ettiler. Nahiye 
müdürü Nuri, Kmlay nahiye baş
kanı Kazım, yardım hareketini bi.i
yük bir gayretle idare etmektedirler. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
yardımı 

Erzincanda. felakete uğrayıp ana
sız, babasız kalmış olan Türk yav -

ı··::ı::ı:·f:'.!!;~:~~!:·:.:~~~;~:!~:~~:~~:·:::~~:· 
Sscrlerin ikincisi diin gece Çembcrlita~ sinemac;ında, tepli tarafından "Erzincan Yolunda .. ve Tevfik Fik-

1 
krılnha1rk bir dinleyici huzurunda verilmiştir. Sine. J'eti~ "Verin za,·allılara,, Mmli siirleri okunmus. 
ma salonu hınca hınç dolmuştu. Sinema sahipleri ıfahı. sonra da sinema tarafından "Atmaca,, isimli 
bile konseri bir loca bileti satın almak suretiyle din. iilm ıösterilmiştir. -

t leınişlcrdir. . ÜÇÜNCÜ KONSERİMİZ 
• Kon~er fevkalnde güzel olmuş ve denebilir ki İs-
S tan bul uzun c;enelerdenberi bu kadar miikemmel bir UçilnrU konserimiz bu aksam saat 17 de Fransız 
• kons"r dinlememiştir. Tertip ettiğimiz bu kon~rin Tiyntro!llunda verilecektir. Bu konser Romanyndnn 

l hasılatını toplamak vazifesi Emlnönii ka'l.ac;ı Milli şehrimize gcldiğindenheri hic bir konser \'ermemi 
Komitesi tarafından Alemdar nahiyesi Kızılay şu- olan Rumen sanatkarı Mel: Skeianu ile nrkadasl:ı-

rının memleketimizde verdikleri ilk konser olarak. 
: besine yerilmiştir. . "h . r i 

i 
~uhe reisi. konsere i tirak eden dinleyicilere Sa· tır, !'lanııtkann başka konser vermemesı ı tıma ı 
~ vardır. Bu sebeple musiki se,·enlerin bu fıro;atı ka· 

ndtkar Safiyeye ve arkadaşlan ile gazetemize, te- d k ı ı · d • 
kd

. rırmnmııları lazımdır. Esasen iğer onser er mız e • 
şckkiirlEriııi bildirdikten sonra sanatkarları ta ım ı· f • 

k b 1 
olduğu ~ihi bu kons.erde de bütün ha!'ll at zelzele e- • 

dmiş bunu müteakıp onser aş amıştır. lakctzedelerine tahsis edildiği için ıidecek olanlar: 
S Konsı r Safiye ve arkadaşları, Macar kadın or- hem nefis ve müntahap parçalar dinliyecekler, hem ı 
ı l..estrRsı ve Beyoğlu Halkevi Korosunun hep birden de felaketzede kardeşlerimize yardım etmiş olacak. 
okudukları İstiklal Marşı ile başlamış, bunu rnüte. )ardır. 

DÖRDtlNCtt KONSERİMİZ 

rularından okuma çağmda olup ilk bazı malların ithali başlıyacaktır. 
tahsillerini bitirmiş veya ilk tahsilin Almanların piyasamızdan alm 
son sınıfına gelmiş on er'cek ve on istedikleri fındıklar için de göriı 
~ız çocuğunun Türk Maarif Cemi - meler yapılmaktadır. Fındık koop 
yeti tarafından okutulmasına ve bu ratifleri birliği ihracat işini üzerin 
suretle bunlar için her yıl dörder bin alacaktır. 
liranın sarfına ve bu iş için şimdiden Almanya Yunanistandan bir ço 
on. bin liralık tahsisatın ayrılmasına mallar ithal etmek üzere Yunan m .. 
Türk Maarif Cemiyeti Merkezi idare esseselcriyle hususi anlaşmalar ya 
Heyetince karar verilmiş ve bu karar mıştır. Yunanlılar hiç bir rizikoy 
Milli Yardım komitesi reisliğine bil- girmemek için mallarını fob (vapu 
dirilmiştir. da teslim) olarak ve peşin para m 
Çocuk Esirgeme Kurumunun kabilinde satacaklardır. 

Faaliyeti Yunan Heyeti Ankarada 
Erzincandan ilk kafile olarak ııo Temalilarına Başladı 

çocukluk bir felaketzede grupu An- Yunanistanla yapılacak yeni tic 
karaya hareket etmek üzeredir. Ço- ret anlaşması için Ankaraya gitmi 
cuk Esirgeme Kurumu şubeleri Ma- olan Yunan heytinin Reisi Hariciy 
latyada 30, Yozgatta 67 kız ve 33 er- Nezaretinden Valietos ve azalan HSJ 
kek çocuk içın yer ayırmışl~rdır. Dı- riciyeden Papadakis ile Milli İktısat 
ğer taraftan felaketzede yavrulardan Nezaretinden Yuvanas ve Yunaıt 
evlat eninmek istiyenler de çoğal • Milli Bankasından Polizois'tir. He-
maktadır. Istanbulda kimyager Ce- yet dün Ankarada Ticaret Vekaleti 
mil Tuna ve cezacı Hikmet Güney, erkanını ziyaret etmiş ve ihzari g~ 
birer çocuğun universiteyi ikmal e. rüşmelere başlamıştır. 
dinciye kadar yetişmelerini üzerleri- Buğday İçin Asgari 
ne alacaklarını bildirmişlerdir. Fiyat Tayin Edildi 

Hususi yardım ve teberrüler 
Universite talebesi arasında fela- Zahire ihracat komitesi bugün toJ' 

l~narak buğday ihracatı için nsgarf 
ketzedelere yardım hususunda hum- fıyatları tesbit etmiştir. Yüzde 4 ·- 5 
malı çalışmalar göze çarpıyor. Bil- çavdarlı, 75 - 76 hektolitrelik vf'J 
hassa kız talebe yün yelek ve kazak yüzde üç analizli Anadolu sert ve 
ormekte biribirlerile yarış etmekte- yumuşak buğdayları fob olarak G,20 
dirler. kuruştan, ayni evsafta ve şartlarla 

Harp Akademisi mütehassıs öğret- Cenup mrntakası sert buğdayları al
menlerinden Ingiliz hava kurmay al- tı kuruştan ve İzmir yumuşaklısı ne 
bayı Arthur S. G. Lce,· gazetemiz va- Antalya, Samsun mıntakaları buğ-
sıtnsile yüz lira teberrü etmiştir. davları da asgari 6 kuruştan satıla .. 
Diğer şehir ve kasabalarda caktır. Fazlasına satış caiz ise de bu 
Yardım faaliyeti bütun memleket- fiyatlardan noksanına satış yapıla

tc devam etmektedir. Hendek kaza- mıyacaktır. 
sında toplanan iane 1500 lirayı bul- Fasulya İki Kuruş Düştü 
muştur. Yılbaşı piyangosunu kaza - Piyasa hareketleri artmaktadır. 
~ ..... ' 0 • ·•:ı: "'· '-4 a .. l:' • ··~ ..ı ._,.ı" 'l'r>nt:ın zı:ıhire Jivatlnrında düsüklüll' 
bulunacqklardır. Tü lun zürraı olan ua~ıamı~tır. ~ ı cuı.:..ııu.. J.:JL\:~ıu ....... u 
koylü bırer ilHşer kilo tütün teberru külliyetli fasulya aldığı duyiılmuş 
etmek suretile yardımda bulunmak fasulyalar 19 kuruştan 17 kuruşa 
istiyorlar. Fakat bu havali tütünle- düşmiistür. Arpaların 6 kuruşa ka
rinin satış mevsimine daha tiç ay dar yiikselece,ği söyleniyor. İngilte
vakit oldugu için koyltı satışa derhal reden fazln kendir istenildiğinden 
başlanması hususunda Inhisarlar Ve. tonu 44 - 45 liraya verilmektedir. 
kfıletine müracaatta bulunmuştur. İhraad Şirketleri 
Toplanacak tütünün 4000 kilod3n 
fazla ve tutarı da iki biıı lirayı ge- Faaliyete Geçti 
çccektir. Yeni kurulmuş muhtelif limitet 

Gazi Antepte de 23.258 lira top - şirketler faalivete gecmişlerdir. Ya. 
lanmıştır. Ayniyat olarak da bir çok pak ve tiftik ihracat birliği de mer. 
eşya gönderilmiştir. . kezini Zahire Borsasında açmıştır. 

Nevşehirde 592 lira ile muhtelıf Ticaret ve Zahire Borsası bütün ya• 
eşya toplanmıştır. Teberruata devam. pak ve tiftik mıntaka'arına mürn
cdilmcktcdir. caatle mevcut yapak ve tiftik stok .. 

Mersinde Çocuk Esirg~me Kurumu larının miktarını sormuştur. 
felaketzede çocuklarından 100 kada- G il 
rına bakabileceğini yardım komitesi- Diin elen l\1a ar 
ne bıldirmiştir. İtalyan bandıralı Cita di Bari va.. 
Manisşda bir günde toplanan para puru limanımıza ihraç edilmek üzere 

1400 lirayı bulmuştur. Butıin mah:ll- şu malları getirmiştir: 
le ve küylerde teberrüat devam et- Elektrik malzemesi, boya ve fırça 
mektedir. maine aksamı, esans kimyevi ecza, 

Nazillide ilk parti iane miktarı 10 makine ve aksamı\ cam eşva, kayak 
bin lirayı geçmiştir. Ayrıca muhim ve baston, kimyevı ecza. Rnyon ve 
miktarda eşya toplanma~ctadır. pamuk elfıstiki mensucat, demir e~ 

Akhisarda şimdiye kadar 4000 li- va, izolant çimento, boya ve vernik, 
ra temin edilmiştir. lastik eşya, kendir eşya. panjur ve 

Eı baa tütün tüccarlarından hakim teferruatı manken, musamba, elek
za~e Halis, zelzeleyi müteakıp hasara trik levazımı. pamuk iplik, mantar et 
uğrayan büyük tütün deposunu der- ya, kağıt eşya, mukavva, bakır eşya, 
hal felaketzedelere açmıştır. Depoda teneke levha, kimyevi ceza, reçine, 
150 ye yakın aileye yatak ve yiyecek kimyevi ecza, cam eşya. pamuk ipli· 
temin edilmıştir. Samsttn Ford acen- ~. yün mensucat. Yine İtalvan ban
tesi mümessili Hacı z.ıde Süleyman dıralr Assirya vapuru da asfalt. soda 
da Erbaaya iki kam~on dolu~u ek- kostik, telefon aleti, naftalin, kM:ıt. 
mekle bir kamyon yıyecek gonder - makara getirmiştir. 
miştir. Ladik halkı ve belediyesi de 
Erbaaya kamyonlar .dolu:.u gönüllü 
amele ve mühim mıktarda ekmek 
göndermiştir. 

Felaketzedeler menfaatine maç 
Istanbul bölgesinin teş~bbüsile ter

tip edilen felaketzedeler maçlarına 
bugün Taksim stadında başlanacak, 
Şisli, Pera ile, Beykoz, Kurtuluşla 
ka~şılaşacakiır. Bugiinkü Şişli - Pe
ra maçı aJaka ile beklenmeğe de
ğer mühim bir spor hadisesidir. 
Yarın felaketzedeler menfaatine 

Fenerbahçe - Galatasaray. Beşiktaş -
Vefa, lstanbulspor • Güne~ karşıla
şacaklardır. 

Şişli • Pera maçını Ahmet Adem, 
Beykoz - Kurtuluş maçını Tarık, Is
tanbulspor - Güneşi Halit Galip, Be
şiktaş - Vefayı Şazi, Galatasaray -
Fener maçını da Sami idare edecek. 
tir. 

" Özdilek ,, 6 Yaşında 
Lüleburgazda çıkan "Özdilek,, g31 

zctesi 6 yaşına girmiştir. Tebrik eı 
deriz. 

TAKViM 

6 Sonkanun 1940 
CUMARTESİ 

1 ncl ay GUn: 31 
Arabi: 1358 

Kasım: GO 
Rum!: 1355 

Zilkade: 26 Birinclk~nun: 24 
GUneş: 7.26 - Öğle 12.19 
İkindi: 14.42 - Akşam: 16.55 
Yatsı :· 18.31 - İmsftk: 5.39 

akıp Sadettin Kaynağın bestelediii Yusuf Ziya Or
tacın (Unutma} atıtı, "Fırat,, ve "Dua,, isimli mem
leket parçalan okunmuş. daha sonra da yine zelzele 
facinsiyle alakadar güzel ve cidden hazin parçalar 
okunmu!>tur. Bütün bu konsere işt\rak eden Macar 
kadın ol"kestruı da aynca nef'ıs alafranga parçalar 
çalmışlardır. 

Sanatkarlar sftrekli alkışlarla takdir edilmişler-

Dördüncü konserimiz Kad•köy Süreyya ı.inema
sında 11 Kanunusani Perşembe aksamı yine sanat. 
kiı ~afi~·e ve arkadaslan ile Beyoilu Halkevi Koro 
Heyeti ve Macar kadın orkestrası hrafından verile-ı 
cek, sinema ldatesi de Charles Bover'in Sava~ isimli 
filmini göste~ektir. 

Tertip eclilen müsamcreleT 
Felaketzedeler için gazetemizin 

tertip ettiği konserlerden başka Mü
nir Nurettin de, önümüzdeki salı ak
şamı Saray sinemasında bir konser 
verecektir . 

yazıt camiinde avukat Mahmut Kfı .. 
mil tarafından zelzele felfıketzedcıe .. 
rine yardım mevzuu etrafında bit 
vaaz verilecektir. 11 Kanunusani çar
şamba akşamı Maksim salonunda 
Yunan artistlerini1' iştirakile bar sa
hibi tarafından bir müsamere veri • 
lecektir. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Pazar günü öğle namazında da Be-
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[BUGÜN 1 
Harp ve 
Balkanlar 

Yazan: Omer Rım DOCRUL 
YENEDİK 

'1' AN 

BALKAN 
Kadın ve 
Facia! 

Yazan: B. FELEK 

A vrupa har~ini~ B~Il:~nlara ~~- . 
raycti ihtımalı, gunun en mu. 

him meseleleri arasında yer aldı. 
Macaristan Hariciye Naurı Kont 
Csaky'nin Venedikte İtalya Harici. 
ye Nazın Kont Cinno He bu bahis ii. 
zerinde de ıniihim konuşmalar ya. 

Müzakeresi 
Başlıyor 

Sovgetler Finlô.ndagı 
Yine ikiye Bölmek 
·için Uğraşıyorlar 

Antantı Bir dostum vardır. Hak afiyette 
daim etsin, hiç cJemli !ieY din

lemek, feci bir şey görmek, hattu a
cıklı film seyretmek istemez. 

Konferansı 
-0--

pacağı bildirili~ or. M k d u·· I 
Harbin Balknnlarn sirayet etmesi ütea ıben Bir e ç er Finf er Sovyet Topraklarında 

Merkez Cephesinde Şiddetli 

ilerliyor, Fakat 

Harp Oluyor 

8 Şubatta Belgratta 

lçtimaa Çağırıldı 

"- ÖliimHi diinyada o kadar faci
alar oluyor ki, hu~lardan ba~lm bir 
de uydurma facia piyeslerini görmi
Ye lüzum yoktur. Eğer imkan varsa 
biraz gülmeli, biraz neşelcnmeliyiz.,, 
Der. için ya Almanyanın bu tarafta faa. 

liyete geçmesi. yahut bazı Anupn Konferansı Toplanacak 
gazeteleri tarafmdan ileri süriilılüğii 

Ben de bu zatın dediği gibi dii~ü
nenlerdenim. i ter ayıplayın. ister 
iyi gözle görünii7:; bu böyledir. Ren 
bunu kendim için bir kua;ur sayan
lardan dn dc;:!ilim. l\lescliı, zelzele k. 
Hiketzedelerine ait gelen resimler· 
den bir kısmına bnkmıya bile taham. 
mülüm yok. 

gibi, Sovyet Birliğinin Balkanlnr ii-
7.erine yürümesi icap eder. Almanya, 
Balknn de\ Jetlerinden Yugoslav~·a. 
nın bitişik komşusudur. Onunln Ro. 
manya arasında So\'yet toprakları 
ile !\lacar toprakları geriliyor. 

Almanya ile Yu~oslnvya nrn ında 
haTp sebebi olacak bir hadise yok
tur. Hatta Her Hitler, Almanya ile 
Yugoslavya arnsındnki hududun da
imi oldur,rtınu da söylemi ti. Alman. 
yanın hu tnahhiidiinii ifa etmemesi. 
ni. yahut bu taahhiidünü bozmasını 
icap ettirecek yeni bir hadise \·uku. 
bulmamış, yeni bir \':ıziyet hasıl ol. 
mnnuştır. 

Almanyanın Romnnva malıa;ulô. 
tına \'azıyet etmek, bilh~ sn r.omnn. 
yanın bütiin petrol istihsnlini kcn. 
dine hnsretmek istedig-;.i ötctlenbcri 

ı A ' ma umdur. Almanya ile Romanya n. 
rasında ~ apılan ticaret nnlaşınnlurı. 
nın Alman~ ayı tatnıtn ctmedi!:i de 
:mütemadiyen siillenmektedir. Faknt 
dediğimiz gibi, ltoınanya ile Alman
ya arnsında duran iki engel 'nrdır. 
Biri l\tacaristnn, biri de So,·yct Rir. 
liğidir. Almnnyanın Romanyaya sal. 
dırmak iı:in bu iki en~elden birini 
a ması lazımdır. 

Şimdilik Almnnyanın Sovyet Bir
liği ile harbe girmesi bahis -mevzuu 
değildir. O halde Alman~ n, Roman. 
yanın petrollerini \'e nir mahsulle. 
rini zaptctmek için Macaristanı çiğ-. 
nemeyi mi göze alacak? 

Fakat l\lacaristanı çiğnemek için 
de evvela İtalyanın da lıımn razı 
olması lazımdır. İtalya ile l\lacnris. 
tan arasındaki do tluk ise ~ayet km·. 
vetlidir \'C İtal ·anın Macar istiklulı. 
ni korumak yolunda Almanya iJe c::ı. 
hşnıa ı kuv\ etle muhtemeldir. Al
~anyanın bu harp sırasında italva 
ıle ... çatışmayı kolay kol ı güze ala. 
eagı zannedilmez. Diğer taraftan 
Macaristan ile Roman'\'& a.ranuda~i 

---· • -•• &"flll:K IQJK"Jfll da 
d~ima me,·cuttur. Belki de bu im. 
~andan istifade etmek l\Jacnristnn 
ıstiklnlini tehlikeye k~ymaktan da. 
1 " çok hasiretknrane bir han·kct o. 
~ıır. Nitekim neticenin hö' le olaca. 
~ı d~ umulmaktadır. Bö):le olduğn 
akdırde Almaııyanın Balkanlara te. 

Ca\Ü •. 
zune karsı, daha kuvvetli bir 

env.cl dikilmis olur B ~ . 
d . u tarafta vaziyet bu merkezde. 
ır. 

Diğer tara( ı· S · liği . a gc ınce; ovyet Hır. 
t nın Balkan alcvhinde bir g(ına 
asavvuru hulunı .d ... I" d 

Sov:vet h""k"'· .na ıgı ma um ur. 
• U urnctı R ·· kcrrer t . ' omanyaya mu. 

n<?Ş • ernınat \•ermiş \"C lıir takını 
tck~tıynt ~ol,:ıyısile de, bu teminatını 

~ etmıştır. 
\ azi:vet b ..,.. • u merkezde oldıı~unn 

.. orc, Balkanı h 
uzak d ar arp tehlikesinden 

nıı ır? n·· ı 
de 1°~ e bir zamanda bir kim enin 
ııu iı;~fa telı1ike ~nden uzak oldui:'lt-
ç .. k"" ctnıesıne imkan yoktur ııo u yangı d • 
gın d n cvnnı ediyor 'c yan. 

evam ettir..· ""dd 
:rtık dikkat" .... ı mu etrc, en uya. 
zıtlıklı bul~ gostermck ve daima Jıa. 
tur. nnıaktan başka çare 3 ok. 

Onun için h 1 k' 
lıenunı ·eti ~r n ışafı azami e. 
-===--- ) e takıp etmek lazımdır. 

Fırat ve Dicleden 
Sonra Ceyhan 

!!~~~~A~~-! aşfl 
ıi, dort metre eu· Yhan neh
ve beş k"" - 1 ı santim kabarmış 
hayv oyu. su ar basmıştır. İnsan v~ 

an zayıatı yoktur. 

. DİYARBAKIRDA 
- Dı~arbakır, 5 (Tan Muhabirinden) 

Dıcle nehrinin taşması üz . 
§eri yolu üzerinde Çatrnon ;:,nnide Bi
knvık · 1 e>"Ç ınde 

.J ~ş cmez hale gelmiştir. Ka 
çılar dığer bir adada mı:ıhsur k 1 yıktır y·· a mı.-
. . uzme bilenler suya dalarak k :ı -

dılerini muhakkak bir ··1 ·· d en 
tarınıslardrr D"ğ l .o _um en kur
:k ~ . ı er erının vesaıtıe 
U~anlmasına çı:ılışılmnktadır. 

~çlcnin :aş~_ası .telgrafla İrak hü
etuıe bildınlmıştir. 

Ankaraya Giden Ecnebi 
1st Askeri Heyetler 

.. anbul, 5 (A.A.) - D. N. B. b!l. 
dınyor: Fransız erkanı harb· . ıye ge-
neralı Arbanneau ile iki İngiliz erka-
nı harbiye subayı, askeri erkanla gö

ırüşmek üzere Ankaraya gelmişlerdir. 

Londra, 5 (Hususi) - Macar Ha
riciye Nazırı Csaky, bugün saat 11,50 
de hususi trenle Ven~dıyc varını~ ve 
istasyonda merasimle karşılanmıştır. 
İtalya Hariciye Nazırı Ciano Ja bu 
akşam Romadan Venediğe hareket 
edecek ve orada Macar Hariciye 
Nazırile görüşecektir. 

Londra, 5 (Hususi) - Finlan. 
dadan gelen en son haberlere göre, 
merkezi cephede şiddetli bir muhare
be vuku bulmaktadır. Fin askerleri, 
hala Sovyet topraklarındadJ..\ ve bun
lar bir Sovyet şehri olan Rapola isti
kametinde ilerlemektedir. Burası La
doganın şimalinden 130 mil ve Fin 

Romada çıkan Tribuna g:ızetesi, i- hududundan kırk mil mesafededir. 
ki nazır arasınd31 yapılacak müzake. Suisalmi'de Sovyet l:ıtaları mağlüo 
relerin büyük bir ehemmiye~i ha~z 1 edilmiştir. • 
olduğunu, çünkü Macaristan ı1c mu- y· ·k· b··ı t bb .. ·· . . _ tne ı ıye o me e1 e uıu 

cavır memleketler arasındı:ıkı muna- F" 1 . S 11 t tt"kl · "dd" 
ın erın a ayı zap c ı erı ı ıa 

sebct1crin mevzuubahs olacağını yaz-
ediliyorsa da Fin resmi tebliği henüz 

maktadır. 

Yine bu gazeteye göre, Vcnedik 
müzakereleri Avrupalılık vasfını 

muhtemel tehditlere karşı müdafaa 
edecek olan mıntaka için pek mües
sir olacaktır. 

Yeni Uçler Koni eransı 
Diğer taraftan Londrada çıkan 

Nevs Chronicle gazetesi ise, ihtilafın 
Balkanlara yayılması tehlikesini ka.y. 
dederek, Romı:ıda dönen bir şayiaya 
göre, Kont Ciano ile Csaky ve bir 
Alman mümessili arasında İtnlyada 
bir üçler görüşmesinin cereyan et -
mesi muhtemel oldu,2unu bildirmek
tedir. 

bu hadiseden bahsetmemekte, fakat, 
burada da şiddetli muharebelerin ye. 
niden başlı:ıdığı anlaşılmaktadır. Çün 
kü, Sovyetler. Finlandayı buradı:ın i
kiye bö1mek teşebbüsiine yeniden gi
rişmişlerdir. 

Ladoga gölünün şimalinde iki Sov
yet bölüğü bir Finlanda mevziine ta
arruz etmiş ve 150 nefer zayiat "ere
rek püskürtülmüştür. 

Sovyet tayyarelerinin laaliyeti 
Bugün Sovyet tayyareleri muhte

lif şehirleri bombardıman etmi ler 
ve Helsinkinin Şimaline ve Obo ile 
Hango adasına bombalar atmışlar

dır. 

Ademi müdahale •iycueti 
İskandinavya devlet1eri adf'mi mü. 

dahale siyasetine devam ederek mem 
leketlerini açıktan açığa yabancr dev 
lctlerin Finlandaya gönderecekleri 
yardıma sahne yapmıyacaklanhı, an
cak bir taarruza uğradıklan tnkdir
de kendilerini mildafaa edeceklerini 
bildiriyorlar. 

Bern, 5 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: 
Romanya Hariciye Nazırı ve Bal

kan Antantı reisi Gafenko, Balkan 
antantını 8 şubatta Belgradd:ı içti
maa davet etmiştir. 

National Zeitung gazetesinin Ro
manyadaki muhabiri, Yugoslavya ta-

" rafından Türkiye hakkında ileri sü-
Amerikamn gönderdiği yardım rülen itirazın, İtalyanın nüfuzu ile 

583,000 dolara ,•armı!':tır. Danimarka bertaraf edildiğini habe!" vermckte
dan hat gerisinde çalışacak müteha~- dir. 
sı.s bl,. 'h .. v ... t.~;,.,ı~"dı:ıv:ı rrH ..... :1<tedir., Diğe~ t.araftan, ~aslcr Nach:i~hten 

Times ın bır makale ı 1 gazetesının .Macarı~tan muhabırı~ R°: 
Tlmes ır111eteı;I, nslı:l'rl hın· .. ı:~t h:ıkl<ı'lclA manya ve Bulgarıstan Başvekıllerı 

mütal,.a dcrl'T'ev~.,,, ederrk. ;:;Lılln t:ır:ıtın-I arasınd~ yeni yıl münı:ısebetile tca\i 
r\'ln yaoılan hntalım tebarüz ctUriyor \•e edilen telgrafların çok samimi bir 
divor ki: lisan taşıdığını tebarüz ettirmektedir. 

''St:ılinin a"kcrt bihıl~lrlil!i ve slva 1 
mııhnkeme tıkdanı, Sn\"yet mın :ıff:ıkıyet
"İ7.lil!'l,,rı" lırmm hf"TT\"n 1<ır,.~ııl l\f:ı,,ner

helm ile General Wl'lleerltısun S"\''kilkry
şl ve parlP k vaııınRn dcrer .. aılnrl~ fı'lıll 

olmuştur. St lin. :ıo:kcrler"nl. hi~ h;mrlık
ım: VP te,..hlıatsı7.. bir kıs h"rhinP sokmus
tur.· Stalin mektenten vı>tisme en müm
taz S\Jbııylnrının biiyilk bir '<ı.,;mının vü
cudünü kAldırmıştır. Stnlln. So··vetlC'rin 
Firılıındfılılrır tıırııfınd:ın kcnd lcrini J\Iım

ncrhclmln kaoltııllst tıır.yiklndcn kurta
racak halasklırlar gibi srl!ımbn:ııc:ıklnrını 

nskerlerinc \"Al'!d .. tmi&tl. Fakat, bu işte ta
m.,'Tien kaybetti ... 

Tlmes gazetfu:i, Flnlandııv:t, kati ı;ıırtt

te muhtaç olduğu hıım mal7"m!!Slnln ve
rilmesi 1.anıretine bir kere -iah:ı ı!T"ıır ile 
ls:ıret edf"rek m'1kıtle.:lnl bltlrmcktedlr. 

Rumen Kralının 

Mühim Ziyaretleri 
Bükreş, 5 (A.A.) - Kral Knrol, 

yanında Başvekil Tataresko olduğu 

halde dün akşam Cernauti ve Chisi. 
nau'a hareket etmiştir. Kral her sene 
krallar gününde mutat olan merasim 
de hazır bulunacaktır. 

Lakin ne garip tecellidir ki; ken
dilerine cinsi Jfttif ismini verip znyıf 
olduklnnnı iddia eylemek gafletinde 
bulunduğumuz kadınlar -hizden 
denıiyeyim- benden dnha taş ~Ü· 
rckli göriiniiyorlar. Bir kere her ka
dın hir güldüren film ) erine bir fa
cia !'leyretme)'İ daima tercih ediyor. 
Halleler onlara en biiyük sanat ziyn
fetleridir. Komik eserleri, eğlenceli· 
filmleri seyreden yüz kişinin doksa .. 
nı çocuk ve yaqlı adamlardır; ancak 
)'iizde onu kadın. 

Bu gösteriyor ki; kadınların ruh 
hamurlarında belki erkeklerden fnz. 
la acıya tnhammül mayası \"ar. 

Bu müsahcde o kadar kati ve mn
hakknktır ki; hepimiz için, her an 
bunu tc,•sik etmek kabildir. 

Ya ı eJliyi geçmemi olan kadın-
ların en ziyade tiQ·akisi olduklnn 
şey acı haber vermektir. Falanın öl
düğünü, filancanın ümitsiz hasta ol
duğunu. falancanın damdan düştii
ğiinii miinasebctli miinascbetsiz dai. 
ma biribirlerine anlatır ve hundan 
bir nevi "mara7.i,, zeyk alırlar. Her 
kaza yerinde toplanan meraklı giirn
hunun çoğunu kadınlar teşkil eder. 
ler. Bunlar evlerine döndükleri zn
man tramvay altında kalan ndamıu 
nasıl bacağı kesildiğini -ta(silatiy
le- ballandıra ballandıra anlatırlar. 

Belçika Kabinesi 

istifa Et~·i l\facaristanda Yakalanan Almanyada Lüks ve 

Bu seyahat, kralın son haftalar 
zarfında muhtelif cephelere yaptığı 
ziyaretler serisini tam:ımlamaktnrl:r. 
Kral Noel şenliklerini Macar hudu
dundaki Ora~a Mare'e de ve yılba
şını da Romanyanın harp limanı ve 
bir Dobrice şehri olan Köstencede 

geçirdikten sonra şimdi de balen Sov 
yet hududu olan eski Polonya hudu
duna C~autl'ye ve Besarabyaya 
gitmektedir. Kral bu iki mevkide nu
tuklar söyliyecektir. 

idam ce7.alarını seyre gidenlerin 
ekc;crisi kadındır. Bana yüz lira ver
seniz böyle bir manzara karşısında 
bulunmak istemem. Daha bir kaç ay 
e\"\'el idam edilen Vaydman adınc\aki 
katil \'e hırsız Almanın kafası kesil
diği zaman, kanına mendil bulamak 
için ko an kadınların bu feci tehalU
künü görenler kendilerini dehşetten 
alamamı ']ardır. 

Brüksel, 5 (Hususi) - Belçika Bir Tedhişçi Parti Ağır Vergiler 
kabinesi istifa etmiştir. Siyasi ma- Budapeşte, 5 (A.A.) - Polis ''oklu Amsterdam, 5 (A.A.) - Havaoıı A-
hafil, Başvekil Piyorlotinin mesai haçlar,. partisi azası tarafından bu iansı hildir.ivor· 1ktıudi ,,;alnhl.vl!tle-- ~--·n.. ·---r- ............ ~t::..

1 
pın~uıın cıuşmanlarını ortadan kaldır rin Göringin elinde toplanması neti-

bit hususunda daha büyük bir ha. mıık maksadile teşkil edilmiş bir ted- cesi olarak Almanyadl, vesikaya 
reket serbesfüine sahip olmak arzu. hişçi teşekkülü meydana cıkarmıştır. bağlanmıyan her türlü erzakın, hal. 
sile bu yolda hareket ettiğini söyle. Bu teşekkül bilhassa son zamanlarda kın satın alma deliliği denilen hare
mektedirler. partiden ayrılan mebusları takip et- ketine mani olmak ve bu suretle ha. 

Yeni kabineyi teşkile Kral tara. ~ek~e.idi. ~eşe~külün 'efi parti l~n- 1 zineye yeni menafi bulmuş olmak ü
fmdan yine Piyerloti memur ediL cı re~sı O~tıa:ı ~le 15 ırkadaşı polısçe j zere, çok ağır bir lüks vergisine tabi 
miştir. tevkıf edılmıştır. tutulması düşünülmektedir. 

ltalyada Vesika Usulü 
Roma, 5 (A.A.) - 15 kfınunusani. 

den itibaren İtalyan iaşe vesika ser. 
visinin tatbikine başlanacaktır. 

Diyecek şu ki: Cinsi latifin faciaya 
acıklı şe~ lere kar~ı hem mcrbamet
Jeri hem de tehalükleri fazladır. O 
halde onların bu hususi karakterle. 
rinden istifade etmek gerektir. Uina· 
enaleyh -Allah tekerrüründen sakla 
sın- memlekette :;ıı baskını, zeJzelc 
gibi afetlerde erkeklerden ziyade hiz 
met edecekleri muhakkak olan kadın 
;\·ardım ekipleri teşkil etmeliyiz. Bu 
hem bize takdir edilmlyecek kadar 
kıymetli hizmetler temin edecek bir 
organizasyon kazandıracak. hem de 
kadınların acıklı sahnelere olan 
-belki de - fizyolojik meyillerini 
tatmin etnıi olacaktır. 9 

• 

HADİSELERİN iÇYOZU 
jn~Eltcrcdc lıu haftadan itibaren §eker, et \'e yağ vesi
kaya tabi tutulmağa başlanmıştır. Adam başına hnf. 
tnffa 31)0 graın şeker, bir kilo et ve 150 gram yaJ \'e. 
rilır.f'ktedir. Bu nisbet Almanyada adam başına \"eri. 
len ~el~er, et ve yağa nisbetle beı misli fadadır. 

* Sovyet Birliğinin iktuadi vaziyetı hakkında ıhtı-
sasile tanınmış olan Harvard prole•örlerinden 
Bruce Hopper, Sovyet - Alman müncuebetleri 
hakkında yaptığı uzun bir tetkik neticuinde su 
hükmü veriyor: 
~'Sovyet Birliğinin Almanyaya kati bir yardımda 
bulunması icin. iki •enelik hazırlıia ihtivac var-
dır.,, 

Almanyanın ithalcitı, müttefiklerin ablokası yü
zünden, yüzde kırk ni.abetinde düfmÜftür. Al
manyada et, balık, yağ, davar yemi, petrol, de
mir, manganez, pamuk, kauçuk, nadir madenler 
darlığı vardır. 

Sovyetlerin Almanlara et, balık, maden, pamuk, 
kauçuk vermeleri beklenmez. Çünkü kendisi bun
ları ya ithal ediyor, yahut ihraç etmiyor. Geriye 
kalan maddelere gelince, yağ ynine Mançu~ 

riden gelen •oya lasulycuı vermek mümkündür. 
Fakat Almanlann 1931 de kullandıkları nebat 
yağını çıkarmak için 2,30'J,OOO tonluk •oya la· 
•ulyası lazımdır. 

Davar yemine gelince, ka/i miktarda temini içın 
birkaç sene geçme•i lazımdır. Çünkü Sovyet Bir
liği, halihazırda yeti,tirdiii yüz mılyon tonluk 
hububahndan hiçbir fey ihraç etmemektedir. 
Sovyet Birliği taralıntlan i.atilı.al olunan demirin 
ancak yüzde biri ihraç olunabüir. l#tilwali arttır• 
mak için iki •enelik ltaırlıia ihtiyaç oar. 
Sovyet Birliği, bir milyon ton mtınwa.nn çılıan· 
YGr. Ve bu i•tih•ali arthrmak mümkündür. 

* Atınocak mallıınn bedelini ödemek meselesi de 

• 

• 

GcC"C"n A~ustosta yapılan ti~aret muahedc;i Soyyefler<', 
ınnkine, t11~·yare, deniz aletleri almak için 200 milyon 
nıarklık bir kredi açmıştı. Alman fabrikalan bu sır:>

d:ı bu tıııahhütJerini yerine getirebilirler mi? 

* ·Böylece münakale mueluine varılır. Almanya-
nın Sovyet malı bulduğu larzeJilirse bu mallar 
Almanyaya nereden gider? 
Soya laıulyeıi Mançuriden kalkarak 5000 mil, 
petrol Kalkcuyada 2000 mil, manRanez Ukrayna
da 1200 mil mesafededir. 
Sovyet demiryolları 1913 •eneıine niıbetle yii::de 
kırk be, artmıftır. Sovyet demiryollarının yap
tığı nakliyat, dünyanın en ağır nakliyahdır. Ve 
Amerika nakliyatının üç, Alman nakliyatının al
h, Framız nakliyatının üç mi•liclir. Almanyanın 
muhtaç olduğu soya Üe manganez Alman hucla
tluna htıtlar götürülebilir. F akf!t •ekiz milyon ton
luk petrole vaziyet deği,ir. Çünkü Sovyetlerin 
kentli İflerini durduramaz ve dahili teıkilatlarını 
bozamazlar 

'f. 
Petr<ıl AJmanyanrn en ha~·ati mes<'lec;idir. Onun yıllık 
ihtiyacı 12,5 milyon tondur. Dahıti istihsal 2.5 milyon 
tutar. Romanyadan alabileceği petroJiin miktarı da 
(2) milyora tondur. Geriye kalan 8 milyon tonu nere-
den alacak:'. · 

Sovyetler he" !ilene 30 milyon ton petrol io:tih~al e-di. 
~·orJor. Bununla heraber geren yıl ihrac ettikleri pet
roliin mıktan J ,200,000 tondur. Petrolün çoğu Kaf. 
kasyadan geliyor ve Akderıiz yoluyla ihraç olunuyor. 

~ . 
Nilttıyf!t Amailralı mütelaauı• fil neticeye van
>"'': "Harp ilıi •ene ti tılaa ti eoam eti er ve Alman-
31G ltarpten yıpranmaz, Sovyet •«nayii ve müna
lttile mterni yett.iJen organiza eJUir, Almanycr tla 
ttıtılt.ltütlmni yerin4! getirerek borcunu öder•e 
o zaman Sovyet yardımı kati mahiyeti alır.,, 
O halde harp 1942 •ene.ine kadar uzayacak olur
aa müttelilrler entlifeye düfebilirler. 

e 

Bilmem kendileri bu hurosta 
ne düsiiniirler? 

Amerikaya Göre 
Müttefiklerin 

Harp Programı 
Londra, 5 (Hususi) - Gece, İngi

liz tayyareleri Almanyanın Şimal 

Batısı üzerinde keşü uçuşları ve He 
ligoland körfezindeki deniz tayyare 
üsleri üzerinde de devriye uçuşları 
yapmışlardır. Bütün İngiliz tayynre. 
leri salimen üslerine dönmüşlerdır. 

Amerikalıların noktai nazarı 
İngilterenin Amerika Sefiri Lord 

Lothian, Almanların gelecek bahar
da bir taarruz karan vermek mec. 
buriyetinde olduklannı, müttefikle· 
rin, bu taarruzu karşılamıya hazır 
olduklarını ve o zaman Hitlerizmin 
yıkılacağını söylemiş ve müttefıklc
rin hı:ırp programını şu şekilde hu
lfısa etmiştir: 

"Totalitarizm, Nazizm ve Komü
nizme karşı demokrasilerin mücade
lesi.,. 

Alman işçilerine hıtap 
İngiltere muhalefet lideri :\1ister 

Atlee bugün Alman işçilerine hi
taben bir nutuk söylemiş ve demiş. 
tir ki: 

"Biz İngilterede hü.kUmet ba~ın
da bulunan Chamberlain, Seymon ve 
saireyi tam serbesti dairesinde ten
kit ediyoruz ve icabında başımızdan 
atıyoruz. Siz de bizim gibi olmak, 
Hitleri , Göringi vesaireyi tenkit et
mek istemez misiniz? 1sterseniz bi· 
liniz ki demokrasi budur. Ve sizin 
mahrum olduğunuz, fakat harp ne
ticesinde elde edeceğiniz nimet bu
dur.,, 



OR: 
-

Atletizm işleri 
lslah Edilecek 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü atletizm sporunun memlekette 
kökleşmesi ve terakki yoluna daha 
esaslı bir şekilde girmesi için her tür
lü tertibah almaktadır. 

Genel Direktör, bundan iki gün 
evvel atletizm işlerimiz. üzcrınde i
darecilerle bir gorüşme yapmış ve 
bu toplantı neticesinde Beşiktaşlı Ali 
Rızanın atletizm ajanlığına. tayinine 
Fenerbahçeli Füruzanın da Nailiye 
yardımcı olarak verilmesine karar 
verilmiştir. 

Sicil Talimatnamesi m~elesi 
Genel Direktör son tetkik seyahat. 

lerinde yeni sicil talimatnamesinin 
kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı husu
sundaki şikayetlerle karşılaşmıştır. 

Bütün bölgeler bu talimatnamenin i
yi olmadığında müttefiktirler. Gene
ral bu şikayetler üzerine bu ışi An
'karaya avdetinde halledeceğini, esa
sen bunun bir tamimden ibaret oldu. 
ğunu söylemiştir. Teşkilat nizamna. 
mesi bugünlerde tasdıkten geçecek, 
ve tabiatile bu talimatname kendili
ğinden hükümsüz kalacaktır. Bunun
la beraber yeni ceza talimatnamesi 
projesi de hazırlanmış ve son şeklini 
almıştır. 

Küçükpa~arda 

Bir Ev Çöktü 
Küçükpazar, Demirtaş mahallesi 

Sabunhane sokağında, sabunhane sn. 
hibi Tevfiğe ait 23 • 2 sayılı üç katlı 
ahşap ev, dün saat 16.30 da yıkıl. 
mıştır. Evde kiracı bulunan Sabun. 
hane amelesinden Hüseyinin kansı 
Fatma, enkaz altında kalarak hafif. 
çe yaralanmıştır. 

İstanbul itfaiyesi derhal vaka ve. 
rine gitmiştir. Yapılan ilk tahkika. 
ta göre, hadiseye bu evin arkasındaki 
eski bir kemcrln son yağan ya~mur
lann tesiriyle yıkılması sebep ol. 
muştur. 

Bir otomobil çarpı,ması 
Şoför Cemalin idaresindeki Çorlu 

65 plakalı otomobil, Bankalar cad. 
desinde şoför Ercümendin kullandı. 
ğı otomobile çarpmış, her ı'ki otomo
bil de ehemmivetsiz sure e hasara 
uğramıştır. Tahkikat !=onunda ı;oför 
Cemalin had· e esna"iınf'a alkQl kul
lanrlığı anlaşılmış, takibata başbn
mıştır. 

Muratlıda Kış 

Muratlı (TAN) - Şiddetli bir kış 
hüküm sürmektedir. Üç gündenberi 
fasıla ile kar yağıyor. 

--<>-
Şarklı Talebe İçin Yurt 

Birinci umum müfettişlik Üniver. 
ııritedeki Diyarbakır mıntakası tale
besinin bir yurt açmalannı temin 
etmiştir. Yurdun açılması kin emir 
gelmiştir. Tahsisat gelir gelmez, İs
tanbulda okuyan Diyarbakırlılar i
çin yurt açılacaktır. 

Dün Akşam Tekrar 
Kar Başladı 

Sehrlmfzde hava dQn de kısmen kapalı 
'ft 90ğuk •~iştir. Akşam Ozeri tekrar 
kar ba111amıştır. Rasathaneden blldirildl-
11ne göre, Balkanlardaki soğuk dalcası
nın buraya tesir etmesi ve bu sene fs
tanbula çok kar yaı?DU1$ı ihtimali mev
euttur. 

BORSA 
Londra 
Nevyork 
Paris 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
BrOksel 
Atına 

1 - l - 1940 

5.21 
130.36 
%.920:i 

11.7225 
29.2406 
lllU9 
21.8225 

0.965 
Sof ya 1.5925 
Madrid 13.19 
Buda peste 23.!9 
Bükre1 0.965 
Belgrad 3.1575 
Yokohama 31.045 
Stokholm 30.8275 

ESHAM VE TAHViLAT 
Tilrk borcu I. peşin 19.225 

" ,, II. peşin 19 225 
Ergani lı}.79 

'---~~~-------
,, ~ ~""--~ """"' ~ ~ "'"'""" 
~ ASKERLiK iŞLERi ~ 

'"""""~~~-Askerliğe Davet 
Eminönü Askerlik c:ubesinden: 

Şimdiye kadar askerlik • yapmamış 
(316 ila 335) doğumlu topçu sınıfına 
mensup cezalı, cezasız. ve bakayada 
kalmış erat askere sevkeclileceklcr
dir. Bu eratın hiç vakit gcçirmiycrek 
şubeye müracaat et neleri iliın olu-
nur. 

* Beşiktaş Askerlik şubesinden: Harp 
sanayii sınıfına ayrılmış olan 335 do
ğumlu eratla şimdiye kadar askere 
çağınlmamış veya çağırıldığı halde 
herhangi bir sebeple geri kalmış ve 
şubeye gelmiyerek b-ı"<nyada kalmış 
diğer doğumlu erat sı:?vkcdilecektir. 
Derhal şubeye müracaatları ilan olu
nur. 

Kadın Hekimleri Toplantısı 
Turk Ginekolojı kurumu bu seneki ye

ni idare heyetini intihap etmiştir. Birinci 
reisliğe Dr. Mahmut Ata, ikinci relsllklere 
Dr. Ahmet Asım Onur ve Hadi İhsan Ge

diz, genel sekreterliğe Dr. Nuri Silleyman 
Canbakan seçilmişlerdir. CC?niyet bilhas
sa Tlirk kadınlığını alfıkadar eden fenni 
mevzulnr (!zerinde çalı~mnlarına devam 
etmektedir. 

KAYIP - Fen Fakiiltesinden 3.11. 

939 tarihinde aldığım hüviyetimi za
yi ettim. Yenisini alacağımdan cı;ki

sinin hükmü yoktur. - Fen Fakül. 

tesi P.C.N. sınıfından No. 4084 Mah. 

mut oğlu Fazıl Aykur. 

İstanbul Asliye 6 ... ı Hukuk Hakim. 
liğinden: Davacı: Çarşıkapı Tramvay 
caddesi Cümhuriyet fırınında pişiri
cilik yapan Mehmet tarafından Ak
saray Cerrahpaşa Katip Muslahaddin 
sokak 1 1 O No. da ikamet etmekte 
iken hali hazır ikametgahı belirs\z bu 
lunan kar:ısı Bedriye aleyhin-e ikame 
eylediği boşanma davasının icra kılı
nan muhakemesi sonunda: 

İki taraf arasında.ki şiddetli geçim
sizliğin sübutuna binaen tarafların 

boşanmalarına dair verilen 27.9.939 
tarihli ve 22 No. lu htikmün müdda
leyhin ikametgahının meçhuliy~tine 
binaen 15 gün müddetle ilanen teb
liğine karar verilerek mezkur gıyabi 
hüküm fıkrasının tebliğ yerine geç
mek üzere mahkeme divanhanesine 
talik edilmiş olduğu ilan olunur. 

Devlet Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden ·: 

İstanbul Yolcu Salonu dahilindeki bilfenln Mayıs 940 sonuna kadar kiralanması 
fşf açık usulde arttırmaya konulmuştur. Muhammen bedeli (210) lira ve muvak
kat teninab (15) lira (711) kuru$tur. 

İhalesi 11-1-940 tarihine rastlıynn Persembe gQnO saat on beşte Galata Rıhtı
mındaki Umum Müdürlük binasında toplanacak olan Allm, Satım Komisyonunda 
7apılacakbr. 

Şartnamesi sözQ geçen ko!llisyonda görülebilir. ~107:l4) 

lstanbul Mıntaka Liman 
Reisliğinden : 

'.Ahırkapt 15nQnde '6otık (Marl Valya no) ve Haydarpaşa açığında babk ("Mar
prita) ismindeki iki vapurun enkaı.ının çıkarılması isi 28 - 12 - 939 tıırlhlnde 

ayn, ayn kapalı zar.na ekslltmeye konulduğu halde talip zuhur etmediğinden 

keyfiyet aynı :seralt dairesinde bir ay mü ddeUe pazarlığa konmuştur. 

İhaleleri 29 - 1 - 940 pazartesi saat 15 ve 16 dır. 
Taliplerin (M:ıri Valyano) için 1125 lira ve (Margarlta) için de 37~ Ilralık 

teminatı muvakkate makbu:ı veyn mcktu plarile ve ticart ve mnll vesaiki mute
berelerile ve bu islerde ehliyeUcri olduğuna dair MünakalAt Vekaletinden alına
cak vesa.lk. De mezkılr gün ve saatte Galatada Rıhtım il:ıerinde İstanbul Mınta
ka Liman reisliğine ve prtnameyl almak isteyenlerin de idare şubesine mllra-
caaUan illn olunur. (10806) 

Bir Elektrikçi isteniyor 
Maarif Matbaası Müdürlüğünden : 
Jlaft:ıeannt tela dlllmt cıbrak bir ele1ctrtk~ ~ ftrdJr. J:lek1rft: tıı!ıl!ID

tl ft mot6r ~den anlar eliDde tıekdı: ~ ~ tnhrnnı Wıelr!D«tııt. 
bamen1aürrile birlikte lı!M~ mOnıcaatla:n. (a?) 

AN 
20 yaşının bütün tazeliği ve sevimliliği ile •••••••• .. - .. , 

DEANNA DURBİN 
ve iki kız kardeşi, bu hafta görülmemiş bir muvaffakıyetle 

S Ü M E R SINEMASINDA 
Gösterilmekte olan 

3 KIZLAR BUYUDULER 
Filminde seyircileri, eğlendiriyılrlar ve gaşyediyorlar. Bu film DEANNA DURBİN'in en miikemmel 

G - 1. 940 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TOrkiye Radyodifüzyon Postal 
Ti\rkiye Radyosu Ankara Rady 

Dalga Uır:.unlul'lJ 

1648 m. 182 Kes. 120 JC 
T. ~. P. 31.7 m. 9465 KNı "0 K 

Cumartesi, 6. 1. 1940 

ve en güzel filmidir. İlaveten: EKLER JURNAL ve GRAF von SPEE ile İngiliz kruvazörleri arasında 1 l3.30 Program ve Memleket saat aya 
deniz muharebesi. Bugün saat l ve 2.30 da tenzilatlı matineler .,,. 13·35 Ajans ve Meteoroloji haberle 

.._ 13.50 Türk Müziği: Çalanlar: Vecihe. I{ 

~--•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••rl mal Niyazi Seyhun. Cevdet Kozan. 

1940 m en çok beğenilen artisti 

MiLLİ . 
Ve 

ALEMDAR 
Sinemalarında 

... -........... -··---····· .. ·----·-.. ·· 
1 CIKMAZ SOKAK 1 . : ......................................... ·-····· 
Filminde bütün dünyayı teshir 

eden 

ANNİE DUCAUX 
Ayrıca: 

İstiklal uğrunda bir milletin ne 

yapabildiğini gösteren ........................................ . . 
1 • • : 

iHUCUMi . . 
1 Ti.ırkçc sözlü i . : ................ . .............. . 

Bu filmi bütün genç:ik görmeii. 

""' dir. 4 gün kaldı! -

'T s Şikago Yanıyor 
• ALİCE FA YE - TYRO-1 

n NEPOWER 

A 
Metro J·Jrn:ıl Son ha-e 
herler.Yalnız ve 4.30 da 

m 

N 
a SON DÖGÜŞ 
s E. ROBİNSON 
1 Pazar 11 de 15 kunı~ 

Kayseri Asliye Huri:uk l!iıkiınli. 
ğinden: Kayserinin Kazanc1la.r çar- ı 
şısmda 50 numaralı mağazada mani. 
fatura ticaretile iştigal eden Yusuf 
Tezgahçı ve mahdu.nt.t ~!fust~fa ta
rafından muhtelif şahıslar.ı olan oorç 
!arını yüzde otuz seki?. nishotinn<> ö 

deyeceğinden bahisle 2.10.939 tarihli 
arzuhalle icra tetJdlC lnerciine teklif 
ettikleri konkordato ~abul olunarak 
5.10.939 tarih ve 1334 kararla kcm
dilerine iki ay mühlet verilmekle be
raber bilgili ve tecrübe sahibi Kay. 
seri icra memuru Bedri Ketecioğlu. 
nun komiser tayin edilm~ş mumai
leyh icra ve iflas kanununun tarifatı 
dairesinde komiser tarafmdan icap 
eden muamele bitirilerek konkordato 
ya müteallik bilcümle evrakı 25.12. 
939 tarihli esbabı mucibeli mütalea
sile icra vasıtasile ticaret işlerini 

görmiye salahiyetli Asliye Hukı.;k 

mahkemesine tevdi edilmiş olmakla 
yapılacak konkordatoya itiraz ede. 
cek olanların haklarını müdafaa ve 
muhakemede hazır bulunmalarını te-
minen muhakemesi 17.1.940 çarşam
ba günü saat 10 a bırakılmış ohluğu 
ilan olunur. 

Alaturka ve alafrang .. 9' 
Mükemmel 

Yemek, Tath 
Pastalar kitabı 

Yazan: FAHRİYE NF.J>l;\f 
Her eve lazım olan bu kitap, 

bine yakın yemek, tatlı, pasta
lar pişirmesini kolay surette ta
rif eder. 
Flatı: 100. dldlisi 125 kuruş. 

Satış yeri: 

İstanbul İnkılap Kitahevi 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünd~n: 

Hallçfeneri Tevkiicafer mah. Mesne

vihane sokak No. 20 de Ba.yan Zü

leyha Tana! tarihinde sandığımıza 

bıraktığı para için verilen 48.648 ntı

maralı bonoyu kaybettiğini söylemiş

tir. Yenisi verileceğinden eskisinin 

hükmü olmıyacağı ilan olunur. 

---------------------------·.. 1 - Okuy•n: MUzeyyen Senar. '1 l - Tatyos Su:ıinAk peşrevi, 2 - Re 
B U G Ü N Manyas - Su:ıinAk şarkı: (Zevkin ne 

P E K T U 
.. R K c E s o·. z L u·· sl5yle hicap eyleme), 3 - Arif Rey - s 

1 zlnfık şarkı: (Beni blzn?' ederken), 4 
Nurl Şeyda - Su:ıinllk şarkı: (Sevdim s 

Sinemasında ni ben), 5 - Kemal Niyazi Seyhun: K 

1 

SERLOK H O L M E S mençe taksimi, 6 - Arif Bey - SuzinA 
şarkı: (Aşkınla yanmaktndır), 7 - Ze 
Arif - Su:ıinfık şarkı: (Sevdim seveli 
8 - Halk türküsü: (Bülbül ne ge:ıerı: 

1 
( BASKER VİLLER ' in KÖPEGİ ) 

AŞK - HEYECAN - DEHŞET ve BÜYÜK MACERALAR FİLMİ 
Baş Rollerde:RİCHARD GRENE - BAZİL RATBON • WENY BARIE 
Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA HAV AD İSLERİ ve GRAF SPEE 
zırhlısının yaralı olarak 1\lontevidcoya gelişi ve KUMANDANIN önün
de yapılan cenaze merasimi. Bu gün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı mıı-

•••• tine vardır. Diğer seanslar 4.30 - 6.30 ve 9 da ' 
,._ ______________ Iİlll ......... , 

Fransız filmlerinin ebedi zaferi 
Hl40 senesinin ilk süper filmi FrJ nsanın en kudretli artistleri 

ED,VİGE FEUİLLERE - GEORGES 
RİGA UD 'un yarattıklar 

YIKILAN MABET 
Büyük bir ihtirasın en ,.::ınlı misali ... Sonsuz bir aşkın büyük serenadı 

Bugün LALE Sinemasında 
İlaveten: METRO JURNAL en son dünya haberleri 

RENKLİ l\IİKİ - WALT DİSNEY 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler 

.-Ju Hafta TAKSİM-, 
Sinemasında gösterilmekte olan 

Şimdiye kadar Türkiyede yapılan filmıerın en muKemmelıdır . .>v.uuv 

kişinin büyük bir nlaka ile seyrettiği bu filmi görmek için bu son 

günlerden istifade ediniz. 

İlaveten: EKLER JURNAL son dünya haberleri ve GRAF von SPEE 

ile İngiliz kruvazörleri arasında deniz muharebeleri. 

\ııı Bugün 1 ve 2.30 ela tenzilatlı matineler 
___ , 

~ .................................................. ~ 
BUGÜN 

MELEK 
Sinemasında 

2 saat kahkaha ile gülmek 
eğlenmek .ve zevk sürmek 

istiyenlerin filmi 

ZORLA GÜZELLiK OLMAZ 
Fransızca sözlü. Baş Rollerde: 

LORETTA YOUNG • WARNER BAXTER 
Filme ilave olarak: FOKS DÜNYA HAVADİSLERİ 

GRAF von SPEE Alman zırhlısının Montevideo'ya yaralı olarak ge 
lişi ve Kumandanın önünde yapılan cenaze töreni. 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matine vardır. ...... ~ .................................. , 6m-- Bugün saat beıten itibaren 

BUIKET'cdle 
.......... D A N S L 1 Ç A Y ........ .. 
İ Viyana konservatuvarından mezun VİRTÜOZ kemancı MEDİ
j HA ZERMAN, Piyanist PE TÖ'nin idaresindeki müzi.ıt heyeti 

i 
her gün beşten sonra BUKET' de sayın müşterilerine güzel ve 

neşeli parçalar çalacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
e Akşam yemeklerinde Dans ve muhtelif numaralar 8 
ORNOST CANOV1TS ve TANAGRA tarafından yapılacak bu numa
ralarla hem vaktinizi. iyi geçirecek ve hem de "BUKET,, in Amerikan 
barında güzel artist TANAGRA'nın elinden BUKET KOKTEY 

\ııı içeceksiniz. 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Tıp Fakültesi Dekanlığından: 
Fakültemiz adına 147 cild hususi teşrihl maraz! kitabı hediye eden Emm•m 

Meb'usu Ord. Prof. Dr. Salın Ali DDeml'e'7e alenen ~kkü.r olunur. (128) 

çukur ovada), 9 - Halk türküsı.i: (lraf 
fincan koydum). 

14.30 Müzik: RiyaseUcürnhur Bando 
(Şef: İhsan Künçer), 1 - R. Barsott 
Marş. 2 - L. Karren: Kapris (Vals) 
3 - Mouırt: Figaro'nun düğünü opera$1 
nın Uvertürü, 4 - G. Puccini: Toska 
perasından Fantezi, 5 - F. Popy: Hin 
kervanı, 15.15 - 15.30 Müzik: Cazban 
(Pi.). 

18.00 Program ve Memleket saat aya 
18.05 Müzik: Radyo Caz orkestrası, 18.4 
Konuşma (Gllnün meseleleri), 18.55 Ser 
best saat, 19.10 Memleket saat ayan, A• 
jans ve Meteoroloji haberleri, Hl.30 Türk 
Miizlğl: Halk türküleri, Azl7.e Tözem ve 
Sadi Yaver Ataman. 19.45 Türk l')f!lzlği: 
Saz eserleri. ç~ı nlar: Hakkı Derman, Şe-
rlt İçli, Hasan Gilr, Hamdi Tokay, Basri 
Üfler. 

20.10 Konuşma (Yurt bilgisi ve sevıt• 
sl), 20.25 Türk Müı.iği. Çalanlar: Kemııl 

Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla, Cevdet Ko .. 
zan, İz:ıetUn Ökte. 

1 - Okuyan: Semahat ÖzdenaeL 
1 - Seniha Kambay - Uşşak prkı: 

(Yıktı bfr mcltem), 2 - Melckset - Uş• 

şak şarkı: (Usandım ağlamaktan), 3 -
Udi Ahmet - Karcığar ~rkı: (Görllnce 
ben seni), 4 - Şerif İr;ll - Saba prJcı.: 
(Düş ben gibi bir aska). 

il - Okuyan: Mahmut Karında .. 
1 - Arif Bey - Hicaz şarkı: (Benim 

halim firakınla yamandır), 2 - mcaz 
ııarkı: (Yürü dilber yürü saçın sürllsün), 
3 - Hicazkar şarkı: (Ak$am olur gilnf't 
gider), 4 - Klarnet Şükrü - Karcığar 

şarkı: (Hasta bir ümit ile). 
111 - Okuy•n: Sadi HofteL 

l - Dede - Rast ııarkı: ~Itatınm.dan 
çıkmaz asla), 2 - Şükrü - Rast şarkı: 
(U;yusam göğsüne koysam fU hummalı 
baeı), 3 - Kemanı Rıza - Rast şarkı: 
fRnırün _ tı!ç bakmadın) 4 - ŞemsetUn 
Ziya - Manur şar~•· \~u. 6w...:1ç "'" ..... -

kın). 

21.15 Mazik: Kaçak orkestra (Şef: Ne
cip Aşkın), 1 - Knrl Komzak: Vlyanada 
gece, 2 - Lnlo: Fantezi, 3 - J. Strauss: 
Viyana kanı (Val~). 4 - Brahms: Macar 
Dansı, No. 3. 22.15 Memleket saat ayan, 
Ajans haberleri, Ziraat, Esham - Tahvl• 
!At, Kambiyo - Nukut Borsası (l"lyat). 
22.35 Konuşma (Ecnebi dlllerde - Yalnıs 

Kısa - Dalga postaslle). 22.35 Mü:ılk: O
peretlerden seçme parçalar (Pl.), (Yalnız 

Uzun - Dalga postasile). 23.00 Müzik: Caz
band (Pt.), 23.25 - 23.30 Yannki proeram 
ve kapanış. 

YENi NEŞRIY AT : 

IÇEL - Menin Halkevi tarafından eı-

karılan bu aylık derginin 23 üncü aaylll 

intişar etmistlr. 
ERCIYEŞ - Kayseri Halkevinln bu i

simli dergi!'lnln 13 üncü sayısı çıkmıştır. 
iKTiSADİ YÜRÜYÜŞ - Ayda ik1 defa 

neşredilmekte olan "lktıudT YDrUyO ... On 
yılbaşı tevkalAde sayısı çıktı. Güzide hn• 
zalarla muhtelit ~ mebzul piyasa haber-o 
Jerl ve daha birçok yenilikleri ihUva ~ 
mektedir. 

TEŞEKKÜR 
Sevgili Büyük babamız Korgene. 

ral İHSAN BALKIR'ı ebediyen kay· 
betmemiz dolayısile gerek cenazesin
de bulunan ve gerekse mektup ve 
telgrafla acılarımıza iştirak Pden ak--
raba ve dostlarımız.la diğer sayın ze.. 
vata ayn ayn teşekküre teessürümüz 
mani olduğundan bu şükran borcu
muzu sayın gazeteniz vasıtuile !fa e
der, muhterem ve aziz dostu Gülhane 
Hastanesi Direktörü General Doktor 
SÜREYYA'dan babamızın tedavisin.. 
de gösterdiği yüksek ihtimam ve o
nun en son vazüelerine kadar can
dan alilkalarından dolayı sonsuz min
nettarlığımızın kabulünü rica ediyo.. 

.ruz. 
TORUNLARI: 

CEUAL BALKIR - İHSA ; BALKIR 

----~------- - -
TEŞEKKÜR 

NEZLE. GRiP, ROMATiZMA; SOGUKALGINLIGIL 

SiNiR AGRI ve SIZILARINI derhal keser. 

Pek sevgili refikam Hatice :W ela
hatin ebedi zıyaı dolayısile gerek ce
naze merasimine iJtirak ve gerek 
taziyetlerini beyan lQtufkirlığında 

bulunan muhterem zevata ailemiz 
namına minnet ve teşekkürlerimi ib. 
liğ eylerim. 

Devlet Ziraat İşletmeleri Ku. 
nımu İdare Meclisi Reisi 

Cemil Tlabar İcabmda günde 3 ]raşe alınır. 
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TAN 
ABONE BEDELi 

l'Drklye Ecnebi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 .. 
150 • 

1 Sene 
& Ay 

2800 
1500 
800 

aoo 

Kr. .. 
S Ay • 
1 Ay " 

MIUetlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler lçin abone 
bedeli müddet surasiyle SO, 18, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli oesindir. 
Adres değiştirmek 25 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kw-uşluk 
PUi il~ vesi ıa.zımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ . ' 

Türk 
Tüearet Filosu 
Mahvolmuş 
Bu haberi evvelki akşam Berlin 

l'adyosu verdi. Karadenizdeki 
fırtınadan bahsederken bu d . d • enız c 
bulunan Türk ticaret gem'l . . 

w ı erının 
batiıgmı, ve bu suretle Ta- k t ' . r ıcaret 
filosunun mahvoldugu· n l u an attı. 

K~r~denizde sadece bir tek küçük 
gemımız batrnıştrr. Başkaca hiç bir 
kayıbımız olmamıştır Ge ·1 . . . üh' · mı erımızın 
m ım bir kısmı limanımızdadır bir 
kısmı d Iin ' 8 ıanlanmız arasında işle-
mektedir Bun Be 1. · u r ın radyosu da. 
D. N. ~ Ajansının İstanbul muhabiri 
vasıtasıyle tahkik edip o··grw b"l' d" f k ene ı ır ı, 
a at yalan haber neşretmek Alman 
propagandasının mutadıdır H k'k ti .. 1 • a ı a. 

soy emek işine gelmez. 
Yalnız anlamak istiyoruz, Alman 

;adyosu Türkiye aleyhinde niçin böy. 
e . yalan haber uydurmakta devam 
edıyor? 

Bu yalan neşrı·.... tı .. .. 
•• • J a n onune geçmek 

nıuınktin değil midir? 

* Şişli K~clınlan Faaliyette -----.:. __ 
'f .. Şişli Halkevindc hergün yilılerce 

urk kadını bir haftadanberi fcla. 
ketzedeler · · . ıçın eşya dıkiyor, giyecek 
hazırlıyor ' h . . • \e arıt hanı çalışıyor. 
• Şınıdıye kadar evlerinde bu kabil 
ışlcrle rneş,,. 1 1 .,u o mıyan zengin oilele. .... _ .... 
. . ........... ıuı.uıurınnz bu vesile ile 
ıçtıınai yardım iş!ıerinde çalışmanın 
zevk' · ını tatmış oluyorlar. Bu tecrübe 
onlara başka) . . 
de bo . arı ıçın çalışmanın, ev. 

. ş vakıt g~irnıekten çok daha 
zevklı old w .. • . 
n ugunu ogretmış olacak ki 
ıu.alkev le · d · ' ın nn e vazıfc alan kadıniarı-

ız dakikas d kik 
§ına . ı a asına işlerinin ha-
h gelıyor ve büyük bir zevk ve 

eyecan içinde çalışıyorlar. 
Uınalını k' b" 

tıkt 1 ır defa bu zevki tat. 
an sonra b . A 

faaliy t' .
1 

' u Yardım teşkılat ve 
gibı elı 1 elebet devanı etsin ve bu. 

ze zele f elik 
terilen b etzedeleri için .ı::ös. 
di" u gayret, yarın şehrimizin 

ger fakiri · 
~Ocu.kl en ve Yardıma muhtaç 

arı hesabına devanı etsin. 

n . . * 
~elen Yardımlar 

llariç ın ·1· k 
lel:zeJe fa .enı. e etlerin, Türklyedeki 
leli ali.ka cı~~ı karşısında gösterdik. 
Buı . gun geçtikçe artıyor. 

. garıstan bile k- "kl-w 
iktısad· . • uçu ugüne ve 

11 Vazıy tinin ' 
)'a:rdnn elini e darlığına rağmen 
lnanuştır. uzatmaktan geri kal-

İngiJtere ve F 
iJlt YaptıkJ ransa hükQmetleri 
b arttnac~~ Yardı~Jan bir kaç mis. 

'i'unanistana~n;. hildirın~şlerdlr. 
ketinde inıiş ''b~ ~ket kendi memle. 
bUştıı-. gı 1

' •ane ceınine başla. 

Dostlanınınn fel. • • 
gfln den gun·· aketıını2e karşı 
L e artan dun 
-.alan hin d . Yar ve ala. 
t h en enn Yer· . d 
e assis etmektedir. ınuz en mü-

Kend"l · · . ı erıne Türk ınilleti • 
ını-~ · nın en sa uu rnınnet ve ük • 
Dlek ınilli bir b şt ranlarııu bildir. 
"=z:::: orç ur. 

JiR:;;ü:ç;;;ük~M:;e-ınl-:-:ek:=e=t ::H:a::::r::le~n~. = 

İZMfTTE: 
1 .Atatürk koşusu büv~ 
çınde yapılmış K - uk bir alaka 

<>rtaokulu, Kağ;tspo an1~a, . Gölcük 
Inanyurou ile Ask/! yeşıl ve İd. 
ko.ş~ya iştirak etnıişr;. al;y t~k.rmlan 
Kagıtsportlan Ke 1ır ... ert ıtıbarile 
tir. ma bırınci gelmiş.. 

. T~~ itibarile Askeri ala . . 
cı, Kagıtspor ikinci, Ak .Y bnı.n. 
çüncü olmuştur. Yeşilspor ü. 

NAZILLIDE-
Halkevi, her üç haitad;ı bir n 

eğlentileri tertibine başlamıştır aB e 
eğlentilerde evin caz; takmı.ı ıiuzel 
parçalar çalmaktadır. 

'l' A N 

" Kıyı.netli Pı·ofesör H8mit Nazif Pamir, bu yazıda 

~ iBzmı gelen tedbirleri :v~ , memlelietimizcfoki 

Erzincan 

zelzele 

zelzelesinin seôeplerini, 

mmtakalannı anlatıyor: 

'.O O O, . 

TiYATRO: 

Hayat 

Zelzeleye Karşı. Ne Gibi 
Bir Rüyadır 
- Üç günlük veya bir gecelik facia -

Polonya Kralla:rmdan zayiçe me
raklısı (Bazil) oğlu Sigis .. 

mond'un zalim bir hükümdar olaca
ğını yıldızlardan anlıyarak zavallıyı 
senelerce bir kuleye kapatıyor, niha. 

Tedbirler Almalıyız ? 
E rzincan felaketi, deh

feti nisbetinde basit 
bir sebebin mahsulüdür. Bll 
yazıda bu basit, fakat bundan 
sonra verebileceği neticelPr 
itibarile her an dehşetini mu
hafaza eden sebebi, buna kar
,. alınması icap eden tedbir· 
leri ve Türkiyedeki zelzele 
mıntakalarını izah edeceğim. 

Jeolojik bakımdan dünyada ıki 
türlü mıntaka vardır: 

1 - Jeolojik kuvvetlerı sönmuş 
olan mıntaka, 

2 - Jeolojik kuvvetleri zinde o. 
lan mıntaka. 

Birinci mıntaka zelz?Je sahaları. 
nın haricindedir. Bu mmtakada arz 
tabakalan yerleşmiş ve müstakar 
bir hale girmiştir. Buralarda zel. 
zele olmaz. 

Jeolojik kuvvetleri zinde olan 
minta':alar da ikiye ayrılır: 

a) İspanyadan ba~laytp, bütün 
Akdeniz havzasını, Anadoluyu, 
Balkanları ihata ed~n ve Orta As
yadan Pasifik'e kadar uzannn bi. 
rinci mıntaka. 

b) Pasifik'i dairt!n mad::ır ihata 
eden ikinci mıntaka. 

Bu iki mıntakada jeolojik kuv
vetler hala faaliyettedir. Bizım 

memleketimiz bu son iki mıntaka
dan birincisi üzerinde bulunur. A· 
nadolu yepyeni bir jeoloji devrin
de denizlerden kurtulmuştur. Ana. 
dolu arazi&i_nd~ki en yen\.,ta~ab,r: 
üçüncü zamanda deniz seviyesinde 
bulunuvorla.rdı. Bunlar_simdi A -
nadolu yaylasında 2000 metre)'e 
kadar yükselmişlerdir. Nitekim, 
bu 2000 metı::e iriüaındaki kayalar
da deniz hayvanatınm fo;il'lerini 
buluyoruz. Bu tabakaları bu irtifaa 
çıkaran cidari tazyiklcrdir. Bu je
olojik tebeddülatın çok yeni olma
sı, memleketimizin böyle jeolojik 
kuvvetlere hala maruz bulunduğu
nu gösterir. 

Yazan : 

___ H_a __ m_it_N_a_f_iz_P_a_m_ir _I 

merkezi gibı görün:nektedir· To
kat gibi. Suşchrı gibi. 

Esasen bu mıntakada yalnız Er
zincan fayları mevcut değildir. Me. 
sela Kelkit vadisi imtidadınca da 
Şark - Garp istikametinde uzanan 
fay hatları mevcuttur. . 

TEKTONİK hatlar, Ti.iıkiycnin 
muhtelif nokt3.larmd3. ::-.ev. 

cuttur. Esasen, Türkiye, yukarda 
da söylediğim gibi jeolojik kuvvet
lerin (1) henüz faal vezinde oldu .. 
ğu bir yerdir. 

Fakat buna rağmen, biz maalesef 
memleketimizin jeolojik bünyesini 
bilmiyoruz. Bereket versin ki, bu 
memleket çok eski kültür devirle
ri görmüş bir memlekettir. Ondan 

üo1ayıdır ki. elimizde 36 ns1rın do
kümanları mevcuttur. Bu dokü
manlar bize gösteriyorlar ki, bu zeJ 
zeleler memleketimizde ötedenberi 
vaki olmaktadır. 

Yalnız Erzincanda son üç dört 
asır içerisinde a.ıo tane tahripkar 
xefzele olmu~tur. H'er b"ir:'Ind.~ ı O 

binden 25 bine kadar insan zayi ol. 
1 

muştur. 

Fakat bu dokümanlar bizim için 
kafi değildir. Elimizde büyük bir 
jeolojik, tektonik harita bulunma. 
lıdır. Biz, bu haritada tektonik hat
ları, zelzeleye müsait yerleri göre
ceğiz ve ona göre icap eden ted· 
birleri alacağız. Bizde bu harita 
yoktur ve bizden başka her mem
lekette vardır. 

DÜNY ADAK! zelzele mıntaka-

1
_ 

lannı ve bunlar üzerinde 
memleketimizin mevkiini ve bu 
bakımdan ehemmiyetini tayin et
tikten sonra zelzelelerin nevilerini 
görelim: 

A - İNHİDAM ZELZELESİ: 
Tahtezzemin bir mağara yıkılabi. 
lir ve bunun üzerindekı saha sarsı
lır. Bu nevi zelzelenin tc~ir sahası 
dardır. 

B - VOLKANİK ZELZELE: 
Bir volkanın indifaı dolayısile ha
sıl olan infilakların neticesı olan 
zelzeleler. Bunun da tesir sahası 

dardır. 

C - TEKTONİK ZELZELE: 
Dağların teşekkülünü intaç eden 
yan tazyikleri altında kınlan ta
bakaların fayları arasındaki kom
partimanlarm yerleşmek için sar
sılmasından doğan zelzeleler. Ac;ıl 
mühim olan ve jeolojiyi işgal edc.n 
bu nevi zelzelelerdir ve Anadolu 
zelzeleleri de bu nevi zelzeleler
dendir. 

Erzincanda ve civ.ıırındaki zelze. 
leyi hisseden saha, henüz tetkik o. 
lunmadı. Ancak görünüşe nazaran 
asıl merkez Erzincanda bulunmak
tadır. Erzincanın şimali garbisin. 
den cenubu şarkisine doğru uzanan 
iki fay vardı. Bu faylar teşekkül
leri icabı muvazi iki inşikak hattı 
halindedir. Bu faylar dördüncü za
manda teşekkül ettikleri, yani çok 
Yeni oldukları için aralarındaki 
kompartimanlar henüz yerleşme

miştir. Bu kompartimanların yer. 
leşmek için kunıldanmalan zelzele
yi husule getirmiştir. Bütün t.ekto. 
nik zelzelelerin sebebi de budur. 

Erzincan zelzelesi dolay1sile ha
sıl olan zelzele enerjisi, civarda ht~
lunan diğer fay mıntakalarmı da 
oynatmıştır. Bunda.n dolayı ki, i
kinci derece merkezlerde zelzele 

K AD 1 N 
Kadın midesi her yaşta tiirlii tür. 

lü marifetler göstererek sahibine 
rahatsızlık verir. Fakat onun en 
büyük marifetleri kadınlığın son
baharında meydana çıkar. 

O mevsimde istahı hozulmı~·an 
kadın pek az bulunur. En çoğunun 
vemek iştahı azalır. Bunun s·ebe· 
bi bütün vücutta mei.aholizmanın 
hafiflemesi, vfü~udün daha az ka. 
Jori sarCetmesidir. Sarfiyatı azalan 
vücudi.in yemek ihtiyac1 da aza
lır. Bazılan az yedikleri halde o 
yaşta yine şişmanlamıya başlar
lar. 

Kimisine de aca~·ip şeyler ye. 
mek icin arzu gelir. Mesela o vak
te kadar hatırına .ı:retirmedij?-i mid
ye dolmasına birdenbire dfü;kün 
olur, her yemeğinde ondan bulun· 
durmak ister. Yahu! çok baharlı 
yemekleri, turşuları, biberi ye. 
mekte eksik etmek istemez. Bun
lardan cok yedikçe, zaten yorgun 
olan, k~raciğer daha ziyade mii· 
teessir olur, mide büsbütün bozu. 
Jur. 

O mevsimin hazım cihazı tara. 
frndan can sıkan alametlerinden 
biri de -bereket versin, pek na. 
dir olarak görülen- a~udan z~ya· 
de salye gelmesidir. İnsan da1ma . 
sakız çiğniyormuş gibi ağzı dolar 
ve sik sık yutkunmıya mecbıır o. 
lur. 

Midelerinde eksilikten şikayet 
edenler çoktur. A~uç dolusu kar~ 
bonat vuttnkları halde gene mide. 
lerind~ ekşilikten, sıcak sıcak gaz. 
ların mideden yukan çıkarken 
göğüslerini yakmasından kurtula. 
mazlar sonra da baş dönmesi, baş 
ağrısı, devamlı inkıbaz ve uyku· 
suzluk ..• 

Bazısı da bunun aksine mide ek
şiliğinin azalmasından ileri gelen 
alametlerden şikayet eder: Yemek
ten sonra midede ağırlık, bir cok 
-fakat göğ'sü yakmıyan- !{azlar, 
daha sonra uyku. Mide bütün ka. 

MiDESİ 
rınla birlikte a!?ağıya doğru düser, 
gene müzmin inkıbaz ve barsak il. 
tihabı. 

Her sabah uykudan kalkınca 
kav edenler. mirlelerinden kan (71-
ka~anlar -bereket versin, onlar 
da nadir olarak- vardır. 

Mide bozukhıi!u atametlcriı>in 
bu kadar farklı olması da ~österir 
ki rahatsızlığın esası midede değil
dir. Midede ekşiliğin çoğaldı~ını 
veya azaldığını aramak ta fayda 
vermez. Zaten eksinin çoğalmasın. 
dan dolavı karbonat kullananlar 
yahut az~lmasından dolayı limo. 
natalar icenler bunlarla mide ra
hatsızlığından kurtulamazlar. Çiin 
kii rahatsızlı~ın asıl sebebi mide. 
:re ve bütün hazım cihazına hakim 
olan sempatik sinirlerinin bozul. 
masındadır. 

Onun için, kadınlığın sonbaha
rında meydana çıkan mide rahat
sızlıklarını hafifletmenin en b·i <'3-
resi sinirleri yormaktan miimkün 
olduğu kadar sakınmak ve müm. 
kün olduğu kadar istirahat etmek
tir. Yemeklerde.n sonra bastıran 
uykuya karşı gelmek bile doğru 
değildir. Uykudan sonra baş ağrısı 
gelmiyorsa, her yemekten sonra 
bir çeyrek saat, ~·irmi dakika uyku 
hazirn cihazını işleten sinirlerin sa 
kinliğine cok fayda verir. 

Bir de ılık su banyosu. banyosu 
bulunmıyan yerlerde ılık su dö. 
kiinmek o sempatik sinirlerini fes. 
kin eden en iyi çarelerden biridir. 
hisi ak~am yemeğinden önceı ta
bii, hiç iişiimemek şartiyle. Banyo. 
dan vahut su dökündiikten sonra 
yem~ğin üzerine bir çay fincanı ıh. 
lamur suyu, ondan hoşlanmazsn
nur., limon ve portakal yaprağı su. 
yu. hafif hir nane yaprağı suyu si. 
nirleri rahat ettirir ve mide rahat. 
sızlıklarmı geçirir... Mide üzerine 
sancı gene gelir;se, bir tiiJbendi ılık 
suya batırıp ağrıyan yere koymıya 
da hiç bir mani yoktur. 

Memleketimizdeki tektonik hat
ların başlıcaları şunlardır: 

Saros körfezinden çıkan bir hat 
Marmara denizinde Müreftcder., 
Marmara Adalarının şirnaUnden 

geçer ve İzmit körfezine dahil o. 
lur. Buradan Adapazarı, Bolu ve 
Geredeye kadar uzanır. 

Bu hat üzerinde çok büyük zel. 
zeleler görülmüştür ve tarihte hiç 
bir zaman bir zelzele merkezi ol. 
mıyan İstanbul bu mıntakanın 
zelzelelerindcn çok müteess ir olur. 

Bu hat üzerinde bulunan İzmit. 
tarihte bir kaç dda tamamım bat.. 
mıştır. Marmara zelzeleleri Japon 
zelzelelerine benzer. Çok büyük 
dalgalar. yapar ve bunlar karafarı 
istila eder. Mesela 1912 de vuku 
bulan Mürefte zelzefosinde dalga
lar kilometrelerce içeriye girmiş. 
ve zelzeleden sonra S'llar çekilince 
karada yüz binlerce balık cesetle
ri bulunmuştur. 

Diğer bir fay h3.ttI Maraştan 

oaşlar, Suriyeden Şeria vadisine, 
Bahrilüta, Kızıldenize geçer ve şar
k: Afrika mmtakasına kadar uza. 
nır . Maraş da bu itibarla çok tehli... 
keli bir yerdir. Mesela bu hat üze
rinde bulunan Antakya çok şiddet.. 
li zelzeleler görmüş bir yerıiir. 

Garbi Anadoluda d:ı böyle bir
çok faylar vardır. Dikili, Torbalı 
zelzelelerini doğuran tektonik hat
lar gibi. 

Cenubi Anadolu bir dereceye ka· 
dar sağlamdır. Cenubu şarkide 1. 
rak hudutları sağlam, fı.kat Diyar. 
bakır, Malatya ve havalisi sağlam 
de~Ialr. Fakat biz, elimizde mev. 
zuubahis harita bulunmadığı için, 
fay hatlarının hakiki L"lltidatlarrnı 
bilmiyoruz. Bu itibarla bütün ma
lumatımız pek sathi esaslara isti. 
nat eder. 

BU konuşma~1zda ~ilhass~ üç 
şeyi teb~ -~t~ırzr:ı:_~ lste

rim: 
1 - Memleketin her tarafının 

jeolojik ve tektonik bünyesini bil
memiz lazım. Bunun için teferrü. 
atlı ve hiç olmazsa 1; 200.000 mik
yaslı bir jeolojik harih yapmalı· 
yız. Bugünkü malumatımız nakıs. 
tır. Filvaki memleketten ecnebiler 
gelmiş geçmiş. Bazısı bir eser yaz
mış. Bunun doğru olup olmadığın. 
dan bile haberimiz yoktur. 

2 - Şehirler ve köyler tesis e
dilirken binaların kurulacakları 

yerlerin. temel zeminlerinin mut
laka sağlam mahaller olarak inti. 
hap olunması lazımdır. Mesela Er. 
zincan. Biz Erzincanı yine orada 
kuracağız. Bu daima böyledir. İn
sanları yerlerinden ayıramayız. Bu 
tarihte çok görülmüştür. Bir şehir 
zelzele ile harap olur. Yeni şehir 
bir başka yerde kurulur. Fakat bır 
de bakarsınız ki, zamanla insanlar 
bu yeni şehri terketmişler ve ev. 
velce yıkılan şehre tekrar yerleş

mişlerdir. Bunun sebepleri te.biati
lc jeolojik olamaz. Bunu yapan ik. 
tısadi, içtimai sebeplerdir ve cid. 
den tetkike layıktır. 

Şimdi de Erzincanı yine ayni. 
yerde kurarken, burada da sağlam 
olan ve olmıyan topraklan seçme
miz lazımdır. 

3 - Mademki, bugün rürkiye
nin bir zelzele memleketi olduğu· 
nu biliyoruz. Biz de diğer zelzele 
memleketlerinde olduğu gibi bir 
inşaat tipi seçmeliyiz. Çünkü zel
zeleye mukavim inşaat tipleri var. 
dır. Zannederim ki, bizde eski bağ. 
dadili inşaat, kubbeli inşaat bu za
ruretten doğmuştur. Kubbenin zel
zeleye karşı mukavim olduğu gö
rülüyor. 

Bu nolüada esas, bina bünyesi
nin elastiki olmasıdır. Mesela San 
Fransisko mahvolmuştu. Fakat tek. 
rar kurulan şehir, bu elastiki bina 
esasına göre kuruldu ve bugün San 

(Devamı 7 incide) 

yet bir gün insanların şahsi meziyet. 
leriyle kaderlerine galebe edehil~ 
ceklerine kaiJ oluyor ve kulede Ve· 
liahta biraz afyon yutturarak san. 
ki bir rüyada olnyormucı gibi ona hi
yık olduğu mevkii veriyor. Sigis
rnond hakikaten fena bir hükümdar 
oluyor. Kendisini senelerce hü~·iiten 
hesliyen (ama zindanda) Vezir Klo. 
talt'1 öldürmek istiyor, babasını tah .. 
kir ediyor beyaz saçlı başını ayakları 
altında çiğniyeceğini söylüyor. ma
beyinciyi tutunca balkondan asağı 
atıyor ... Niha)·et müşfik bir hahn ol
duğunda şiiphe ettiğ'imiz Kral Vezir 
ile bir daha istisareden sonra VeJiah. 
ta tekrar bir afyon daha ;vutturarak 
zindana kapatr~·orlar. Kralın Astolf 
namında bir yeğeni var, onun tahta 
cıkması ihtimali ahaliyi ayaklandırı. 
.vor, millet kuleye doğru koşarak Si
gismond'u tekrar tahta davet cdi .. 
yorlar. Baha ile oğ'ul ('arpısı:••or; ba. 
ha mağlup oluyor. Fakat Sigismond 
ilk tecriibeden ders almııııbr vevahut 
hu rü;yadan tekrar zind.anda it:ran~ 
mak korkusu ile olacak babac;ım af· 
fediyor. Astolf'un namusunu mah. 
veyldiği ve ana yadigarı bir kıhç ile 
diyar diyar öldürmek üzere acııgını 
arıyan Rozora'nın namus lekC'sini te. 
mizlemek için Astolf'a kıZT almasını 
'>ÖYiii;vor. Astolf izdivaca hazırdır, 
yalnız kızın babası belli değil. Baba· 
sız bir kız ile izdivaç olunur mu? A .. 
salet buna mani. Bunun da çaresi ko. 
lay. Meğer Rozora Kral Bazilin Ve. 
ziri Klotalt'ın kızı değil mi imis? Q. 
halde ortada bir mani :rnk. Sigis· 
mond senelerce kulede kapalı kal .. 
maktan her gördüğü kadına ilanı aşk 
edecek kadar bir hassasiyet keshet. 
miş. Ne yapsın? Ortada Astolf'un es· 
ki nişanlısı Estrel var, eli değmiş 

iken o da onu alıveriyor ve piyes lıi. 
tama eriyor. 
Vakanın eşhas1 gayet acayip a. 

damlardır: Yıldızlarla uğraşan bir 
Kral, bir kadını iğfal edip ve gayri. 
meşru bir çocuk peydalılayıl> kaçar· 
ken kılıcını unutan bir Vezir, namus 
için meçhul babasının kılıcı ile aşığı.. 
nı öldürmek üzere ülkeler a!?an bir 
maşuka, Sigismond'un işine karış. 
mamasını ,deJ,aat ile emrettiği halde 
kendisini balkondan attıracak kadar 
terbiyesiz bir mabeyinci ... Kimi deli, 
kimi aptal olan bu vaka eşhası rast
gcldikleri kndına saldırdıklan halde 
cümlesinin de namus bahsinde 1aka.. 
lan yok. 

Bu gülünç mevzuu uzun uzun Mo
nologlara boğunuz, bütün eşhasa es • 
nemeden çene kemiklerinizi çatırda· 
tan hakimane fikirler, sözler sarfet.. 
tiriniz. Şehir Ti:yatrosunun yeni pi. 
yesini muhayyilenizde canlandırmış 
olursunuz. Bu fena riiyadan uyan
mak için Oskar Vayld'in yelpazesine 
asri ~imdi ihtiyac1mız vardı. Hayat 
belki bir riiyadır; fakat bu piyes şüp. 
hesiz bir kabustur. 

Piyesin en mühim eşh:ısından 
Klaren'i unutmamak icap eder. U. 
zun ve ağır cümlelerle hakimane ef. 
kar serdetmi~·en yegane bir ~ahsm 
mevcut olabileceği ümidiyle avunur• 
ken maalesef biçare uşak bütiin o 
kocaman savaşlarda atılan bir tek 
kurşun He vurulur vurulmaz derhal 
(platon) kesiliyor, ölmeden Krala, 
Vezire, Astolf'a hayat hakkında öyle 
feylesofane sözler sarfediyor ki ya. 
rasını., ıstırabını kendi bile unutu. 
yor. Herkesin biribirine: "Bak. U· 
ıjak diyip geçmemeli. Kepenek altın
da er yatıyormuş. Yazık; şu adam (jJ .. 
memeli idi de Bergson'a Aynştayne 
ders vermeli idi.,, diyeceği geliyor. 

Birinci perdede Sigismond'u zln. 
~an kapısında gördüğiimüz zaman 
lf şatosunda zincirbent Monte Cris· 
to zannettik. İkinci perdede artistler 
canlı iskambil kağıtları gibi idiler: 
Kral Bazil bir kupa papazı vekarile, 
~faça valesine benziven Astolf ile si. 
nek kızını andıran Estrel'i takdis e. 
derken bize canlanmış bir poker 
(Kent) i syrediyoruz hissini verınck 
için yalnız onlu ile dokuzlu eksikti. 

Bu kadar zayıf, ruh5uz bir piyes, 
zannederim ki Şehir Tiyatrosunun 
repertuvarında görülmemiştir. 

• Piyesi canlandıran Talat Arfcmtl 
oldu. Kemal Gurmin , Kral Bazil Sa· 
mi Ayanoğlu, Astolf, Hadi Hiin Ki~· 
talt rollerinde kendilerini güzel mu
dafaa edebildiler. Mahmud J\lora~ı 
Klaren roliinde pek mükemnıeldı. 
Perihan Yanal rolünü derSini iyi ez. 
berlemi~ bir mektep çocuğu ~ibi gÜ· 
zel okudu. Birinci derecede kadın ro
Jii olan Rozora Nevin Alaka)'ll ta~a: 
fından kusursuz denecek derecde ıyı 
o~·nandı; yalnız giris ve bilhassa ~ı· 
kıslarda biraz tabiilikten ctkıyor .• 

Dekorlar fevkalade. O kadar ki P1
• 

yesi diisiindiikçe dekorlara acınıa
mak elimizden gelmiyor, 

• Şehir Tiyatrosu bu gibi piye~lerfn • 
noksan telakki edilen tahrir tarzları. 
nı eserin klasik olduğunu ileri siir~· 
rek miidafaa edebilir. Bunun irin kdl.~
sik eserlerin nasıl sahneye vaze 1 

-

1 

mesi ve ne $crait dairesinde halk~ 
arzedilmesi lazım geldiğini ayn b 
makale ile anlatmak isterim. 
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Mister Filbi veDr .Semsi 
Çünkü Büyük Harbin başlangı· 

cında Entellicens Servisin Hindis. 
tan bürosuna mensrıp olan· Filbi 
• o zaman Vehabilerin başı, yani 
sadece büyük aşiret reisi olan • 
İbnissuudu, Mısır bürosunn bağlı 
olan Lavrens·· ise, Ha5imilerin re
Jsi Mekke Emiri Şcrü Hüseyini tu
tuyordu. 

Filbi "çölün en zeki ve liyakatli 
adamı İbnissuuddur. Osmanlılara 
karşı onu ayaklandıralım ve Hi
caza saldıralım!,, diyor. Lavrens 
te: "Hayır, esasen Hicazda yerfoş. 
miş ve hakim vaziyetfa bulunan 
Şerif Hüseyini kandıralım, onu Is. 
tanbula karşı isyan ettirelim, daha 
hayırlı olur,, cevabını veriyordu. 

Kim, dediğini Londraya kabul 
ettirebilirse, servete ve şöhrete o 
konacaktı. 

Nihayet Lavrensin dediği ol
muş, Filbi bir müddet için gölgede 
kalmıştı. 

Fakat yılmamış, ümidini kesme
miş, beklemesini bilmi~ ve yanın
dan bir lahza bile ayrılmadığı İb-

nissuudu çok geçmec.len Şerü Hüse
yin üzerine yürütmüş, böylece 
kendi de ilk plana çıkmıştı. 

Arabistan yarım adasında hala 

hüküm süren Haşimi • Vahabi re
kabeti, kökleri ne kadar geride 
kalmış olursa olsun, asıl hızını, a-

sıl şiddetini muhakkak ki Filbi • 
Lavrens zıddiyetinden almıştır. 

Mister Filbi ilk b3.kışt:ı bizim, 
hem de müthiş bir düşmanımızdı. 
Umumi Harpte bize bir lahza ne

fes aldırmamak için uykularını bi. 
le fec:İa ederek çalıştn!Ş bir düş
man. 

Fakat bir ln'San olarak ben bu 
adama hayran kalmıştım. 

Gaye bildiği, emel edindiği .ne
ticeye varmak için gençlik, refah, 

huzur, zevk, safa .. diye saya bile
ceğimiz bir çok güzel şeyleri bir 

hamlede çiğneyip susuz, cansız, 

bomboş, bir iklimde yarı vıhşi re. 
devi hayatına hem de yıllarla - e. 

vet tam yirmi beş yıl - katlanmak 
hangi babayiğitin karıdır? 

Onu, sabunun ismini bile işitme. 
miş, doğdu doğalı su yüzli görme· 
miş insanlarla kucakla~ırken, on
ların kapkara tırnaklı pençelerin. 
de pilav yerken gôrdüçe şaşırdım. 

Sırf Mekkaye girmek için elli 
beş yaşında sünnet olan, başına sa
rık saran, namaz ve niyaza dal::ın 
bu adam da benim hayretime şaş
mış ve bir gün dayanamamış şôyle 
demişti: 

- Dünyaya hükmetmek lr;tiyen 
bir millet başka tilrlli yapamaz. Si

zin mana veremiyerek, yahut hav. 
salanıza sığdıramıyar:ık şaşıp kal
dığınız şeyler bizim kuvvetimiz -
dir. Eğer bu noktada bizi, hatta 

bir parçacık olsuu taklit etmeği be
cerebilseydiniz, karşını;ı;da yenil. 
mekten başka yapabileceğimiz bir 
§ey kalmazdı. 

Ve, önümüzden geçen bir süva
riyi göstererek na.ve -etmi.şti: 

- İşte doktor Şemsi.. İstanbullu~ 
münevver, vatanına aşık, hala 
memleketim .. derken gözleri ya
ıaran bir Türk değil mi? Peki, bu 
münevver adam niçin t:pkı benim 
gibi bir - çeyrek asırdır buralarda
dır, neden vatanına dönemez? Ba
ri memleketine fayda verebilecek 
bir iş peşinde midir? Hayır, o da 
değil.. Eh bir Türk doktorunun hu
dudunuz dışında kalması sizin için 
• küçük, pek küçük olsa • bir zarar 
mıdır? Şüphesiz ki, evet. Gelin 
şimdi bir mukayese yapalim. Ben, 
tek başıma bir İngiliz, bir kıtaya 
h ükmediyorum. Doktor Şemsi ise .. 

- Bu muk'.ıyeseye benim akl:.ın· 

ermez Filbi... diye güldüm, her İn
giliz senin gibi şeytan, sinsi, kur
na~ bir çöl kurdu mudur, bunu Aa.. 

1111 iddia edebılirsin? 

Viski bardağcnı dikti: · 

~ Peki, dedi, başka türlü sora• 
~· Trablusgarbe, Mısıra, 1raka, 

Yemene, Hicaza, Suriyeye, Filisti
ne .. Ne bileyim ben bütün Arap 
düny.,ıısına hükmettiğini~ bir devir. 
de kaç tane çöl kurdunuz verdı si. 
zin? 

- Son Yemen valisi ·Mahmut 
Nedim .. 

- Evet, hakikaten öyle. Bu a
dam beni bile tuzağa düşürüyorrlu 
bir sırada .. Fakat başk:i? Beyhude 
aramayınız yoktur. Bence hala şim 
di bile uzun boylu düşünerek ara
yacağınız şey, bu yokluğun sehi?
bidir. Size tuhaf bir şey söyliyeyim 
mi, ben. işte bu doktor Şemsinin 

hayatını tetkik ederken bu sebebi 
dahı:ı iyi bulur ve görür gibi ol -
dum. 

O günden sonra, doktor Semsi, 
gözümde bir başka ehemmiyet kes
betmişti. Nihayet beklediğim fır. 

sat çıkmış. onu iyice dinlemek kıs
met olmuştu. 

Bir bayram sabahı idi. Teşrifat
tan, gürültü, patırtıdan kaçıp kur
tulmak için güni.ı geçirmiye knrar 

verdiğimiz yakmdak: boş adaya gL 
diyorduk. Baktım doktor Şemsi de 
bindiğimiz motördz, davetliler ara
sında. 

Kendi elimizle tuttuğumuz Kızıl 
denizin o renk renk balıklarını ta
ze taze pişirmiş, sıcak sıca!.t yemiş, 
bir gün evvelden kurulmuş çar. 
dakların altında öbek öbek uz:ln. 
mıştık. Dalıyordum ki, derinden 
gelen yanık bir Anadolu havası 

duydum. 
Kız pınar başında arr•an des

ti doldurur 

Destinin kulbun~ aman, şahin 
kondurur 

Xıf" sen n bakışın aman .. 
Doğruldum, kalktım. Sesin gel

diği tarafa doğru ilerledim. Kıyıya 
çekilmiş motöriin gölgesinde ~ırt. 
üstü yatmış, kollarını gererek elle
rini başının altın:ı bağlamış biri, 
doktor Şemsi idi bu. Göz göze gel
dik: 

- Ne güzel sesin varmış senin 
doktor .. 

- Keşki sesim kısılayclı da bah. 
tım açık olaydı!. 

Onu susturmuş olduğuma piş • 
man, fakat bir başka türlü konuş
turacağımdan emin olarak, yaklaş
tım, yanına oturdum. 

- Neden bahtından şikayet edi
yorsun? Sevilen, sayılan, kazanan 
bir doktorsun, başka ne istiyebilir 
sin ki. taliinden? 

- Bana Anadolunun en ıssız bir 
köşesindeki beş evli köyün harap 
bir kulübesindeki tek odayı ve•·.• 
Bütün bu sevgiyi, saygıyı, serveti 
de toptan bağışlayayım sana dos
tum .. Anladın mı? 

- Hayır... Anlıyamadrm! Bu. 
rada kendi kararın, kendi arzu.rt. 
la kalrruş değil misin? 

İstediğim olİnuş, doktor yerin. 
den fırlıyarak, karşımda bağdaş 

kurmuş ve "derdini anlamıyan a. 
dama,, içini dökerek, hayatını an
la?n-1ya başlanuştı: 

- Ben, yurdunu nal kadar bir 
kalp nişana değişmiş bir serseri
yim, dedi. Nasıl oldu da; biricik 
yavrusunu bir ayna parçasile iki 
dizi kırmızı boncuğa veren bir 

yamyam karısı gibi, ben de, pırıl 
pırıl taşlı, renk renk mineli bir 
koca nişana rnemle!<etimi, ailemi, 
çoluk çocuğumu, refahımı, şerefi. 
mi, haysiyetimi ve istikbalimi, bir 

kelime ile hayatımı feda ettim ... 
Evet, bu nasıl oldu böyle'! 

Kır saçlarını parmaklarile ta. 
radı, terini sildi, bir sigara yaka. 
rak devam etti: 

- Geçmişe bir doktor gözile 
bakınca tek suçlu olarak zavallı 
anacığımı bulurum. Daha kundak 
ta iken kulağıma "İnşallah paşa 
olursun! .. ,, diye seslenen. yuru. 
meğe başlayınca, sırtnna apuletli 
elbise, az daha canlanınca da göğ. 
süme teneke nişanlar takan baht. 
sız anacığımı. . . Evet , o b içare ~

dının kurbanıyım ben! 
(Devamı nr) 

-
Başk.alarının 
Tecrübesinden 
İSTİFADE 
EDELİM 

(Başı 1 incide) 
6 = Ziraat, Dahiliye ve Maliye 

V ekfiletleri, zelzele sahasma gönde. 
r ilmek üzere erzak, petrol, çadrr ve 
.keresteyi hükumetin kontrolü altın
da derhal sevkedeceklerdir . 

7 - Bütün Kızılhaç teşkilatı. bü • 
tün hükumet hastahaneleri, bütün 
tıp fakülteleri talebeleri derhal zel. 
zele sahasında tıbbi ve sıhhi yardı
ma koşacaklardır. 

8 - Zelzele sahasında masun ka
lan ve civar şehirlerde bulunan bü
tün hastahaneler, mektepler , umu. 
mi binalar, mabetler zelzele felaket
zedelerine tahsis olunacaktır. 

9 - Bütün yardımlar milli yar
dım komitesinin emrinde bulunacak, 
ve bütün mas~aflar milli yardım ko
mitesinin emrile yapılacaktır. 

Bu teşkilat zelzele felaketinlıı ikin. 
ci günü işe başlamış, iki milyondan 
fazla insanı beslemiş, iki yüz binden 
fazla felaketzede tehcir ve iskan et
miş 50 binden fazla çocuğu mektebe 
yerleştirmiş, zelzele sahasında bir 
makine intizamı ve fevkalade bir 
gayretle çalışmıştır. 

Bütün şubeler topladıkları E'Şya \re 
para yardımını .günü gününe merke
ze bildiriyor, merkez zelzele sahl'lsın

da vücude getirdiği yardım teşkilatı 
vasıtasile erzak ve eşyayı süratle fe
laketzedelere dağıtıyordu. Bir taraf
tan barakalar kuruluyor, kuyularda 

içmiye salih sular tesbit edilerek çeş
meler açılıyor, sıhhi yardım heyetle-
ri yaralıları tedavi ediyordu. . 

Bu teşkilat o kadar sürat ve mu. 
vaffakıyetle çalışmıştır ki, zelzele 
günü açıkta kalan iki milyondan faz
la insandan 15 gün. sonra müstacel 
yardıma muhtaç ancak 80 pin kişi 
kalmıştı. 

Orada da tren yollan bozulmuş, 

münakale durmuş, ~ar~ın tYetJ.ştir
mek güçleşmişti. Fakat teşkilat sa
yesinde bütün bu güçlükler yenilmiş 
ve zelzele faciasının ıstırabı süratle 
dindirilmiştir. 

9tz DE aşağı yukarı Japonyanın 
aldığı tedbirleri alıyor. yap

tığı teşkilata benzer teşkilat vücude 
getirmiş bulunuyoruz. Merkezdeki 
milli yardım komitesine bağlı vila
yet komiteleri faaliyet halinded!r . 
Hükumet teşkilatı her taraftan a
kan yardımları felaketzedelere da
ğıtmakla, yaralıları hastahanelere 
yerleştirmekle ve ıstırabı dindir mi
ye çalışmakla meşguldür. 

Bu sayede bu büyük felaketin sü
ratle kapanacağına şüphemiz yoktur. 

lngilteı enin, 
F elô.ketiedeler 
için Yardımı 

(Başı 1 :ncide) 
komiteler teşekkül· etmiş ve faaliye. 
te geçmiştir. 

Ankaradaki J apon sefareti erkanı 
ile Türkiyede yaşıyan Japon kolonisi 
namına felaketzedelere bir yardım 
olmak üzere bugün J apon sefareti ta
rafından 1000 lira tevdi edilmiştir. 
Norveç maslahatgüzarı da bugün 
şahsı _namına 100 lira teberrü etmiş. 
tir. 

K ahireden bildirildiğine göre, ha
reketiarz felaketzedelerine yardım 

için Mısırda teşekkül etmiş olan ko. 
mite yenid en 1000 Mısır lirası teber
rü kabul eylemiştir. Komiteye birçok 
ta eşya gönderilmektedir. 

Romanya Türkleri araında 
Bükreş, 5 (A.A.) - Romanya Me. 

busan Meclisi azasından Selim Ab. 
dülkerim'in riyaseti altınrla Baş Müf
tü Etem, Türk mektepleri müfettişi 

Zahip, Avukat v e gazeteci Müstecip. 
ten mürekkep b ir yardım heyeti t e
şekkül etmiştir. 

Anadolu felaketinin Romanyada 
uyandırdığı b üyük teessür , Romanya 
Türklerini de har ekete sevketmiş bu 
lunuyor. Bunlar d erhal Köst~ncede 
Kral mümessiline müracaat ederek 
iane toplamak için müsaade rica et
mişlerdir. Umumi Vali bu m üsaade
yi büyük b ir memnuniyetle vermiş 

ve teşebbilsii hararetle t a.wip etmiş-

.. 
TAN~-~==========================================~ 6. 1. 940 

Foto muhabirimiz, Erzinc:ına giderken trende çok müteessir ve düşiince1i gör
düğü bir yolcunun madalyvndaki resmini çekmiştir. Muhabirimiz, Erzincanda 
bu yolcu ile te\\:rar karşılaşmış ve şehre vıırıncaya kadar akıbetinden hiçbir ha
ber alamadtğı yavrusu sırtında olduğu halde istasyona dönerken yukarıda gör
düğünüz diğer bir pozunu tesbit etmiştir. 

Tokatta Ölenler 5499 Kişidir 

Dün Akşama Kadar 
T esbit Edilen Yaralı 

Miktarı da2738i Buldu 
(Başı, 1 incide) 

Ama.yada dün evler yıkıldı 
Ankara, 5 (TAN) - Gelen haber

lere göre, bugün de muhtelif ınmta
kalarda hafif zelzeleler olmuştur. A
masyanın Ezine na!ııyesinde saat 
15,57 de üç saniye süren oldukça şid
detli bir zelzele olmuş ve Sarayözü 
köyünde ilk zelzelede harap olnn ev. 
lerden dördü bu yüzden yıkıJmrşttr. 
Bir kısım feluketzed:?lerc sığınaklar 
yapılmıştır. 

Sa111JJ!nda iskan edilenler 
Samsun, 5 (A .A.) - Hareketiarz 

netice~i Samsun şehrinde evleri yı.. 

kılan veya iskan edilmiyecek bir 
hale geldiği anlaşılan yurtta~lardnn 

muhtaç oldukları anlaşılan 376 kişi 

şehrin dokuz muhtelif otelinde tefrik 
edilen odalarayerleştfrilmi::ı, ~aşe ve 
ibateleri Milli Yardım Komitesince 
temin olunmuştur. 

mize nakledildiği için zelzele felake
tinden kurtulabilen talebelerden iki 
yüzü bu gece trenle şehrimize gel -
mişlerdir. 

Diğer yaralı talebeler Malatya has 
tahanesine kaldırılmışlardır. l\fokte. 
bin doktoru Yarbay Abdi de ağır 

yaralı olarak l\falatya hastahanes1ne 
yatırılmıştır. Mektep müdürü ile yüz 
başı Emin Tanga ve yüzbaşı Sadi 
İpar ölmüşlerdir. 

Ayni trenle otuz iki kişilik bir sivil 
kafile de gelmiştir. Bunlardan ikisi 
~ve ikisi hafif yata"'t:tdır. 

• Adana, 5 (A.A.) - Dün şehrimize 

Erzincan felaketzedelerinden mürek
kep 56 kişilik bir kafile gelmiş ve O

tellere yerleştirilmiştir. Felfıkctzede 

misafirlere Adana Kızılayı kahvaltı 
öğle ve akşam yemeklerini vermek
tedir. 

Giresundan yaralılar geliyor Y ozgattaki tahribatın miktarı 
Yozgat, 5 (A.A.) _ 27 ilkkanun C:ire_sun ve Ordu ile mülha~at~n-
bah Vukub 1 l l 

. • _ dakı bır kısım yaralıları şehrımıze 
sa ı u an ze ze enın ynp •. ıgı 
t hrı.bat d · ·1 k 1 .. ı getirecek olan Ege vapuru Karade-a a aır verı en ra. am ara go. . . .. . . . . 
e Akdagw k h" l . nızdckı fır.ına dolayısıle gecıkmıştır. 

r merze ve na ıye erme . .. . . .. 
bağlı 28 köy ve kasabada 405 ev, 138 1 Gemı. dun alınan. bır telsıze gore, bu 

h lık k 1 234 
1 sabah saat 9 da lımanımızda buluna-

a rr ve saman yı ı mış ev ve 1 
53 ahır ve samanlık, iki karak.Jl, 1 caktır. Vapurdaki yaralıların hemen 

kt P 2 Ca 1
. 1 h s s· h b 1 hastanelere nakli için Galata rıhtı. me e , m , u u ı mu ase e . , . 

binası tehlikeli surette hasara uğra- mında ıcap eden tedoırler alınacak
tır. 

Berlin. Moskova 
İle İşbirliğini 

(Başı 1 inc1de) 

partisinde ihtilaf vardır. Von Ri 
bentrop yakınlan arasında söyleni 
diğine göre, İskandinavya memleke 
leri tarikile Finlandaya yardım gi 
mesine Almanya mani olduğu tak 
dirde, Rusya buna mukabil Hindi& 
tan hududunda şaşırtma hareketle 
ri yapacak ve şimdiye kadar göndet 
diğinden daha fazla haro levazım 
se\~kedecek tir. 
"Moskovanın Tiirkiyeye yapmak• 

ta olduğu avanslar dahi Rusyanın 
Karadenizde cephe gerisini himaye 
etmek istediğini gösterir. 

"Almanya ile Sovyetler arasında 
böyle bir şey yapılması projesi Von 
Ribbentropun takip etmekte olduğu 
günlük siyasete muarız obn Alman 
mahafilinde büyük bir endişe uyan .. 
dmmştır. Malfım olduğu üzere, Al .. 
man Hariciye Nezaretinin birçok er .. 
kanı Sovyet - Alman ademi tecavüz 
paktına bile muhalefet ediyordu. 
Şimdi bir askeri anlaşma azami iti .. 
matsızlıkla karşılanmaktadır.,, 

Anlafma tevsi olunacak 
Yorkshire Post, askeri muharrid ... 

nin İngiliz siyasi mahafi!inden öğ .. 
rendiğine göre, Stalin Almanya ila 
bir askeri ittifak akdini istememekte 
ve Finlanda vaziyetinin Sovyet 
siyasetini değiştirmesini kabul eyle .. 
memektedir. Ancak, Alman. Sovyet 
anlaşması bu bakımdan tevsi oluna. 
caktır ki, Almanya Finlandayı ha. 
riçten yardım görmemesi kin tecrit 
etmek üzere tazyiklerde bulunacak. 
tır. Hitler daha şimdiden bu işe ko. 
yulmuştur. Almanya, İskandinavya 
memleketlerine asker çıkarmak te. 
şebbüsleri takdirinde deniz hareket. 
!erinin tevsiini taahhüt etmek niye. 
tinde gözükmektedir. 

Almanya n~den endife ediyor 
Londra, 5 (A.A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor: Almanya, Sovyetlerle İtal 
ya arasında, bir menafi ihtilafı çık
masından endişededir. 

Daily Telegraph gazetesinin Ams
terdamdaki muhabirlerine göre, Al
manya, Sovyetler Birliği ile İtalya 
arasındaki ahenksizliği örtmek için 
ncvmidane gayretler sarfetmektedir . 

Matbuat, öu iki devlet arasında, 
bir menafi ihtilafının vücudüne ihtL 
mal bulunmadığı yolunda neşriyat 
yapmak üzere emir almıştır. 

Sovyetlerin, Finlandadaki muva!fa. 
kryetsizliğinden sonra, askeri presti. 
jini, Romanyaya bir taarruzda bulu. 
narak tamire çalışması ihtimalinin 
vücudünü gösteren müteaddit eına. 
reler Berlinde çok endişe ile karşı. 
lanmıştır. 

Alman resmi mahafili. Sovyctle. 
rin Besarabyayı tekrar ele geçirmek 
ve Boğazlar kontrolünü eline almak 
arzusu b'eslemesine mukabil, Balkan. 
!arda, İtalya ile ayni siyasi ve iktısa. 
di menafie sahip bulunmadığını söy. 
!emektedir. 

lf.. * Almanya • Romanya ticareti 
A ,_ 5 ( A A) ç 1 E . Kandilli rasathanesinden zelz€le Diğer taraftan Havas AJ·ansi Al. 

mıştır. 

n~ara, .,,. . - ocu ~ • sırgc. , 
me Kurumu Genel merkezi idare he- \mm takasına gönderil.!n heyet evvela manya ile Romanya arasındaki va .. 

t . d E 1 B Sıva.sa gidecek, oradan Erzincana ziyet hakkında şu malllmntı veriyor: ye ı azasın an rzur~ım say avı a- . . .. .. 
N k . El .. 1 1 t k geçecektır. Tetkıkat on beş gun su- Almanya ile Romanya arasında yan a ıye gun, z~ ze e.mın a -a- . . 

sındaki çocukları almak ve Anka. recektır. Bu tetkıkli?rın. memleke- aktedilen ticaret anlaşmasının çifte 
raya getirmek üzere Erzincan:ı hare- tin jeolojik bünyesi hakkındıı ır.ühim manası vardır. Bu anlaşma bir taraf
ket etmiştir. neticeler elde edilmesine çok yardı- tan Romanyanm en kısa bir zaman. 

Bu ilk grupun yerleşeceği Keçiö- mı dokunacağı bildirilmektedir. da muhtaç olduğu iptidai maddeleri 
rendeki yeni pavyonun hazırlıkları Memleketten yardım ve elde etmek istediğini ve diğer taraf. 
bitmiş ve yavrulara en iyi bakabile. teberrüler tan Almanyanın Balkan memleket. 
cek imkanlar hazırlanm1ştır. Ankara, 5 (A.A.) - Hareketiarz leri üzerindeki kuvvetli nüfuzunu 

A•keri talebeler Konyrµla felaketzedeleri kardeşlerimiz için vi. kaybettiğini gösterir. 
Konya, 5 (Tan Muhabirinden) layet ve kazalarımız halkı tarafın. Almanya müsavi şartlarla Roma.n-

Erzincan askeri orta mektebi şehri- dan dün akşama kadar yapılmış o. ya ile müzakere etmek mecburiyetin 
lan para ve eşya teberruatı hakkın- de kalmıştır. 23 Mart 1939 da Ro. 
da bugün aldığımız haberlere naza. manya Almanyanın istediği bir iktı
ran, Çanakkale vilayet merkez ve sadi anlaşmayı cebren kabul eyle-

t ir. Köstenceden Maada ayrıca dört 
sancak dahilinde de bu merkezi ko
miteden başka muavin komiteler de 
tesis edilmiştir. 

Diğer taraftan bütün Rumen gaze
teleri istisnasız olarak Anadolu felii
keti ile yakından alakadar bulunmak 
ta, b üyük felaket etrafında sütunla
rında geniş tafsilat vermekte ve bü
yük acılarımızı paylaŞmaktadırlar. 

Atinadan yapılan yardımlar 
..(\nkara, 5 (A.A.) - Atinada Vo

tonicho ve Saint - Marcella mahal. 
leleri halkı adına Antoin İalouwsi, 

kazalarındaki teberruat yekiınu mişti. Şimdi Almanya Romanyanın 
14.031 liraya varmıştır. bir mark için tesbit ettiği 49 lcylik 

Balıkesirde ise teberruat 14.~30, kursu kabul eylemek mevkiinde bu. 
Aydında 11.190, Muğlada 12.600, lunmuştur. Bu kursun yanında diğer 
İspartada 11.906, Samsunda 21.057, bir mütevassıt kurs daha konulmuş. 
Denizlide 11.000 lirayı bulmuştur. tur ki, Almanyaya ihraç olunacak 
Kazalarımıza gelince, Dadayda 1000, petrol, odun ve zahire için kullanıla. 
Kiliste 2000, Ladikte 600. İnebolu- caktır. Bu nevi ihracat Almanyayıı 

da 3.100, Pınarbaşında 1374. Merzi. yapılacak umumi ihracatın yüzde 
fonda 4.200, Çinede 1000, Bergama- seksenini tutmaktadır . 
da 5 bin lira teberruat kayd~dilmiş. Petrole gelince, Almanya istediği 
tir. Eşya ve erzak teberruatına gelin. mühim miktarı elde edememiştir. 

Andre P andibades ve Stavros Caste- ce; Isparta dün Sıvasa bir vagon i. Romanyanm her ay vermeyi kabul 
çinde 9.541 kilo muhtelif erzak ile "ettiği 130,000 ton petrol 1939 senesi-
3.043 kilo .pekmez, 232 yakkabı, 24 nin ilk 8 aylık va.satisinden aşağıdır. 
yatak, 1578 elbise göndermiş, Sıvas Bir aydan diğer aya nakledilebile
ta 5920 parça muhtelif eşya, Nazil- Ceık olan ihracat bakiyesi o ay içinde 
li 410 yatak, 560 don ve gömlek, 585 mecmu olarak 190 bin tonu geçemi
parça da yün kazak vesaire, Berga. yecektir. 

ropoulo.5 tarabndan Reisicümhur İn
önüye gönderilen bir mektupta ha
reketiarz fel8.keti karşısında duyu
lan t eessür ifade edilmekte ve tazi
yede bulunulmaktadır. 

Hareketiarz felaketzedelerine yar. 
dım olmak üzere At inada fabrikatör 
Bod.osaki şahsı namına 1000 dolar 
ve fabrikası namına da 5000 dolar 
teberrü eylemiştir. 

ma 4.000, Daday 274, Ladik 8.000 Tuna nehrinin donması bu yolla 
kilo ekmek, 850 parça eşya, 2550 ha- her ay 75 bin ton petrol getiren Al
sır toplamış ve felaket sahalarına manyayı oldukça müşkül bir vaziye. 
göndermiştir. te sokacaktır. 
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Zelzeleye Karşı Ne Gibi 
T eclbirler Almalıyız ? 

(Ba~ 5 incide) 
Fransiskoda zelzele olur, fak~t nis. 
beten az tahribat ynpar. 

Bunu Reisicümhurun şayanı dik
kat bir suali ile izah edebiliriz, İs. 
met İnönü Tokatta şöyle ~ordu: 

- Turhaldaki betonarme bina
lar zelzeleye mukavemet ettiği hal
de, niçin Tokattaki betonarmelcr 
mukavemet edemediler? 

Umumiyetle inşaatta bir binanın 
temellerinin sağlamlığı için muıla
ka jeoteknik tetkiklere istinat et
mek lazımdır. Şehir planlarını da 
buna göre yapmak lazımdır. 

SÖZLERİMİZİN sonunda, zel. 
zelenin sebebini güneşteki 

lekelere atfeden nazariyeye de te
mas edelim: 

Evvela bu eski bir nazariyedir, 
ve bizim bu nazariyeye aklımız er
mez. Zelzele arza ait bir hadisedir. 
Bunda kozmik bif sebep aranmaz. 
Bunlar spekülatif n:ızariyderdir, 
biz tetkiklerimizde bundan istifa
de edemeyiz. 

TÜRKiYE 

AK T İI: 
KASA: 

ALT. SAFİ. KLG. 15.~00.041 
BANKNOT 
UFAKLIK 

Dahildeki Muhabirler: 
Altın Safi Kilogram 

Tilrk llraSl 
Hariçteki Muhabirler: 

tı78.111 

Altın: Safi kilogram 10.013.218 

Altın tahvili kabil serbest 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirlnl 
baklyclcrf 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
kareılıitı 

Kanunun 8 - 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine tarafından 

vlkf tediyat 

COMHURIYET MERKEZ BANKASI 
30 BiRiNCi KANUN 1939 VAZiYETi 

21.802.047.44 
15.301.150.-

1.714.237 .17 

95~.816.81 

223.999.:?5 

14.084.389.07 

5:3.272.58 

11 !J!l!l.1903R 

158.748.563.-

17 l\P.7 178.-

Lira PAS i F 
Sermaye: 

38.1117.48Ul İhtiyat Akresi: 

1.177.816.06 

, 

25.501.852.03 

Adl ve fevkal!de 
Hususi 

Tcdavilldeki Banknotlar: 

4 217.134.2~ 
8.000.000.-

Denıht~ edilen evrakı nakdiye. 15B.748.563.
Kanunun 8 - 8 lnd maddelerine 
tevfikan haune tarafından vlkl 
tedlyat 17.987.178.-

Deruhte edilen evralcı. nakdiye 
hııldyesi 140.761.385.-
Ka"ılığı tamamen altın olarak 
lllveten tedavüle vazedilen 17.000.000.-
R~skont lllYU!ill!. .Ulv~~n tedıı 
vaztd. 139.000.000.-

ı.ıo. 7151.385.-
Türk Lirası Me\•duatı: 

Döviz Taahhüdatı: 

Lira 
15.000.000.-

10.217 .134.2:i 

296.781.385.-

30.283.696.20 ~. •• • 

Milli Şefin bu sualinin cevabı şu. 
dur: Turhaldn betonarme olarak 
kurulan şeker fabrik:ısı, yapılma. 
dan evvel jeologlara müracaat o
lundu. Jeoloojik tetkikler yerin 
çürük olduğunu tesbit ettikten 
sonra, ona göre sağlam bir temel 
sistemi tavsiye olundu ve anlaşıl. 
dığına göre de, bu bina zelzeleye 
mukavemet etti. 

(l) Jeolojik kuvveUer: Dağların teşek
külünü ve karaların yüksclmesinı intaı; 
eden kuvveUer. Senedat Cüzdanı 

2.704.48 

POKER Traş Bıçaklan 
Dünyanın en iyi tr&ş 

bıçaklarıdır. 

Traş bıçaklan geldi. Her yerde bu. 
lunur, markasına dikkat edinir. 

........... 1!1!111 ............................ ,~ 

iki Dakteriyolao Arnnıyn~ 
Şark zelzele mm takasında vazife görmek üzere iki Bakte

ri yol ' ih · og a tiyaç vardır. HaPCrrahlan ile iate ve ibate masraf-

ları Cemiyetimize aid olmak üzere kendilerine ayda 250 lıra 
Ücret verilecektir. Talipleri ihtisas vesıkalarıyle bırlıkte hemen 

KIZILAY Satış Deposu Direktörlüğüne 

~~~ ........... m .. ü.ra•c•a•a•t•l•ar•ı .. il•a•n .. o•lu .. n•u•r ................. ~ 
Topkapı Sarayı Müzesi 

Müdürlüğünden: 
Keşif bed,.11 Muvakkat teminatı 

İLlra Kuruş Lira Kuruş 

To k 2345 10 175 89 
P apı sarayı v T' SUYU fı;ln dalı e lirk islllm es !eri müzelerinin ke;ılflerl mucibince terkr.s 

ba günü sant 1U tesi<ıat yaptmlacal tır. Bu iş açık eksiltme ile 10-1-940 Ç:ırşam· 
lerın teminatl 14 de Yük ek mcktepl r mu hasebcci!iflnde ihale eille"ef•incicn uılip-

arııe f ·u kl , lnmak ve mruı ll " rn eri ve arzu edenlerin evvelce keşif ve şartnameleri an-
atıan. 3 en gürmck üzere 'fopka pı sıırayı müzesi m!idıır!Uği.ıııc nıüraca

(10688) 

KIZILAY CEMiYETi 
UMU MT MERKEZiNDEN: 

Cemiyetimiz harp la lı 

TİCARi SENEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

(Den.ıh~ edilen evrakı nak 
A - (diyenin karsılığı Esham ,.e 

TahvilAt (IUbarl kıymetle) 

B - Serbest esham ve tah vilA t 

21R fWi 145 27 

Altına tahvnı kabn ~<'Mz:ter 

Diler dövizler ve alacaklı kllrlna 
bakiyeleri 21U65.145.27 48 948.131.73 46.950.838.21 

112.245.791.83 

A\'anslar: 
Hazineye kısa vMeli 11vana 
Altın ve Döviz U:ı:erine 
Tahvi!At üzerine 

Hissedarlar:. 
Muhtelif: .. 

ll0.57:l.975.415 
'i .5fi3 000.70 

H B4:?.li8 
7.808 722.-

Muhtelif: 

58.1315.9715.18 

7 .823.5!14.58 

4.500.001).-
lS.074.61 D.'i8 

Yekun 511.458.843.49 rVekO.n 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: lakonto 
haddi % 4, altın üzerine avanı % 3. 

iÇKiSİZ SAZ 
BORS A KIR AAT HANESİNDE: 

Her Pazar gündüz saat 14 den 18 e kadar 
Bayan MENŞURE'nin iştirakile mükemmel SAZ HEY'ETİ .. .. ___ Kıraathanemiz nezih aileler salonudur. 1 

Beyoğlu Vakıflar Direktör.lüğü 1 lanları 

Semti 

Galata 

.. 
Kasımpa~ 

KI RALIK EMLAK 

Sultan Beyaz.ıt Mumhane kapısı 

" " Keçeci piri Çöplük Ustü 

s 
5/1 
12 

DilkkAn 
Ev 
.. 

.. l ı " 
Beyoğlu Flruzağa Sıraservilel" 119/2 ,, 
Ka~ımpaşa Cam!ikebir Kayık iskelesi 42143 DükkAn 

V. P. 
v. r. 
V. P . 

''· P. 
V. P. 

Yukarıda yalllı cmltıkin :n - 5 - 940 ırllnü sonuna k11dar kiraya 
3 - l - 940 giinünden itibaren bir ay müddeUc pazarlıila bırakılmı~tır. 

verilmesi 
lstekllle-

rin her ıün müracaaUan. 

Muhımmen 

kıymeti 

L lr1 K r. 

'71) 

* * 

654 00 Rumellhi~armdıı Ama emin 1 mııhıılle~lnln Arpııeıcıosme sokııJ .. •ıia 
Eski 51! yeni 52 ve No. taj 28 N'. lu ııhsap dört cıdalı hane. 

49 50 Ortaköy'de Üçüncü Orta sokatında 21 mükerrer No. Ju arsa. 
Yukarıda ya7.ılı ırayrl mcnlrullı-rln m UlklyetlerJ pe:;in parıı ile on gUn mOci

detle uz.atılmıştır. fhnlesl 13 - 1 - 940 gü na ııaat on bt-şte komlwoııda yapılııca
ğından tııllplerin yüzde yedi buçuk pey akçelerlle Akarat MahlOlAt kalemine 
milracaaUnrı. (100) 

GA YRIMENKUL SATIS ILANI 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Ali Rı7.anın 178!:ıt hesap Nn ıılle Srınciııtımı7.dan ııldığı (380) llrnyn kar-
sı birinci derecede !notek ~ip vadesinde borcunu vermecıimnden hııklnnda vapı
lan takip ü:rcrine 3202 No. ıu kanunun 46 cı maddesinin maturu 40 cı mııddc> i
ne göre !iahlması icap Pdt-n BrvoJfüında HOseylnaı!n mahnllesinln e-;kf Billb!ilcle
resl yeni Dereotu sokağında r<ıkl 4 yenı 85 No. lu odası nlan kArgir bir dükk:"ı· 
nın tı>J11amı bir bucuk av milıidetle acık arttırmava konmustur. 

' 

, .................................... ,~ 
' TÜRKİYE ZEYTİNYAGI 

lhracatçllar Birliğinden : 
1 -3018 numaralı kanunun 7°d maddesinin birinci fıkrasına is

tinaden statüsü icra vekilleri heyetinin 14.12.939 tarih v..'l 2/12475 sa
yılı kararnamesile tasdik edilen Turkiye Zeytinyağı İhracatçılar 
Birliği teşekkül eylemiştir. 

2 - Statünün hususi maddesine tevfikan ilk umumi heyet içti. 
maı 15.1.940 pazartesi günü saat 15 de İzmir Ticaret ve Sanayi Odası 
salonunda akdedileceğinden zeytinyağı ve diğer nebati yağlar ihracııt 
ruhsatnamesini haiz tacirlerin aza kaydedilmek üzere Birliğin idare 
yeri İzmir Ticaret SEtnayi Odasına derhal taahhütnameleri ile birlikte 
bir defaya mahsus olmak üzere yü z liralık duhuliye ücretlerini öde. 
rneleri. 

3 - Bu suretle Birliğe aza kay dedileccklerin asaleten vey~ .. veka
leten mezkur umumi heyet içtimaı nda bulunmaları rica ve ilim olunur. 

RUZNAME: A - İdar<> l\leclisi ve murakıp intihabı. 
B - Muht<'lif işler 

Türkiye Zeytinyağı İhracatçıları Birliği .Müessis Heyeti 

, .................. 1111!1111 ............. ~ 

Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 

Başkanlığından : 

hastalıklarla yapıla;ak t ~· muhaceret ~e emsali ahvalde. zuhur eden 
hastanelerde Kızıla mucadelede ve bılhassa seferberlik esnasınd~ 
zere İstanbulda Aky esas hcmşırelerine yardımcı sıfatile çalışmak ü. 

sarayda kain 
KIZILAY IIASTABAKICI IIEl\fŞİRELER MEKTEBİ 

Satıı tapu sicil kaydına ıl!re yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 50 
tirli Tlf'V akrııct "'""O!<'•lr-tlr. Mltlf """lr111'1'·1mı,.d11n hf.-inln tıomlnııf .,,ıolr-tııhıı et,. kıı· 
bul olunur. 'Rlrfkmls bütün verellerlt'! Fl"lt'!ıilve reslmlıo,.I ve vakıf lc:ı,.PSI ve ~vlı 
bedeli ve telllllve rusumu h('lrcluv11 aittir. Arttırma şartnamesi 11/1/940 hırlhinden 
IUbaren tetkik etmek J111tivenlere 111andık hukuk isleri sen,slnde acık bulundurula
caktır. Tapu sicil kııydı vesalr lOıumlu tzahııt ta sartnam~lnde ve takip dosvasında 

1 
vardır. Arttırmıyı glrmls olıınl!ır. bunlın tetkik ederek f:atıtı•ıı cıkanlan ıtayrlmen
kul hakkında her :ıeyi llmnmls ıııd ve iti bal' olunur. Birinci uttırme 22 - 2 - 940 
tıırlhlne müsacilf J)erşembe günO Cataloğlunda kAln Sandı~ımı7.da s:ıat 10 dan 12 
ye kadar yapılacaktır. Muv:ıkkat fhııle ya pılab!lmesl le-in tekllt edilf'<'<>k bPnelln 

1 

tercihan alınması k:ıp eden ıayrı men klıl mOkclle!ivrtile Sandııt cılııcal!ını 
tamamen ~ecml~ otm11sı 'l!lr+tır. Alı:!rl takdirde !!On arttıranın bahhOdll b:ıkl 

Yıldızda bulunan Teknik Okulu Ted rlsat .Rinası zemin katında yapılm:ısı 
istenilen 673 lira 115 kuruş keı;it bedelli Kara Mozayık döşeme inşası Güm\\ su
yunda Yüksek MilhPndis mektebinde top !anacak olan Satınalma komi yonunda 
12.1.940 tarihine rasUıyan Cuma gi.ınU saat (14) de pazarlıj(a konmustur. İlk te· 
minat 51 liradır. 

Paıarlık ve fenni şartnamelerl~ mukavele ve keşif hullı:ası pazarlıktan bir 
giln evveline kadar Okulumuzda görillebillr. İsteklilerin 939 yılına alt Ticaret \C

sikalarile tcmlnaUıırını yatırmış olarak be111 gün ve ııaatte Yuksek MUhcndıs 
mektebine gelmeleri. (118) 

dahilinde 

. ~~~Ü~Lü HASTABAKICI 
Yetıştırmek ıçın 15 Kanunusani 940 tan i . . . 
tır. Meccani olan bu kursa n • tibaren ıkincı kurs açtlacak-

şn ıda yazılı ti h · l l 1 · 1 - 20 ila 45 '-'aş arasınd b şar an :uz o an ar a mır. 
J a ulunmak 

2 - En az ilkmektep tahsilı görm .. ·1 
Kaydolunmak ve dersler hakkınaauş 0 ~ak. 

nda adresi yazılı mektebimıze mu··r malumat almak istiyenler yuka. 
. acaat et rd· 

Bırinci devre kurs için kaydedildiği ha me. ı ır .. 
tekrar müracaatla knydolunmala lde ikincı kursa kalanların 
Ş fik rı. e ruhlu, hayırperver hem:c;irel . . . 

şacaklarına kaniiz. "' erımızın bu insani işe hevesle ko. 

~~~-----' , MOBiL y A MERAKLILARINA 
SANDALYALAR, KARYOLALAR PORTM 

1 
· · . ' ANTOLAR 1 

vcsaır her ncvı ve ık mobilyalar 
Fabrika fiyatına satılıyor 

ASRİ MOBİLYA MACAZASI: AHMET FEYZt :E..,., 
İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel: 23407 ---· İİİİl·mı 

kalmak şartivle 8 _ 3 • 940 tarihine mOııadlf cuma f{inU ayni mah~l
de ve a~I saatte son arttırması yapılacaktır. Bu arttırmadıı gayrımenkul 
en ~ok arttı;anın OstOnde bıraltı l at'aktır. Haklan tapu ılcJllerfle sabit olmıvan a
IAksdıırJar Vf' irtifak hpkkı •nhlolıor!nln bu haklann1 ve hu!ll.ı!Oe faiz \'f' mnıtarlfe 
dair iddialarını l)An tarihinden itibaren yirmi gijn içinde e\Takı mQ!tbltelerile be
raber dairemize b11dlrmeler1 ll1Jmd ır. Bu suretle haltlarını bildirmemi• ol:ınlarla 
haklan tapu tılclllerlle sabit olmıyırılu satıı1 bıodelfnln tıııvlıı<masından hııT"I(' lr'>hr
laT. Daha fa7J11 malt'lmııt almak lstevenlerln 1138 - 373 dosya numaraslte San· 
ıiığımız Hukuk t~eri servisine mnrnc:ıat etmeleri IOzumu llAn olunur. 

DiKKAT 
Emniyet Sandııtı: Sandıktan alınan gayrfmenlrulO tpotek gl5stermek lsteyenleTe 

muhammlnlerimizln koymus oldutu kıym etin 3 40 nı tecavQ:r etmemek (}zere 
ihale bedelinin yansına kadar bore vermek suretlle kolaylık göstermektedir. (l33) 

lstanbul Lv. Amirli9inden: 
2 No. tu Dlldmevf teni ve eııdır kısımlarına gece ekibi için bel ıılınAcaktıT. 

Bu ekip 15 günde bir g(lndOı eklbDe tebdllen çalıpcaktır. İsteklilerin asa~ıı'la 
yazılı vcsaikle Tophanede 2 No. la Dfklmevi ~üdilrUllüne müracaaUan. 

l - İsUda, 
2 - Poll!'Çe rnm!flddak hO!nOh:ıl varakası 
3 - Tifo a~ kAtıdJ. 'U01ıl~ '(119) 

lstanbul Belediyesinden : 
Meni isrııfat kanununun sureti 

delerlnde yapılan aşağıdaki tadllllt 
karara bağlıınmıstır. lıan olun~r. 

Tadlllt: 

tatbikine dair olan talimatnıımenin b"7.I mııd· 
Umu mi meclisin 3 - XI - 939 T. li ıı;tımaında 

Talimatnamenin birinci mııdde-;lnln (D)' bendindeki (<'rkek t:ıratınd n rnl!'ı· 
rcyn haricinde) cilmlesinin tay edllmes! ve ikinci maddcnın son fıkr sındJ d 
(düğün bir gilnden ziyade de\•am etmlyecek, bir gilnden ziyade çalgı çnldırıtmı· 
y:ıcak ve hiç bir surette çengi oynattırılmı,yacaktır) sureUnde tlıdlli ve bıı ıall
motnamenln birincl maddesinin B. Fıkrasındaki (5 nrnba) kaydının kaldırılma 1

-

(141) 

Türk Hava Kurumu Model Uçak Müsabakası 
7 - 1 - 940 tarihinde Ye$tlk&y tayyare meydanında yapılması mukarrer ol n 

model tayyare müsabakıı.sı amaU5rlerln gösterdikleri arzu üzerine 14 - 1 - 9-IO 
paıar günQne tlıllk edflmlstlr. (137J 

Sahibi n Neıriyat Mü dür ü Halil Lfitfil DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ,.e 
NepiTBt T. L. Ş. EasıldıiJ yer: T A N Matbaaın 
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1 D E A L B U R O 
Yazan : tktuat Doktoru G A S S O N 
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Büyük Erzincan Zelzelesine Ait Yeni Fotograflar 

!.filli Şel, Erzincandaki tetkikleri sırasında alakadarlardan izahat alıyor Çöken evinin P.nkazı altında ara,tırmalar yapan lelaketzeJe bir kadın 

Bütün bir mahallenin enkazı altından çıkaTclabilen 9ağlam efya Erzincanda lelaket mıntakaaının harap ve leci lıa lini göateren bir resim 

T llmba'ı 11)40 modelı • 8u model, bıi\İ nd~ 
ların Q ııa 10 lamMlarına flılctır - OündUz 
Amcn'l<ayı alır - mıkrolog - rutübet oda11 
- 3 dalia - 20 santımlik • dynapover ., o
parlör - ton monitor - gramofon lertıbab 
- 7 O E. lamba 

fBl•fJ 
7 LAMBALI 

Aktlmüllıörnı nıı:tyo - Pilsiz e wıoft akGmll
lıt6r ıle (alııır - Otomılfk düğmeli - Or> 
mofon ltrtlbatı - ıöı ıyan - 3 dalgalı -
r ürkıyeye bu kalilede akumülatörlü radyo illı 
defa ıdh.al edilmıştır. 

Hl·IOON 
.. COMMANDER" lüks modcJI. 
10 llmbalı . Bu radyo dO•!.anın en üıtOn radyosu 
11yılabılir • 3 d:ılga • mıkrolog • ton monitor • 
1eı ıyın • • nılııbeı odası • otomatik dütmc~ri 
:fit puşpul · gramofon tcrtıbatı • "bass com
pensation" • 10 ıdtl O. E.. lambaları· lüks ın<>
bilye...:.. cıı )'üksck alıt kabilıyetJ 

Hl·64 
8 il~ 1940 model • • J dalgalı • p .,.m. 
ruttlbet oda.lı • ton monitor • gramofon tcrtiba~ 
• dynıpottr. oparlörü • Amenkayı l"Ündıl.ı ahı• 
a.u.yon ısimlcrı vızılıdır. 

Iİ•LEelK Alıt'ER llCANI• 
llA•ULITIOlll ------· 

TÜRKİYE u 
MUM MUMEssiııicı .G E 

lstanbulda Perake d . NERAL ELECTRIC .. 
lırlıecı. Miını,. Vedıt cıd N n e satış: ROBERT LİBERT VE MUESSESEsı 
ADANA, fbrahım Burd~r~~~ 30
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A. •• '· ICıııtotı• KARDEŞI ŞIRKETI 
ANl(A~A V&' istasyon cacl Tıcırethınesi, 
ANTAKYA (Hnmarşe Ma~.ızuı 2nci A ~~i~~~AN, Tahsin Ye~hı ~On 
8ALll(ESIR K~ıay) Hoca Zade K.i nıfartalar cııd. 37 ISKEND[REUPN, Mehmet Alı11e1ı ıılcıın 
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b 'XONVA, Alım un M~ser~ çıoeıu 

MALA rV A ~kara ıc ~·ll'ktif Sir~i 
• eıır Erınç we Bıraderl 

MANiSA N 
NlôDE, ' unınarı ve Kem•I ö 
ÔOEMı K. ~· ~rcem;, zfzfzmfr hrdqJu 
Rız Ş, Husnu l<arhan S 
TARE,S Ahmet Erle Elelctrlc Einier IC'•nt.-sı 

US, Nu 1 · ı vı 
~aAN, Siırırı 5~,!~"m~~·t'1~n Sönnıeı z Al(, Atı Uğuı Y an 

NOULDAI( 
• MobilyıC'I Mi ~iza 
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