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Yazan: Sadri ERTEM 

cümhuriyet Türkiyesi sulhü sc. 
ver. 

Nazi Almanyası harbi sever. 
Cünıhuriyet Türkiycsi harp olursa 

tnevzii kalmasını iste:-. Nazi Alman. 
Yası cihanı ateşe vermekten hoşlanır. 

Biz demokrasi isteriz. Onlar istib
dadı ideailze ederler. Biz makinele
telim deriz, onlar bize ve bütün sa
nayileşen memleketlere makineleri 
durdurun derler. 

Biz milletlerin hür olmasın el 
di i . d" ı em 

e "1:1 şız ır. Onlar milletlerı esir 
etmege çalışırlar. 

Bu tezatlar senelerdenbe . b' "k birik 1_._ n ırı e, 
. e yeAunlar teşkil etmeKtcdir. 

Nihayet 12 mayısta .. t . 
ka .. mu ecavızlere 

rşı sulhu ve memleketin istiklalini 
korumak· · · . ıçın Akdenız deklarasyonu 
~~al.andı. Ve 19 teşrinievvelde i.ıçüz. 
lu ıttifak meriyete girdi. 

Birkaç aydır Alman diplomasisinin 
ve ordusunun yapamadığı işlerm 
halli "f vazı esi Alman propaganda~ına 
verilmiştir. Propagand:ı btıttin cihaz
lannı. bütün unsurlarını seferber et.. 
mıştir. 

Bu mücadelenin kadrosu içinde ki
tap, mecmua, gazete, radyo, üzerleri. 
ne aldıklan · ı · b 1§ erı aşarmıya çalış. 
maktadırlar. 

Alınan pro~agand:ısı her şeyden 
. evvel Cumhuriyet Türkiye!'=i-

n~ komşularına şüpheli işler yapan 
bır mevcudiyet halinde göstermek is
tedi. 

d Balkanlara tevcih edilen propagan. 
anın §larları şunlardı: 

~_:?!rkler yine Balkanlara gelecek
~ --•··-.n"'I'av u1u~ıuıar. Es.atı 

du_rnanlannızdan çekininiz.,, 

ih 
yni zamanda Balkanlar hakkında 

c ana -nyı b' "B y- e ır telkin yapıyorlardı: 

(iç .. lalü kanlar demokrasilere, bilhassa 
uz Tük . ğil . r ıttifakına taraftnr de-

1 t dırle:t. Üçüzlü ittifak bir sulh va-
ı ası dejil, bir harp aletidir 

Arap .,, 
ed" lnemleketlerinc şôyle hitap 

ıyorlardı: 

"'rürkı 
ler, Hale~~ !;abistanr zaptedecek. 
cekler. Bu· caklar, Musulu istiye. 
artık Mü 1ı!or musunuz ki, Türkler, 

dint 
5 uman değildirler B ·· t ·· 

kıyın tl . . · ..ı un 
İYi d ~~nnı kaybetmişlerdir.,, 

l'tınıza ~ 
1 
~ Yaptığımız komşula-

cı"'-.,_ şoy e hıtap ediyordu: 
... urkler Hazar hi . 

lstiyorl sa llerınc çıkmak ar.,, 
Dünyaya antenı -

açuruyorlard . er şoyle haberler 
" ı. 
Kafkas hud d lar tahşit . u unda Türkler ordu-

!'& ın-...1..1~Yorlar. Ruslar Boğazla
~r.,. 

Nihayet Berlin d 
olarak T- k ra yosu türkçe 

hitaba başladı. ur vatandaşlarına 
Berlinin türk 

Jektif bir haber ~eri neşriyatı ne ob-
tiği milletin r, ne de hitap et-
h.. §eref ve bay · ı· urınet et~ b ·u sıye ıne O ··-J4 ı r. 

• sadece Türk rnill 1 Yet Türk· esi et ni CümhurL 
lllaktadırıy T_aleyhine tahrike çalış
Cü-L · urk ınilletl ile Türk' 

&U11Uriyeti arasına b" ıye 
Jurııa:ıc:i, bir hafiye :r~Unafık, bir 
be~ri ahllk bak u ile girmek 
.a__ unrndan old ~ 
U4IC siyaal tesir bakı U5U ka. 

Jnındaıı da sıfır. 
<Sona Sa: s. Sil: l) -
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TANBUL 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" ın yeni kitap serilerini almak için bu ktılMmu 
saklayınız. On beı kuponla ancak bir sert kitap 

alabilirsiniz. 15 kupon retirene bir seri kitap: 

İstanbulda 250, Posta ile 300 Kuruşa Verilir. 

iNGiLiZ 
Kabinesinde 
Değişiklik 

-0---

lki Nazırın Çekilmesi 

Etrafındaki Tefsirler 
Londra, 6 (Huıuıi) - Har-

biye Nazın Mister Hor Belip. 
ve istihbarat Nazın Lord Mac 
Milen iıtifa etmi.lerdfr. Hor Be. 
lif&' mn yerine Ticaret Nazın 
Mister Stanley tayin olunmuttur. 

İstihbarat Nezaretine de Sir Jon 
Rith getirilmiştir. Mister Stanley'in 
Harbiye Nezaretine tayin edilmesi 
iktısat harbine en ateşli hızın verile· 
ceğini gösteriyor. Mister Stanley ka. • 
binenin en genç ve enerjik elemanla
n arasındadır. 

Çocuklarını, kocalarını ve analannı arkalarında kalan fehir harabesine gömen kadınlar, Erzincan sokaklarından ka~ıyorlar 

Mister Hor Belişa'ya Ticaret Ne. 
zareti teklif olunmuş ise de Hor Be. 
lişa. Başvekile gönderdıği mektupta, 
şifahen arzettiği sebepl-;:rden dolayı 
bunu kabul edemiyec~f,ıini, fakat bü
tün kuvvetile hükumete rnüzaharete 
devam edeceğini ve aralarında hiçbir 
siyasi ihtilaf bulunmadığmı bildir. 
miştir. 

Lord Mac Milan'ın İstihbarat Ne· 
zaretinden ayrılmasına gelince, ts~ 
tihbarat Nazırının Avam kamarasile 
karşılaşması lazım gelmesi endişesin. 
den ileri gelmiştir. Halefinin Ava:n 
Kamarası azası olması da bunu te
mine matuftur. 

DAG KOYLERI ON GUNDUR YARDIMSIZ 
Kurtulanlardan Açlıktan ve Kabinenin siya.eti J eiİfmİ)':>r 

Londranın iyi maliımat alan ma.. 
hafilinde beyan olunduğuna göre Hor 
Belişanın Stanley tarafından Harbi
ye Nazırlığında istihlil edilmesi hü
k\ımetin siyasetinde hiç bir değişik
lik yapmıyacaktır. İn&iliz hükUme. 
ti, Frama il nkı ve tam bir anlaflDA 
içinde katl afer için memleketin bO. 
tün kayiıaklannı kullamnıya azmet.. 
miş buluıımalttadır. 

Mahkumtar 
Birçok Can 
Kurtardılar 

----0-

Meydam Boş Bulan 

Çapulculara Rastlandı 
Yazan: NACI SADULLAH 

Bir büyük baba, Haydarpa,ada torunlannı karplıyor 

ilk Büyük Yaralı 
Kafilesi Dün Geldi 

er 
Sıvasta da 

6084 Olü 
Tesbit Edildi 
Bergama ve Y ozgatta 

Yir.e Zelzele Oldu 

latila maeloi ParlômentOcla 
Hor Belip bugün müntehiplerine 

bir beyanname neşrederek istifasını 
bildirmiş ve bu beyannamede ezcüm. 
le dem.iştir ki: 

( Sona Sa. 8 Sfl. l ) 

lzmiri de 
Su Bastı 

Tokat, 6 (TAN Muhabiri bil- _.:._o--

diriyor) - Zelzele tahribatı Kızılcahamamtn da 
gün geçtikçe artıyor. Facianın · 
karakış ortasında vuku bulması . Seylaptan Zararı Fazla 
yardım imkanlarını da ortadan lzmir, 6 (TAN Muhabiri bil
kaldırdığı için, kurtulmak ilmi- diriyor) _ lzmire çok tiddetlt 
di olan birçok vatandaşlar da yağmur yağdı ve göksürültüaü 
göz göre göre ölmüşlerdir. ve aaikalar birbirini takip etti. 

Yolların kapalı olması yiizündcn Şehrin muhtelif yerlerini ıu bu
on günden fazla bir zamandenbcri b. Mühim zararlar vardır. 
dağ köylerine maalesef hiçbir yardım 
da bulunulamamıştır. 
Tokadın bir kazası olan Resadiyt>

den ancak üçüncü gün haber alına. 
bilmiştir. Arada doğru dürüst bir yol 
da olmadığı için yardım vasıtaları 
develerle gönderilmıştir. 

Erbaa kazasına da yolsuzluk yü -
zünden, Samsunlularinki müstesna, 
hiçbir yardım y!lpılamamaıttadır. 

Bazı dükkan ve evlere sular gir.
miş, Karantinede suiardan evler yı• 
kılmıştır. Şehir tehlık!? geçirmıştir. 
Bugün tramvay ve otobüsler işliye. 
memiştir. Karşıyakada kopan elek
trik tellerinden bir beygir olmuf, sa
hibi kurtulmuştur. 

Belediye amelesi, ile itfaiye haJkıJI 
kurtarılmasına çalışıyorlar. 

n tren gelince yaralılarla on!an bek. , Halbuki Erbaalılar yüzlerce ;ıralık 
liyenlerin karşılaşmalan pek acıklı telgraflarla her tarafa müracaat et.. 
olmuştur. Bazı kimseler !:>ekledikle- miş ve imdat ist~mişledir. Tokat 
rini bularak boyunlarına sarılırken merkezine bağlı ve Tokada yedi saat 
bir çok kimseler de aradıklarına rast. mesafedeki Elmus nahiyesinden bile 
lamıyarak, meyus, mükedder avdet üçüncü günü haber alınabilmiş ve 
etmişlerdir. oraya da yardımlar ancak yeni yeni 

Manisa Ovası köylerinde de yeni· 
den seylap tehlike-;i vardır. Telefon 
muhaberatı da kes;Jmiştir. 

BURSADA 

:YAZAN : YUSUF ZIYA ORTAÇ 

Dün gelen 170 kişilik feUketzede başlamıştır. Bu nahiyede vaziyetin 
kafilesinden 40 yaı·alı Haydarpaşa pek feci olduğu bildirilmektedir Na
Nümune hastahanesilc İstanbuidaki hiyede taş taş üstiinde kalmamış, bin 
muhtelif hastahanelere tevzi edilmiş- yüz küsur nüfustan bini ölmüştür. 
!erdir. Bunlann bir kısmı da akraba- NahiyeyP bağlı koylerdc de öliim ve 

Bursa, 6 (A.A.) - M. Kemalpetşa 
ovalarını istila ,.tmis olan sular gurı• 
den güne çekilmekte ve Apolyond 
gölü de tabil seviyesint" inmektedir. 
Sular tarafından çevrilmiş olan Kıııa 
kadı, Ormankadı ve Voyvoda köyle. 
rinde açlığa maruz bulunan 2000 ki
şinin civar köylere n&killerine çalJ,. 
şı1maktadır. Bu 1$ icin Bandırma ve 
Apolyond'dan gönderilen motör!Prle 
askeri tombazlarda~ istifade olun • 
makta ve mahsur köyler halk• bu vtt. 
sıtalarla civardaki dah:t yüksek ıı:ÖY• 
lere getirilmektedir. Sulann tahrıP 
ettiği bendlerin tamiri ve ilerde bör 

• • larınm yanında kalmıştır. Sağlam • tahribat büyüktür. 
!ardan burada ta:ııdıklan olanlar ta- Sıvas, 6 (A.A.) - Şimdiye kadar 
nıdıklarının yanına gitmişler, kı'l'lse- alınan neticelere göre. 27.12.939 da:n 
sizler muhtelif otellere tevzi edilmiş- 4.1.940 tarihine kadar Sıvas vilayeti 
lerdir. mıntakasında tesbıt edilen muvakkat 

Eminönü kaymakamlığı da ~asta- rakamlara göre hareketiarz feJaketi 
lan hastahanelere nakil için mütead- yüzünden ölenlerin miktan 6084 tür. 

(Sonu; Sa: 6; Sü: 5) (Sonu Sa. 6. Sti. 4) (Sonu Sa. 6. Sfl. 6) 



YaCimur 
Çöküntülere 
Sebep Oldu 
~ 

Karadenizde Fırtına 

Çıkacağı Bildiriliyor 
Şehrimizle hava dün de kapalı ve 

yağışlı geçmiş, akşam üzeri Karade
nizde fırtına başlamıştır. Keyfiyet 
bütün denizcilere bildirilmiştir. E.ı?e 
ve Marmarada fırtına olması ihtiımı-
11 mevcuttur. 

Bu sene Balkanlarda da kış pek 
$iddetlidir. Bilhassa Yugoslavya ve 
'Bul~aristanda senelerdenberi az te. 
sadüf edilen soğuklar başlamış, kar 
bazı yerlerde 'bir metreyi bulmuştur. 
Yollara sevkedilen amele nakliyatın 
durmamasına çalışmaktadır. 

Büyük bir duvar çöktü 
Şehrimizde dün yağan ya~murıa

nn tesiriyle Beyoğlunda Kazancı ca. 
miinin mezarlık duvarı yağmurların 
tesiriyle caddeye yıkılmış ise de hiç 
bir nüfus zayiatını mucio olmamış
tır. 

Bir de ev çöktp 
Küçükpazarda İtfaiye sokağında 

Tahsine ait 32 numaralı ev de son 
yağan yafD'nurların tesiriyle kısmen 
çokmüştür. Enkaz altında kalıp ha
fifçe yaralanan Perihan Haseki has. 
tanesinde tedavi altına alınmıştır. 

Bir Hapishane Kaçkını 

lstanburda Tutuldu 
15 sene ağır hapse mahkum Kıpti 

İzzet bir kaç gün evvel hapishane du. 
varını delerek E.5kişehir hapishane
sinden kaçmış ve İstanbula gelmiş. 
tir. İzzet Kasunpaşada Kulaksız ma. 
hallesindeki bir evde yakalanmış, 
müddeiumumiliğe teslim edilmiştir. 

Bir clöviz kaçakçısı yakalandı 
Evvelce Eminönü Balıkpazarında 

Hava Hanında sarraflık yaparken 
altın ticaretinin menedilmesi üzerine 
zahire ticareti yapan Aleksinin döviz 
kaçakçılığı yaptığı haber alınmış, A
leksi Ahmet isminde birine 200 drah 
mi verirken suç üstünde yakalanmış. 
tır. Suçlu yarın Asliye Bdşinci Ceza 
,Mahkemesine vecilece.ktir. 

Bir Yugoslav Albayı 

Şehrimize Geldi · 
Yugoslav askeri erkanından Kolo

nel Anjelkoviç dun sabahki konvan
siyonel ile şehrimize gelmiştir. 

ı,.. 

Bir müddettenberi Bclgratta bu
lunan Türk - Yugoslav afyon btıro
su delegesi M. Ribaş hükumtle temas 
yapmak üzere dün sabah şehrimize 
gelmiştir. Yugoslavyalı delege zel
zele feliıketimizden Yugoslavyanın 
çok müteessir oldu~nu, halkın yar
dun hususunda büyük alaka göster
dil{in i söylemiştir. 1:. Ribaş iki mem. 
leket ticaretinden de bahsederek, af
yon satış işleriıı.ı.r normal şekilde de
vam etti~ini beyan etmiştir. 1 

YugoılavyaJan gelen 
muhacirler 

Yugoslavyalı Türklerden 7 kişilik 
~fr muhacir kafilesi dün sabahki 
konvansiyonelle şehrimize gelmiştir. 

-<>---

Dün Gelen Çek Mültecileri 
Dün sabah .11telen konvansiyonel 

treni ile Prag Üniversitesi talebesin. 
den 24 kişilik bir Çek mülteci kafile
si şehrimze gelmiştir. Gençler Suri
ye yolu ile Fransaya gidecek, orada 
teşekki.ıl eden Çek ordusuna iltihak 
eyliyeceklerdir. 

Zelzele m.ıntakasma gidip tetkik
lerde bulunmak üzere Pimit Roviç is
minde bir Yugoslav gazetecisi de ay. 
tli trenle şchrhnize gelmiştir. 

Türk • Bulgar Ticareti 
Sofyaya giden tacirlerimizden bir 

IJcısmı da dün avdet etmişlerdir .. Bun 
Jar Türk - Bulgar ticaretinin lnki
-1 etmekte olduğunu söylemekte
dirler. Fransadan dönüşte Sofyaya 
'Uğraması muhtemel olan Hariciye U
mumi Katibi Numan Menernencio~
lunun riyasetindeki ticaret heyctimi
tzin Bulgar hükumetiyle yapacağı te
llJlaslardan sonra bu inkişafın dalın 
da artacağı bildirilmektedir. 
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Kendine· 
Müfettiş 

Süsü Vermiş 
-o-

Doktor Olmadığı Halde 

Bir de Kitap Yazmış 
Sahte ünvan ve devlet memuriyet· 

Jerine ait sıfatlar kullano1ğ1 SUÇU ile 
Yedinci Aslivc Ceza MahkPmesine 
verilen Mecdi F'Tlin ismindeki biri• 
nin muh:ıkemcsine başlanmıstır. 

Verdikleri konserlerle lelaket:z.ede kardeşlerimiz için mülıim bir meblağın toplanmasını 
temin eden ve k'3nserlerinde büyük takdir ve alkı,lar kazanan : 

Mecdi Emin, doktor olmadıi!'ı hal
k Doktor l\If'c-di Emin Sı:ıvman im
?:asiylc "Gebelik. ve çocuk hastalık
ları .. adıvla bir kitao nesretmic;. bazı 
~azete ve mecmualara vazı ırönder· 
m ·ş, Bawekalet arşiv müfettişi sıfa
tiyle tcftisler yaomıs. memurları sor 
"Uva cckmiş ve kendisinin dPvlet er· 
kanındnn bir zatın yeğeni olduğunu 
iddia etmiştir. 

Sorgusu vapılan yirmi üc yaşta. 
rında Mecdi Emin Sayman kendisi
nin Atina Tıp Fakültesinin ı;on sınr. 
fında 5058 numara ile kayıtlı oldu
,i?unu ve doktor crkacağı icin, hatta 
doktora da vereceği için stmdiden 
doktor ünvanını kullanmakta bir 
mahzur görmedijfni sövlemiş, Kel 
ve Bit mevzuları üzerinde ihtısatı ol
duğu ıçın mecmua ve S?azetelerde 
makale neşrettiğini de ilave etmiş
tir. 

Sa/iye ve arkadaşları ve Beyoğlu Halke~i k.orosu ile Macar orkestrası Rumen sanatkarı Skcianu 

TAN Konserleri 
Felaketzedeler için tertip ettiğim iz konserlerden üçü biiyilk bir mu. 

vaEfakiyetle icra edilmiş ve ilk üç konserden bin sekiz yüz liralık bir 
hsılat alınmı tır. Bu paralar Kızıl,1y tarafından tahsil edilmiş hulun. 
maktadır. Sanatkfırlar hu konserlerinin miikcınmcliyctini temin et. 
mekle kalmamaktadırlar. nillıassa Safiye, programın tenevviiii ve sa. 
natkarların lilctlerile hirlik1e konser verilecek ~·erlere getirilip götü. 
rülmesi için maddi fedakarlık dn yapmaktadır. Bu biricik sanatk-.irımı~ 
zın fclliket karsısındaki hn ltassasi yeti bizi olduğu kadar kendisini 
dinlel en prestişkarlarını da mütehassis etmektedir. İstanbul cihetin. 
deki konserlerimi7:in miikemmeliyctini temin hususunda Alemdar Kız1. 

lay şube i reisi Cclfıl Atasoy ve ark adaşları cidden şayanı takdir mesai 
sarfctmişlerdir. Kristal gazinosu sahibi Hamdi Alnar da konserlerimi. 
ze iştirak eden Macar sanatkarlara kendi gazinosunun boş kalmasını 

göze alarak müsaade etmek ceınilekarhğını göstermiştir. 

pÜN AKSAMKİ KONSERİMİZ 
Dün akşamki konserimiz de giizi de bir dinlc~'lcı küilo~i huzurunda 

\"erilmiş, Mdmnzel Skciamı ve arka da ı pi3 anist :\laciyo büyük bir mu. 
vaffakiyet kazanmışlar, devnınlı su rette alkı~lanmı 11ardır. Konserde 
milli J:umen şarkılıırmdan l:i parça okunmuştur. Sanatkarlar, dün 
akşamki ekspresle Romanl ayn avdet etıni~lerdir. 

DÖRDÜNCÜ KONSERİl\ılİZ 
Dördüncü konseriµıiz Kndıkiiy S i.ireyya sinemasında 11 Kaııunuc;ani 

Perşembe akşamı yine sanatkar Safiye ve arkadaşlarJ ile Beyoğlu Hal. 
kevi Koro He.yeti \'e l\lacar kadın orkeı-trası tarafından verilecek, si. 
nema idaresi de Charlcs Bo~·er'in Savaş isimli filmini gösterecektir. 

Bu konserin biletleri Kadıköy il alkevinde ve Süreyya sinemasında 
satılmaktadır. 

istanbulun 
·Jeoloiik 
Haritası 

Belediye İstanbulun jeolojik hari· 
tasını hazırlamıya karar vermiştir. 
Bu harita hazırlanırken şehir ve ci
vardaki muhtelü arazi nevileri de 
haritada gösterilmekle beraber ay
nca bir de jeolojik rehber meydana 
getirilecektir. 

Belediye imar bürosu, Fındıklı ve 
civarının imnnnn ait tafsilat planını 
ikmal etmiştir. Plan tetkik edilmek 
iızere dün mütahssıs Prosta veril
miştir. 

Süt Fabrikası işi 
fstanbulda yapılacak stit fabrika. 

sı için yeniden bir İngiliz ve b;r İ
talyan firması belediyeye miirac at. 
ta bulunmuştur. Milli yardım i~leri
nin ikmalinden sonra Belcdive Re;si 
Ankaraya gittiği vakit bu müracaat.
lan da beraber götürecek. bunlar 
hakkında Ziraat Vek'leti Tonrak 
Mahsulleri Ofisi ile temas edecektir. 

Deri Ölçüleri 

Kontrole Tabi Değil 
Deri ölçülerinin mevcut nizamna •. 

me hükümlerine uygun olmadığı ve 
alınan derilerle satılanların arasın
da daima alıcı alevhine bir ölçü nok
sanı bulunduğu alfıkadarlara şikayet 
edilmistir. Bu mesele hakkında li!Ö
rüştüğümüz mıntaka ticaret müdürü 
Avni su izahatı vermiştir: 

- "Deri ölçmiye mahsus aletler 
mer'i ölçüler nizamnamesinin sümu
lü haricinde kalmaktadır. Bu itibar. 
la muayeneye tabi aletlerden değildir. 
Muayene mecburiyeti ve şeraiti Tı. 
caret Vekaletince hazırlanacak yeni 
bir nizamname ile tesbit edilinciye 
kadar bu aletlerin işaretlerine ve 
taksimatına istinaden yapılacak alış 
verişlrde müc:terilerin · aldanmıtma. 
lan için belediye ve ticaret odala. 
rınm alakadar olmaları lazım gel
mektedir.,. 

F eliketzedelere Yardım 
lstanbulun 

Milyon 
Yardımı Yarım 
Lirayı Geçti 

Beynelmilel 

Merkezile 

Kızıl hac; Teşkilatı Umumi Katibi Şehrimize Geldi ve Kızılay 

Temasta Bulunmak Üzere Dün Akşam Ankaraya G itti 
Milli Yardım Kol'llitesi dün de VL 

liıyette toplanmıştır. Komiteye ve. 
rilen maltımata göre kazalardan, ~e
rek muhtelif eşhas tarafından Cuma 
günü Kızılay veznelerine yatırılan 
para miktarı 73.250 ·lira 61 kuruş
tur. Bu miktar, 465.020 liradan iba
ret olan bir gün evvelki yekfınla bir
likte 538.271 lira 27 kuruşa baliğ ol. 
maktadır. Bu suretle İstanbul bir 
hafta zarfında f elılketzedeler' için 
nakit olarak yarım milyon liradan 
fazla bir para toplamış bulunmakta. 
dır. Cuma günü yapılan teberrüat 
ka1.a1ar itibariyle şu nisbeti göster
mektedir. 
Muhtelif eşhns tarafından 

zılny merkezine yntınlnn 
Bcyoglu kazası 
Fatih 

Kı-

27363 54 
26916 41i 

3645 27 
361 90 
328 79 
!40 65 

2000 00 
450 11 

9975 00 
101 o~ 

Y A .R D I M 
Listemi~ 

(11 inci liste) 
D!lnkQ yekCtn 13411 
Bohor I.evi ve mnhdumu 25 
:Munzzez Fııtınn Başağa anbarı 

Bay İhsanın kızı 2 
Şilkrnn Akkemlk Kadıköy S el 
ilk okul Sınıf 4 - A 2 
Yabnncı dil öğretınenllği fran-
sızca kursu talebeleri 20 
Gıyasettin Saatçı Ankara cad-
desi 108 :? 
Elektrikçi Ahmet Varıs 3 
Morls Taranto 400 

13869 

30 
00 

50 

so 

00 

50 
00 
00 

80 

Kıırtal 

Bakırköy 

Adalar 
Beşiktaş 

Eyüp 
Eminönü 
Üskudar 
Sarıyer 

Beykoz 
Kadıköv 

Şıle 

Silivri 

332 oo Komite Reisliği emrine vermiştir. 
40 Konsolos ayni zamanda İstanbuldaki 
oo İtalyan hastanesinin de daima emre 

amade bulundu~unu da Valiye söy-

Yalova 
./ 

338 53 
263 96 
450 00 

lemiştir. · 
Diğer teberrüler 

Bunlardan başka Manifaturacılar Bunlardan Jı;ayri Gtizel Sanatlar 
Birli~i, manifaturacılar arasından. Akademisi idare ve ta1im hev_etiyle 
topladı~ 100 bin liradan 75 binini. talebe arasında toplanan 1014 lıra da 
dün Milli Yardım Komitesine müra- diin Kızılay Cemiyeti veznesine ya. 
caat ederek Kızılay emrine kasaya tırılmıştır. 
yatırmıştır. Birlik, bundan maada Orozdibak müessesesinin verdiği 
külliyetli miktarda da manifatura 500, müteahhit Arif Mola'nın verdiği 

raat Makineleri Şirketinin taahhtit 
ettigi 500 lıra, Brezilya Kahve Şir
ketinin taahhüt ettiği 1800. Rafael 
Hayım ve Eskina7Jnin taahhüt ettiği 
500 lira, Sileye bağlı İmrenli kövü 
halkı tarafından toplanan 208 lira 96 
kurus ve 96 parça eşya da Kızılaya 
teslim edilmiştir. 

Dün sevkedilen eşya 
Fort Fabrikası teberrü ettiği 2000 

lira nakit para. 5 bin lira kıvmetinde 
komple iki kamyondan maad:ı dün 
de 60 ton kereste vermiş ve bu ke
resteler Giresuna gönderilmek üze
re İzmir vapuruna viiklenmiştir. 

Bunlardan başka, diin 380 teneke 
helva, 56 teneke yoğurt, 60 teneke 
peynir de Giresun ve Orduya cıka
.rılmak üzere İzmir vapuruna yiikle
tilmistir. Ayrıca kadın ve erkeklere 
mahsus 300 balyada eşya se\rkcdil. 
miştir. Şimdiye kadar bu gibi eşya. 
nın. lazım olan yerlere sevki için mer 
kezden mE'z11niyet beklenirdi. İstan
bulbul Milli Yardım Komitesi Reis. 
li,ği vardnnların vaktinde verlcrine 
varabilmeleri maksadiy1c doğrudan 
doğruya st'vki için merkezden sala
hivet istemisfr. 

F eiaketzedeler için 
dünkü maçlar 

~ır"'cdi Eminin adli tıpça yapılan 
muşahede Yo muayene neticesinde 
dejenere ve psikopaL olduğu anla. 
şıJmıs ve bu raporla, arşiv daıı t:'ı>i +a. 
rafından yapılan ihbar ve polis f ez. 
lekesi okunarak suçlunun ne diye. 
ceği sorulmuş, fakat Mecdi Sayman 
bu suale omuz silkmek ve gülmekle 
mukabele etmiştir. 

Mecdi Emin Saymanın İzmir sıh
hiye müfettisi ünvaniylc bazı daire
leri gezdiği de anlaşılmış ve akraba
sından olduğu iddia edilen devlet er
kanından zata "dayıcığım .. hitabiyle 
bir iki memurun vazifeden çıkarıl
ması için mektup gönderdiği tesbi1 
dilmiştir. Bu hususta bazı şahitlerin 
celbi için dava başka güne bırakıl· 
mıştır. 

sirgeme .Kurumuna bildirmis.\\r. Ela
zığ Çocuk Esirgeme Kurumu merke· 
zi 20 yavruyu yuvasında 50 cocuğu 
da evlerde barındırmak imkanını 
bulmuştur. 

Z iraat talebelerinin yardımı 
Yüksek Ziraat Mektebi talebe ve 

memurları zelzele fe15..~etzedelerine 
yardım olarak 800 lira daha teberri; 
eylemişlerdir. Bundan başka ensti. 
tü talebeleri Kızılaya bir çok giye· 
c~ eşyası da vermişlerdir. 

Bir salkım üzüm 
521 lira 75 kuruşa 

Pamukovanın Cedit mahallesin. 
den Lutfi Bostancı, bağında muha. 
faza ettiği bir salkım üzümü. zelzelı 
feHikctzedcleri menfaatine müzaye 
deye koymuş. bu bir .salkım üzüm 
521 lira 75 kuruşa çıkmıştır. 
Yardım Komitesi de ilk topladıro 

350 lirayı felaketzedelere gönder. 
mistir. 

Kızılcahamam ve 
Nevşehirde yardım 

Kızılcahnmamda 800 liradan fazla 
iane ve 400 parçadan ziyade elbise 
ve çamaşır toplanmıştır. Teberrüata 
devam olunmaktadır. 

Nevşehirde ikinci parti yardım o
larak 410 lira nakit, 65 çüt corap, 
102 elbise, 27 parça camaşır, 11 hav. 
lu. 2 şapka, 2 bere, 3 bin kilo üzüm. 
500 kilo bulgur, 1000 kilo soğan ve 
patates, bir halı toplanmıştır. 
Beynelmilel Kızı/haçın alakası 

Beynelmilel Kız.ılhaç Birliği U
mumi Katibi Rouge dün sabahki eks. 
presle Avrupadan şehrimize gelmiş. 
tir. Zelzele felaketi münasebetiyle 
beynelmilel Kızılhaç te kilatı da fa. 
aliyete gecmic;tir, M. Rouge gazete. 
lere demiştir ki: 

Noksan ölçüde deri satan bir kaç 
firma hakkında kanuni takibat ya. 
pılınaktadır. 

eşyası teberrü etmiştir. 750 lira, Kondayolos ve Polikroni'-
Kon•olo•luklann tıuiyet nin vermiş oldu~u 500, Sanayi ve ZL 

ve yardım/an ~ 
Dün Mnn Yardım Komitesine mü. 

racaatta bulunan Mısır Konsolosu 
felaketten dolayı taziyetlerinı bil. 
dirmiş ve şahsı namına 350 lira te.. 
berrü etmiştir. Konsolos Mısır kolo. 
nisinin ayrıca aralarında para topla
makta olduklannı bildirmiştir. 

Anadolu 2elzelesi müna
sebetile teberrü edilecek pa
ra ve eşyaya mukabil Kızılay 
alametini havi makbuz alın-

Felaketzdeler icin on kliibün isti. 
rakiyle tertip edilen maçlara dün 
Taksim Stadında başlandı. Sa'!anak 
halinde vağan yağmura rağmen sa
hada oldukça mühim bir knlahalık 
toplanmış ve dünkü maçlardan folfı_ 
kctzedeler icin 600 liraya yalan pa. 
ra toplanmıştır. 

İlk müsabaka saat 13,30 da Bey
koz - Kurtuluş arasında yapılmış, 
ve Bevkozun 1 - 3 galibiyet iyle ne. 
tice lenmiştir. 

- Türkiyenin uğradığı büyük fe. 
laket dünyanın her tarafında derın 
teessür uyandırmıştır. Bütiin mil
letler yardıma hazır olduklarını bize 
bildirmişlerdir. Teşkilatımız da be 
,genis alakaya uyarak harekete geç. 
miş. Türkiye Kızılav Cemiyetiyle te
mas için beni gönderrnistir, ne gib 
yardımda bulunabileceğimiz tesbit 
edildikten sonra derhal harekte ge. 
çece~iz.,. 

Rougc dün akşam Ankaraya git. 
miştir. 

Samauna bir mülreze 
Kurt Köpekleri Toplanıyor 
Apartımanlarda beslenen kurt kö

pekleri di~er kiracıları rahatsız etU. 
~nden belediye bunların toplanma
sını münasip ,görmüş. keyfiy~ti bü
tün şubelere tamim etmiştir. Memur. 
lar apartımanlan dolaşarak kurt kö. 
peklerini toplamıya başlamışlardır. 
Evlerde ve · apartımanlarda sadece 
süs köpekleri besleneb ilecektir . 

İtalvan konsolosu da dün Valiyi 
zivaret ederek İstanbuldaki İtalyan 
kolonisinin , felaktzedeler namına. 
aralarında topladık lan 11 b in ltrayı 

ması rica olunur. 

İkinci ovun, Şişli - Pera arasın
da yapılmış ve bu maçı da 4 - O 
$isli kazanmıştır. 

Bugün de yine felaketzedeler men 
faatine Taksimde Galatasaray - Fe 
nerbahçe karşılaşacaklardır. 

Kızday l atanbul Mümasili 
1. Cemal Akan 

Felaketzede yavruları himaye 
Bo~aziçi Liseleri felaketzede yav. 

rulardan 12 sin i yatılı ola rak m ekte
~ ............... be kabule kar ar verdiğini Çocuk E-

sevkedildi 
İstanbul İtfaiye Müdür1üğii tahrip 

müfrezesi. tehlikeli bir vaziyette bu
lunan maili inhidam binaları yıkmak 
i~in dün aksam hareket eden İzmır 
vapuru ile Samsuna sevkedilmi ... tir 

Erzincana sevkedilmek üzere fs
tanbuldan miitehassrs yıkıcı istenil
miştir. Şeh irden tedarik edilecek yı
kıcılar mahalline gönderilecektir. 
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ıBUGüN J § 
istikbal 
Endişesi 

Yazan: ômer Rım DOCRU L 

MUHARİP, gayri muharip bü. 
tün Avrupa istikbal endişe. 

si içindedir. Muharip A"·rupa, muha. 
l'İpliği medeni:vct a 'emdarlığc ile tc. 
lif ede:rniyor ~e telif edem~di~i iciıı 
şevk ile, istek ile harbetmiyor. Bu 
Yüzden harp ve harbin ilk ate~li hen. 
gaınesi, en kati safhası, miifomadi. 
Yen ileriye atılıyor. Şimdilik bu ile. 
:ri safha, gelecek ilkbahardır. · ngil. 
terenin Amerika sefiri Lord Lotlıian 
gelecek ilkbaharda, harbin mutlak, 
nıuhakkak bir surette kati bir safha. 
Ya gireceğini, ve o zaman Hitlcriz. 
tnin yıkılacağını söyliiyor. llitleriz. 
:rtıin :nkılması bir ihtimalffen ibaret. 
tir. Lord Lothian bu ihtimali ileri 
sürmekle, harbin daha fazla yayıl. 
lnasına, bütiin A vrupanın ve Mitüıı 
Asyanın harbe karışmasına imkan 
vermek istl'miyenler arasında bu. 
lunduğuııu gösteriyor. 

Fakat hakiki vaziyet bu k 
d 'd' ~ y · mer ez. 

e mı ır. oksa bütiin dün ... .,. h .. •"'1 
h" dA "'" u~uc ır avayı bertaraf etmek . . . 
b .. tik b" ıcın ve 

uy ır davanın ağnlığında~ kur 
tulınak için daha biiviik hir h b. • . . ar e 
gınşmeyi mi kabul edecek? 

İşte henüz kestirilcrujyen mesele 
budu.r. 

.. Hatta dav~ntn ne olduğu, davanın 
şuın~lii ne olduğu heniiz halledil. 
lnetrıış bulunuyor. Dava halk davası 
ise, her yerdeki halk kenriisint" zorla 
tahmil edHe11 ~ uklerden bir an ev. 
"Vo1 kurtulmak istiyor. 

Her yerde halk köriiköriinc süriik. 
le~rnekten, anlamadığı ve kavrama
dıgı dnvalann esiri olmııktnn brk. 
nuştır. Fakat umumiyetle lıalk, fıt. 
l'~ten tecavüzün düşmanı olduğ'l1 i. 
cın ve Almanyanın Çekos1ovakya~,. 
PolonyaYı imha ettiğini gördüğii i
dn tecavüz alerndan olan ku~vetr 
k~r~.' harbetmeyi göze alıyor ve dö. 
\·uşuyor. 

Bu dövüsrne ve fedakôrhğa knt. 
lanrna mukabilinde halka ebedi sulh 
vaadedT · ı ıyor. Bır federas,·on içinıle 
ı&..,.,-.lo--·~ \.~ 1-.-- ·,.. - .:_... l••ı&.IJdll 
"Cnhtj b" · ş ır Avrupa!. Elhasıl. halkı 
oyalıyacak her şey vaadolnnmak. 
tach~. Fakat hunların bir hakikat 
ınahıvet' • 1 · •nı a ıp almıvncağma tcı.ıni. 

SOVYET 
Arazisinde 

Muharebeler 
- ---o--

Italya ve Macaristan 
Hariciye Nazırları 

V enedikte Buluştular 

Mıknatıslı 

Mayin Harbi 
Devamda 

Finler Sovyet Üslerini 

Bombardıman Ediyorlar 
He:Isinld, 6 (A.A.) - Fin kıtaları

nın, orta Finlandanııı müdafaası b~
kımından en mühim noktahrdan bi
rini teşkil eden Salla 'yı işgal ettik. 

ltalyanın Macaristanı Yugoslavya ve Romanyaya 

Yaklaştırmak ve Bu Suretle Balkanlardaki 

Nüfuzunu Gen;şletmek istediği Anlaşılıyor 

Belçika, Almanyayı 

Yeniden Pro'testo Etti 
Londra, 6 (Hususi) - - Almanya. 

nın fasılalı olarak ve daha az mikt.:ır
da manyetik mayinler dökmekte ol. 
duğu anJaşılmaktadır. 

leri bildirilmektedir. 

Sovyet tebliği 
Moskova, 6 (A.A.) - Leningrad 

askeri mıntakası erkanı h::ırbiyesinin 
tebliği: 

5 İkincikanunda kayde değer bir 
had}se olmamıştır. 

Ukta, Repola ve P ~tı:ozavooK isti
kan:etlerinde keşii faali~ etı olmuş -
tur. 

Pctrozavoosk istika:::nctlnde bir 
Sovyet keşif müfrezesi 50 kişilik bir 
düşman grupunu imha etmiştir. 

Karelia berzahında keşi~ ve topçu 
faaliyeti olmuştur. Sovyet tayyarele

Venedi.k, 6 (A.A.) - İtalya Hari. 
ciye Nazırı Kont Ciano, Romadan bu
raya gelmiş ve Macar Hariciye Na. 
zzrı Kont Csaky ile ilk .siyasi mülaka
tını yt.pmıştır. 

Csaky'nin İtalyayı ilk ziyareti ccne 
bi matbuatında ve bir çok meınle. 

ketlerin siyasi maha.filind.a nazan 
d ikkat, celbetmektedir. 

1\'i ac2riEtanda bu ziyaretin :ki mom 
lekct arasındaki ananevi dosluğu kıy 
mctJendirmeyi istihdaf ettiği söyleni
yor. Macar gazeteleri i5e bu mülaka-
tzn siyasi veçhesini mevzuubahis et. 
nıe)de ve Macar - İta 'yan dostluğu
nun sağlamlığını tebarüz ettirmekte-
dir. 

ri clüşmanın gerilerine ve askeri he. --. 
Kont Ciano'nun beyanatı defle:rine muvaffakıy~tli akınlar yap. 

Venedik , 6 (A.A.) - İtalya Hari. m1şJardır. 
ciye Nazırı Kont Ciano. Macar Ha. Sovyet topraklarında muharebe . . . ~ . 

L d 6 ( .... A) L d d k. rıcıye Nazırı ıle bu sabah yaptıgı ılk 
on ra, n.. . - on ro a ı ··ıAk . 

F . ı d ı ·ı· ~ · F' k t 1 15 mu a attan sonra gazetecılere şu be. m an a e çı ıgı, ın ı a arının 
.1 S t t kl d .1 1 d"kl yanatta bulunmuştur: 

mı ovye opra arın a ı er e ı c- 1 " .. . . .. 
1. · b' k .. d b . S t Mula'katımız hır b: 1cuk s~nt sur. 

ı nı ve ır aç gun en i~r! ov ye a- .. • . · • 
rrzı· sı'nd k 1 . h b 1 l muş ve fevkalade sarn·mı oJmustur. .. . e an ı mu are e er cereyan , · 
etmekte olduğunu bildirmektedir. Bu mülakat iki memleket arasında 

mevcut sıkı teşriki mesaiyi ve Avru. 
Sovyetler taarruz etmiyecekmiş pada nizam ve sulhün korunmnsile 

Helsinki, 6 (A.A.) - Askeri malı- alakadar bulumın bütün meselelerde 
fillerin kanaatine göre, Sovyet baş.. tam görü~ birli.(!ini teyit f'vlemiştir." 
k:1mandanlığı Manncrheim h< ttına Kont Ciano, Kont Csaky ile ak. 
pe~ yakında bir taarruzda buhınr.11- şam üzeri ikinci bir mülakatta bu

l1ülôkatın aki (eri 

yacaktır. Kış aylarındil daha ziyade lunmuştur. 
müdafaa için tahkimat yapılacağı an
ln~rlmaktadır. 

Londra. 6 ( A.A.) - Times gaz~te

Venedikte ltalyan Hariciye 
Nazırile mülakatta bulunan 

f.f acar Hariciye Nazın 
I-:ont Csaky 

İsveç bandıralı 484 ton?uk Henris 
vapuru da Butni körfe7.iııde bir deniz 
altısının hücumuna •ığramış ve ateş 
almıştTr. Mürettebatı kurtarılMıştır. 

Bir İngiliz kruvazört.i tarafınd:m 
takip edilirken İspanya sahillerinde 

H karaya düşmüş olan Alman b:ındıralı 
, Glucksburg vapurunun kurtarılamı. 
' yacağı anlaşılmaktadır. 

Belçikanın protestosu 
Londra, 6 (Hususi) - Lahey"den 

verilen bir habere göre dün Gtrecht 
vilayeti üzerinde yabancı .. ayyareler 
uçmuştur. Hava dafii topları ateş aç
mış ve tayyareler geri dönmüşlerdir. 
Diğer taraftan Belçıkanm Berlin 

büyük elçisi de Alman tayyar,"lerinin 
Belçika üzerinden uçmasını Alman 
hükumeti nezdinde 5iddetlı.:ı !,rote~to 

etmiştir. 

Türk • Fransız Mali 

Müzakereleri Bitti 
yrseti zahiren göstercliği de~i~ildik. Ankara, 6 (A.A.) - Haber aldtğı
l9rc rağmen, diğer bir çek bitaraf mıza göre, Pariste Numan Menemen. 
memleketlerin siyasellerindeı; daha cioğlu tarafından yapılmakta olan 
müstaka.rdı. Mussolininin bolşeviklik müzakerat muvaffakıyetle bitmiştir. 
aieyhindcki hattı hareketı ~imdikı 1- İmzanın bir kaç gün zıı.rfın'1a teati 
talyan siyasetinin en bariz vasfıdır. edilmesi büyük bir ihtimal dahilin
!t o.l,vanların Sovyetlere Kar-şı Finlan • . dedir. 

--o--
Finler halen tank motörlerini bo-

zacak mahivet.Le elektrikl'! isler hıı
su~i tertibat kullanmRktadtrlrr. Bu 

da ordusuna gönüllü '-:aydeclilmeleri 
hususunda verilen müsaade bu si. 

si Macar Hariciye !'.,.azrrı Kont Csa. :y.asct.e,_taınamile uyaun dclıil midir2 .. 
1<.y nm naıyaya yapfiğı ziyareti baş-

ispanyada Sel 
Tahribat Yapıyor tertibatın teferruatı gizli tutulmakta. 

dır. 
m& kalesinde bahis i!li;:HUU ederek dl- Türk • Yu.nan 'Ticaret 
.}'Or ki: 

"Bu ziyaret. Macer ve İlalvan hli- M . 11 Madrid, 6 (Hususi) - Ispa:ıyanın 
Sovyet üslerinin bombardımanı kuınetleri arasındaki samimi münn. UZGL't~releri bazı mıntakalarında ~iddetli ~e de-

Devirler 
'G 1· 1 eç ı .. 

Yazan: B. FELEK 
Bir kariim bugilnkil e-ibi Aletleri 

müteakip felaketzedelere ya. 
pılan. yardım hareketlerinde eskiden 
müşahede edilen bir zaaf hakkında 

bana bir mektup yazıyor ve bu hu. 
susa nazarı dikkatimi celbediyor. Bu 
mektubun bir parçasını aşağıya nak. 
)ediyorum: 

"Umumt Harpten evvel g~en devirler
de İstanbulda ve yurdun diğer tarafla
rında vukua gelen AfAtı semaviye ve arzi
yeden musap olanlara da bugünkü ~ıbi ia
neler cemedillrdi. Bendenb: bu ianeleri 
cem ve tevzi eden komisyonların bir kıs
mının nasıl c;alıştı.klarıru yakinen göımt!ş
tüm. O zamanlar bu işlere memıır edilen 
komisyonların ekserisinde Azalar hakkı 

huzur alırlar ve keşifler ve teftişlPr için 
mebzul harcırah \'e masarifi :ı:anıriye isti
fa ederek Afetzedeler namına cemedilmiş 
olan ianelerin kısmı Azamını böylelikle 
heder ederlerdi." 

Kariimizin bize hatırlattığı bu 
mü ahede Türkiye için artık bir kötli 
hatıradan ibarettir. O vakitler biça .. ' 
relerin, felekzedelerin ve yoksulla. 
rm kısmetini yiyenleri taklit etme. 
yi hatırma getirecek zyıf ruhlu kim .. 
se içimizde artık yaşamamaktadır. 

Bugi.in zelzele ve su baskını yii
zündcn harap olmuş olan yurt par. 
çalnl't için hiitiin memleketin :"l'Üreği 
sız1arken kiidik bih'iik her Tlirk bu 
milli yaray1 ~sarmak için ~alile en. 
nile kendini bu işe vermektedir. Bu 
yardımı fikrile, mali) le ve bedenile 
yapanlar yalnız bir milli vazifeyi ila 
ve bir yaralının elemini zavıflatımş 
olmak zevkinden başka hiçbir nıen. 
faat aramamaktadır. 

nat ~·ok. Galibiyeti kaıanmak iste. 
Yen taraf va . ""tt f"J l .. • nı mu c ı t er tarafı bu. 
gun vaadcd" f 
cak? •Yor, akat yarın ne ola. 

Tallinn, 6 (A.A.) - Estonyaya ait sebo:-tierin, İfalyamn merkezi ve ce.- Atina, 6 (AA.) _ Atina Ajansı \•amlı yağmurlar dolayısile bir çok 
Raaremaa adasındaki Sovyet hava nub1ı şarki Avrupasmd 1 müter.-·adi- bildiriyor: nehirler taşmış ve baıı şehirleri is. 
üssü bombardımanının vahim n~ti- yen artan nüfuzunun ve nihayet Ankarada başlamak üzere olaıı tila etmiştir. Guadclquvll" nehri:ıin 

Bize hu eski ve fena ith-ad1 hatır. 
1Atm1ı- ofon (\ktn•ucumuz da dahi1 ol. 
dttğn halde herkes emin olmalı ve 
hiç kimse kendinde höyle bir şüp. 
heye uf:ıcık hir hak hile görmemeli. 
dir ki; dıc;arıdan ve i~eriden felaket. 
7edc karrleşleriınize '.''apılan para ve 
cs:va yarrlımı santimine ve en eski 
corap frkine kadar tamaml"n fela. 
keh:edelrrc gidecek. hundan, hn va!i. 
fı haiz Plmı-,;•an hir kimc;e, hiçbir ,.e. 
c;iJe ,.e frr!<öal1a istilad<" etmi;ı;ecek ve 
bu işte çalısan komis;\·onlar. heyetll'r 
ve memurlar. hu mukarldl's, insani 
fanı eda için on pnrıı hakkı huzur, 
ücret veva herhanf!İ bir menfaat a. 
ramıva<"akhr. 

l\fa~JUp ol v 
tar f • acagı muhakkak saydan 

a ıse hfW h 
tejik · a avat sahasından. stra. 

. zaruretle d h F k r en ahsedh•or. 
a at bun} 1 ,. . 

lund . ar nsanı ılcrlcmc yo. 
a hır kıyın t" h . lerd· y e ı rıız olnııyan siiz. 
ır, apılac k · b" sanı a ış ır an evvel in. an ın h . 

l'lluh • n nrıp peygamberlerin, 
t anp ilah1arın tabiivetindf"n kur. 
ararak hakikt · 

3'ef t" ınsanlık seviyesine 
ıs 1rtnekHr. 
~oksa h"'t"" ·ı 

tttn · u un 1 eri hareketl<"r, hü. 
rnedeni · k" fJ V ın ışa ar hoşa gider. 
e bunla-ra k 

llzatın kt acnna gerektir. Ilnrbi 
a ansa sulh'" 

ltliirecc ht · u yaşatmak elh<.>t 
J • a ır. Yete:r ki tecnvfü: ham. 
e~ı bo« t 
'hoihıld -~ sun ve tecavüz hamlesi 

lı'" .. ugunu itiraf et~in. 
btie~tun istikbal huna bakıyor ve 

un istikbal şahsi pr t'"J . b 
Uınunıi endişey~ es ı.ı erın u 
Stnı isti üstiin tutulmama. 
~Yor. 

lskoç Alayları 
Etekliklerini Çıkarddar 

Londra 6 (A A ) 
tuf . ' · · - Yünden tasar. 

edılın k .. İs Utı.i.f e uzere koç alaylannda 
k orrna eteklerinin kaldırılmasına 

arar ve ·1 . 
Ald rı mesı nıün1Sebetile d·ln 

ershot'd b l'k Prlını. a sem o ı merasim ya-
bir ştır. İskoç kıtalarının önünde 
llozaetek Yakılarak külleri bir kava. 
ın konmuş ve kavanoz küçük bir 
n ezara defnedilmiştir. Merasim es 
asında ın ·· ik · -

ttıı t uz a matem marşrnı cnl-
ş ır. 

~ 

Sovyet • Bulgar 
lica·ret Anlaşması 

Afoskova 6 (A A 
la So ' · .) - Bulgaristan. 
ve se v~etler Birliği arasında tir.aret 
ret kY~efain muahedesi harici tica-

oınıse · M"k M:aı. rı 1 oyan ile Bulgaristan 
Za e~~ ~azın Babilov tarafından im-
3 seı:ıe::tlr. Muahedeniıı müddeti 

celer verdiği teeyyüt etmektedir. Macaristam Yugoslavya ve hatta Ro. Ti.ırk - Yunan ticaret müzakerelerin- suları Seville şehrinin b·r çok mahal-
Hangarların büyük bfr kısmı ile u- nıanyaya yakrnlaştı;.-rnak -ıus•ısunda den bahseden gazeteler, bugünkü lelerini kaplamıştır. 

Bunu, her seyden en·eJ miIJetimt. 
zin 1'11h a!<öalefi ve ondan sonrl\ milli 

çuş sahasında bulunan bır çok tayya- Mussolini ve Cinanonun beslediği ar. şartlar dahilinde iki memleket ara. Algesiras ve Jerez'dc de tuğyanlar vardım komitesinin yiiksck 
kl\hesi garanti <"fmekt<'dir. 

miira-

reler harap olmuştur. F!n bo.:nbaları zunun bir delilidir. sındaki ticaret münasebetlerinin tak- vukua gelmiştir. 
bir hava dafii bataryasrm da tahrip Bu memleketlerin kendi :::ral3rın- viyesi her zamandan ziyade arzu e. Ebre nehri süratle yiikse1mekt(?dfr. 
etmişlerdir. Bundan başka Kuressa. da ve Türkiye ve İtaly:ı ile tesanütle- dilir bir şey olduğunu oildirmckte ve Nehir son günde 2.5 metre yüksel
are hava limanında bulunan bir Söv- rinı kuvvetlendirecek her siyasi ha- bu inkişafın Avrupa harbinin seht>p mişir. Lizbonda da Tage nehrinin 
yet müfrezesi alçaktan uçan bir Fin reket Avrupa istikrarına hizmet ey. I olduğu ziyanı kıı;men telafi için iki ı taşması neticesi 7500 kişi yersiz kal
filosu tara.fından müessir bir sıırette ı liycC'ektir. memleketin nefine olduğunu ayrıc:ı mıştır. Vadinin büyük bir kısmı su 
bombardıman edilmiştir. Mussolininin takip ettiği Avrupa si- kaydeylemektedirler. altındadır. 

Halkrmmn biiti.in yiire~ile yardı. 
ma ko'jht!?'u hu~iinlerde hu nokta,, 
arıkra yazman lüzumlu bir vazile 
bildik. 

ltalyan Vatarr.daşllğını 

Tercih Eden Almanlar 

• 

• 

H A D i S E L E R ' N ... i Ç Y U i · ü - ----------
Almanca Franklurter Zeitung gcızetesi, Almanya 
ile Sovyet Rusyanın Balkanlarda emelleri oldu
ğunu izah eden bir makale nefretmiştir. Buma
kaleye göre, iki hükUmet Balkanlardaki nüfuz 
mıntakaları hakkında aralarında anla,mı,lardır. 

Besarabya, Romanyanın Karadeniz sahüi, Bul
garistanın Karadeniz •ahüi ve Boğazlar Souyet 
nüfuz mıntaka&ı, Balkanların Yunanistana kadar 
uzanan garp kumı da Almanların nüluz mınta
kası olacaktır. .. 
Deyli H<'rald gazetesinin siyasi muhabirine göre llit· 
ler şimdilik kati bir taarruz hareketine lüzum &örme. 
mektedir. Almanyanın iktısadi vaziyeti böyle bir mec
buTiyet tevJit etmedikçe Almanya taarruz etmiyerek 
hekliyecel~tir. Şimdi Hitlerin bütün hedefi İtalyayı 
mihverden kaçırmamak, ve Stalini mümkün olduiu ka
dan fazla kazanmaktll'. Almanya, İtalyayı müttefiklere 
karşı daima bir silah olarak kul1anmak arzusundadır. 
Sovyet Rusyayı da Balkanlarda bir maceraya sevket. 
ın~k ümidini henüz kaybt.tmemiştir. Hatta Stalinl Çin 
ıılilJi kuvvetlerine yardcmdan vazgeçirerek Japonlarla 
an1aşınıya ikna etmek emelini takip etmektedir. 

* ltalyadıa hava günden güne Almanyanın aleyhi-
ne teveccüh etmektedir. Gerek halk, gerek ordu 
erkanı her yerde açıkça Almanyanın aleyhinJ~ 
bulunmakta, ve mihver hesabına ltarbetmiyecek
lerini söylemekten çekinmem.ekteJfrler. ltalya 
gayet mütereddit ve mü1kül vaziyettedir. Hayat 
3 20 pahalıl'lfmıştır. Akdenizde /ngÜiz kontro-

lü ltalyan ticaretini hayli sarsmıştır. Almanyaya 
komisyonculuk e~mek ümitleri de kalmamıştır. 

·Bu şartlar içinde ltalyanın mihverden ayrılması 
zamanı uzak değildir. 

* Hitlerin şiındi bütün hedefi Sovyet Rusyayı askeri bir 
ittifak akdine ikna etmektir. Bu maksatla Sovyet Ko
miserler Şllrösı Reisi Molotof'un bugünlerde Berlini zi. 
yaret etmcııini temine çalışmaktadır. Bu ziyaret \•nki 
l?lursa Bitler Sovyet Rusyaya askeri ittifak teklif ede.. 
c:ektir. 

Hit!er Sovsetleri bir maceraya sürüklemek için elinden 
geleni y9.pmaktadır. Berlinde, Sovyet ordusunun Finlnn
dada siiratle muvaffak olamaması, İngiliz ve Fransızln· 
nn Finlundaya yardıma başlamalan Moskovayı böyle 
bir ittifaka sevkedeceği kanaati vardır. 
Aimanya Sovyetlerin Şarkta müttefiklere hücum etme. 
sini ve Baltıkta kendisine serbest bir liman verilmesini 
istemektedir 

'l-
M u8solini, Papa ve Amerika Cümhurreisi Ruz-
velt ilk fırsatta sulh teklili yapmak için mutabık 
kalmışlardır. Almanya Mussolini'nin bu vaziye
tinden istilaJe ederek bir sulh taarruzu yapma
nın zamanı olduğuna kaniJir. Fakat Mussolini . , 
Hitlerin Sovyetlerle anlapnıf olmasın.dan muğ-
berdir, ve Almanya anti • bol1evik siya.sete dön
medikçe, MuısQlini sulh te.,ebbüftinde bulunmı
yacağı gibi, mihver dolayuile Almanyaya vadet
tiği yardımlan da yapmıyacak, ve belki de mih· 
verden çekilmeğe mecbur olacaktır. 

Roma, 6 (A.A.) - İtalY...ın - AI. 

man itilafları mucibince kendiJerine 

hıyar hakkı verilen B•>ızano eyaleti 

ahalisinden Alman ır~nna mensup 

63.012 kişi İtalyan tabiiyetinie kal. 

mıştır. 

Trento, Udino, ve Bcllunc eyalet· 

!erinde 19.530 kişi İtalyan tabiiyetin· 

de kalmıştır. 

İtalyan tabiiyetinde kalmağa ka· 

rar verenler Bolzano'da nüfusun yfü 

de 27 sini ve dlğer 3 eyalette yüzde 

51 ini teşkil etmektedir. 

Bitarafların Vaziyeti 

Gittikçe Mühimleşiyor 
Londra, 6 (Husus1ı - Avrupaua 

bitaraf kalan ve bit~mıflıklarmı mu
hafaza etmiye çahşaıı memleketle
rin vaziyeti günden güne ehemmi • 
yetini arttırmaktadır Holanda, bu 
gün her zamandan fazla kendini mı.i
dafaaya hazır olduğunu bir kere da
ha bildirmiştir. Sebebi. Almanların 
siyasi demarşlar içinde askeri tazyik 
tehdidini birlikte ileri sürmeleridir. 

* Kral Karol da bugiin bir nutu!( 
söyliyerek, Romanyantn Besarabya
ya vuku bulacak her tecavuzü mü· 
dafaa ile karşılıyar..:ı.ğını, bu hucusta 
Romanyanın tam bir bütün teşkil et
tiğini söylemiştir. 
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1 P E K sinemasında 
Türkçe sözlü 

SERLOK HOLMES 
( BASKER VİLLER'in KÖPEGİ ) 

Aşk - Heyecan - Dehşet ve büyük maceralar 

filmi. Baş rollerde: Richard Greene - Bazil 

Ratbon - Weniks Barie 

Filmce lla\re olarak: FOKS dünya havadisleri ve 

GRAF SPEE zırhlısının yaralı olarak Montevi-~ 
'e' deoyca gelişi ve kumandanın önünde :rapılan 

Bugun saat 11 ve 1 de tenı:ila:lı matine vardır. Diğer sP.anslar 2.30 - 4.30 _ 6.30 ve 9 da ________________________ , 

ERZiNCAN 
Felaket mıntakcuıncla yıkılan ve ıonra ela yanan bir ev 

MEKTUPLARI: 

Erzincan Sokaklarında 
Bili Cesetler Yatıyor 

~ç Çoc~ğu~un Ölüsü Karş1S1nda Bir Ana Yalvarıyor : 
Oç Gundur Açıktalar, Bunları Gömsek Artık! .. 

T ren.imiz ağır ağır Erzinca.na gir-
di. Daha trende iken bütün 

evlerin tamamen yıkıldığını gördük. 
Yolcular, istasyonda bulunan adam. 
lan dikkatle tetkik ediyorlar, bir ta
nıdık, bir dost arayıp akrabalarının 
llhhati hakkında mallımat almak is
tiyorlar. 

Avukat a.rkadaş1m, birdenbire ba
ğırdı: 

- İzzet! 
Bilahare, Erzincan müclclciumu. 

misi olduğunu anladığım•z bu zat e
lini havaya kaldmiı:.., 

- Bir şey yok, mera'( etme, dedi. 
Trendeki yolcular, istasyonda 

bekliyen yüzlerce adaıo hep birden 
•l~orduk. Yo'lda bize verdikleri ek
meği, biraz uzakta bekliyen bir ka-
dıncağızı çağırarak verdim. Kadnı. Biçare bir kadın, gözleri Joiu, en:'<az yığını 
cağız ekmeği, vagondan alırken ço. haline gelen evini .eyrediyor 
cuklan "Ana!,, diye bağı::.-arak fırla- 1 

Bu Çarşamba günü Matinelerden itibaren -------

1 F iR--A H-1 v-el.. Ç E N B ER L 1 TA Ş 1 
Sine"!!1larında GALA HAFrASl olarak mevsimin en büyük şaheseri 

s .. ~ M t M. ı A N L A Ş M A c tncıiliz • Fransız ltilat. ı 
Bugunku Avrupa harbınde demokruiler cephesini t~ıkil eden İngiltere ve Fransanın son kttk m .. . • .. sene.uA 

sıyası munasebetleri ve 
ANKARA ANLAŞMASI DOLAYİSİL'E BALKANLAR ve AKDENİZDE SUl'...HO'N 

MUHAFAZA ve İDAMESİNE HADİM 

TÜRK • INGILIZ • FRANSIZ ittifakının temel direği 

SAMiMi ANLASMA'vı 
' Bütün gençlik, ilim ve irfan ordusu ve herkes görmelidir . .......... ~ ...................... ...._ .. ····ı t•••••• 

• ÇENBERLİTAŞ Sinemasında t • •;.~iAff • siNEiiADA• • • •• ••••ı 
ı ANA KALBİ ve CHARLE BOYER'in J PASTIRMACIYAN ve \7U'1:»1:KAs 

ATMACA emsalsiz iki büyük film GRANDE ül v 
1 

(TOrkc:el Rto 
_... • •• • • • • •• • • • • • • • • •••• • • • • • •• • • • G il e Rontken tu•ı ve Maleıc ""hlivan &.. B . .. U -••••••••••••••••••••••••••• 

11111 .. ••••• uyu.\ muva skıyetlerle devam ediyor. Sun günlerinden istifade ediniz. .. ~ -

Bu hafta TAKSIM 
Sinemasında gösterilmekte olan ,. 

Şimdiye kadar Türkiyede yapılan=lllmlenn en mftkemmetfin!'. 90.990 

kişinin büyük bir allka ile seyret tilf bu ftlınl g6rmek için bu son 
günlerden istifade ediniz. 

İlaveten: EKLER JURNAL son dünya haberleri ve GRAF von SPEE 

ile İngiliz kruvazörleri arasında deniz muharebeleri. 
Bugün 11ve1 de Tenzilltlı matineler 

dılar. Her biri ekmeğin bir parçasını Etr.a:ını kurtarabildiği halı ve kilim
kucaklayarak ayrıldılar. lerı ~e kaplamı~, ~er kulübenin önün 

kın vilayetlere sevkedilecekler. 
Beraber yürüyoruz. Her bahçe, her 

duvar kenan, her meydanlık oir me
zar haline gelmiş. Sağ kalanlar ağlı
yarak bağırlarına bastıkları füü ak
rabalannı elli santim kadar Kazar ak 
ve bir metre mesafe ile yanyana g\1. 
müyorlar. 

, ________________________________________ , 
Trenden indim. Ne yapacağımı, de bır mangal, bır 90ba yanıyor, so. 

nereye gideceğimi şaşırmış gibi idim. 1 bası veya mangalı olmıyan zavallılar 
istasyon yanında barakalar yapılrl"IŞ, ise, gaz tenekesi içinde kağıt yakarak 
istasyon müdürü, polis burrıda otu- ısınıyorlar. Bir çoklannın başı, gözü, 
ruyor. Telgraf buradan ç~kiliyor. çan ayağı, kolu, yaralı ve kirli, pis bez. 
tamı istasyon müdürünün ailesile be- lerle sanlı. Hele bu hal kenar mahal
raber oturduğu küçük odaya bırak. lelerde ve tahribattan evvel fakir o
tım. Elimdeki fotoğraf makinesile r.a- lanlarda daha çok görülüyor. 
rabelere daldım. Hafif bir yağmur yağıyor. Hava o 

Erzincanda gördüklerimi, işittikle- kadar soğuk değil, fakat açıkta ka
rimi aynen yazmak ve anlatmak im- lanlar için bundan feci bir hal olmaz. 
klnını kendimde göremiyorum. Bu Yanık, yaş yorganlar üzerinde uyu.. 
Dtırları yazarken hala o feci sahne. yan çocuklar, göz yaşlan arasında ne 
lerle karşı karşıya gibiyim. ::.iilliı si. yaptığını bilmiyen kimsesiz, dul a
nirlerim gergin, hala başımda müthiş nalar bu cehennem azabının bir an 
bir uğultu ve bili vücudümde ve ru- evvel sona ermesini bekliyorlar. 
bumda bir yorgunluk duyuyorum. Sokaklarda hala insan cesetleri du. 

İstasyon binası çatlamış, içinde ruyor. Yüzleri kirli bezlerle örtülü, 
timse otrmuyor, diğer betonarme bi- bütün vücut mosmor olmuş, şişmiş 
nalar ya tamamen çökm;iş veya du- bir halde upuzun yatanlara hemen 
nrlarmcla geniş yanklar hasıl ol. her yüz adımda bir rastlanıyor. Ba
mu§tur. zı yerlerde bunlara bir kıta, bir bö. 

Bizim ilk Erzincan trenfle yardıma lük halinde tesadüf olunuyor, tl'st
kopn 50 kadar asker ellerine kazma üste yanyana yatınlmışlar. 
ft kürekleri alarak toprak yığınla- Yanımda bana refakat eden gaze-
rma doğru ilerliyorlar. temizin Erzincan muhabiri Mustafa 

İstasyon caddesinden ileriye doğru Hatun oğlu anlatıyor: 
yürüyorum. Sağım ve solum yeni -Bugün dört gün oluyor. Hlll 
kurulan çadırlarla dolu. Bütün ev. toprak altında yatan canlı insanlar 
1er çökmüş, her enkazın yanında o vardır. Dün, on beş, bugün öğleye ka
enkazm sahibi aile, gaz tenekesi, dar beş kişi daha çıkarıldı ve istas· 
sandıklanndan bir baraka yapmış. yona gönderildi. YaraWar trenile ya. 

Erslncan belediye /&alan ( 3oltlalıt thll7!Jll .ı 
1Wetli7e Rm V elrilüra J. 

, __________________ 11•111 l · ı __ _ 

Bugün SARAY Sinemasında TiYATROLAR 1 
Uç çocuğunu birden kaybeden bir 

ana komşusu Hüseyin Ağaya yalvan. 
yor. 

- Ne olur, diyor, bugün bunları 

topraktan çıkardığınızın üçüncü gü
nü, gömsek artık. Keşki çıkarmasay
dınız. Zaten ölmüşlermiş. Yalvarı

nm Hüseyin ağa beni bu acıdan kur. 
tann. 

MAURICE CHEVALIER 
MARİE DEA - ERİC v. STROHEM ve PİERRE RENOİR 
ile beraber çevirdiği ve emsalsiz güzelliği ve mükemmeli. 
yetile bütün şehir halkı tarafından alkışlanmıya liyık 

TUZAK 
Filminde şarkı söylüyor ve zaferden zafere koşuyor. 

İlaveten: FOX JURNAL en son harp ve dünya havadi~ 

Hüseyin A'ğa, lialettayin bir kor.uş 

ma yapar gibi cevap veriyor: 

leri ve GRAF von SPEE hadisesi 
Bugün saa.t 11 ve 1 de tenzilatlı matineler. ----· - Kızım sana kaç defa oldu tek

rar ediyorum. Görüyorsun elimiz:le 
iki kürek, iki kazma var. Biraz bek
le sıra sana da gelecek. 

Mustafa Hatun oğlu biraz ilerde 
sırtında bir çuvalla giden adamı işa
ret etti: 

- Görüyor musun, dedi, şu adam 

,_Bu hafta 
Sehhar ve Dehakir 

Polonya yıldızı 

SAKARYA Sinemasında •il 
POLA NEGRI 'nin Büyük 

muvaffakıyet! 

ölü çoculdannı mezara götürüyor. ve ilaveten : CAN AV ARLAR ÇETESİ 
- Nerede? Büyük ve görülmemiş yeni bir zabıta ve !JlACer& filmi 
Çuvalın içerisinde. Bu adam de. İki büyük film birden. Bugün saat 11 ve 1 de tenzilltlı matineler 

lirmiftir. tl'ç gündenberi çocuk- 1 
larmı sırtında böyle dolaştırıyor. ı ~--••••••••••••••••••••••••• Hayretler içerisinde kalmıştım. Ya , _______________________ , 

nma giderek bu adamla konuşnıak Bugu··n PARK OTELiNDE 
istedim. Beni görünce durdu. İyiden 
iyiye bir tetkik etti. Gözleri hadeka
sından fırlamış, saçı, sakalı biribiri
ne kanşml§tı. 

Dehaklr Viyolonist ve Santör FRED Faaler'in 
Amerikada almış olduğu bir angaj man münuebetile telırlmizi terke-

deceğinden pek sevimli A merlkan Caz yıldızı olan 

LOUİSE DUKE 'nin iftlrakile VEDA SUARFSİ verecektir. 
Mutad fiatlar Matine 17 .3 O da Sofralannızı ayırtınız. 

~-----· 
j 

- Nereye gidiyorsun, Uiyebildim. 
O, hiç cevap vermedi. Yoluna de

vam etmiye başladı. Arkasından ta
kip ettim. Halkevinin önüne gelmiş
tik. Burada bir ıı.lk bahçesi var. O. 
radan içeri girdi. Biraz ilerde duran 
çukurun yanına gelmiştik. Adam çu- çocuklan bir çukura gömmesini isti- insan arayan klmleler pek azdır. Ça-
valı ıırtmdan indirdi, bir ileri bir ge. yorlardı. bpn ukerler pek mahduttur. Bun
ri salladıktan 10nra çuvalı c-n, on beş Müthiş blr ~mı kokusu biltün şehri lar da zaten her ,eyden evvel kendi 
metre kadar uzaktüi çukura fırlattL lstill etmtı. Hatun otlu diyor ki: tanıdıklarının, doatlanmn harap ev. 
Adamın etrafına yüzü gözti Arılı, - Bu gidlfle sat kalan bizler bu 1 lerlnden ev• çıkarmakla meşgul 0-

bacajından. kolundan yaralı yirmi, kokudan mahvolacatız. Hastalık baş. luyor~r. _Sal kalan bizler , biraz ev· 
tuz insan sardı. Her biri bir şey söy. hyacak. 10ğuktan, yersizlikten ölüp 1 vel gordülünüz deliden farluızı&. 

liıyorlar, kimisi niçin böyle yaptılt- gidecellz. sıhhat ekipleri henüz ,.ı. , 'Mahvolduk ft mahvoluyoruz. 
m 901'UYor, timtsi tldip çuvalı alarak miye baf'•clt hku namda canlı E. 1'. 

Şehir Tiyatrom 
T~PCBAll • D R A M • KlllllftA 

Bul(ln uat 15,SO da. aJqam 20,SO da 
BAYAT BİB RtlYADIB 

Komedi ltnau lstildll caddeshMlt 
Buaün saat 15,SO da, akş;:m 20,IO da 

• aözON Kl8A81 • 

Halk Opereti 
BuaQn matine 18 da 

Bu akşam 1 da 
e TARLA KUtU • 

BORSA 
Londra 1.11 
Nevyork \S0.3475 
Paril 2.1208 
Mlllno 8. 7e25 
Cenevre 29.4375 
Amsterdam 89.8675 
~ 22.0825 
Atlna 0.17 
Sotya ı.8025 
Madrld 11.245 
Bud•ı>elt' 23.89 
Bükret 0.97 
.Be1çad 8.1'75 
Yokohama 31~55 

Stokholm 31.0975 
ESHAM VE TABVlLAT 

Eraani 19.'79 
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TAN 
ABONE 

TDrklye 
BE.DELi 

Ecnebi 

1400 
750 
400 
1150 

Kr, 

" 
1 Senı 
8 Ay 
3 Ay 

2800 

11500 
800 
100 

Kr. 
• 

• • 
• 1 Ay .. 

Mllletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan mcmlelretler için abone 
bedeli müddet surasiyle 10. 18, 9, 
3,!5 liradır. Abone bedeli peşindir. 

Adres deği$tlrmck 25 ku?'Uitur. 
Cevap için mektuplara 10 kuru:ıluk 
pul fldvesl Ulzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Vatandaşların 
Heyecanına 
Hürmet Edelim 

yuayettelri milli yardım komite. 
sine yapılan yardım listesini 

dikkatle takip etmişseniz oör .. .. 
ü d .. mussu. 

n z frr ki, şehrimizin ticaret h • 
tı d -h· ava. 

n a mu ım mevki sahibi ol · .. n . an mu~. 
m ve ıayn müsliın bütiin T"" kl 

b . b" .1 ur er 
ır ırı e rekabet eder . 

cesıne yardıma 
ko~aktan çekinmemi .. lerd' 
M·ıı· " ır. 1 ı Yardım kom't • ı esıne mensup 

zevattan birinin -rd•v• ı.r. 
- n ;; l&'J ma umata 

ıore, gayri müslim vatanda-ılarımız 
hazan k.endiliklerindcn, baz:n Tapı. 
lan teklıf üzerine derhal ke d"l. . .. 

1 
n ı enne 

so! enen rakamı vermekte istical et. 
ın.ı~lerdir, 

Memleketin hüyilk ıztırahı kar~ı
~da vatandaşlann gösterdikleri bu 
yuk~ek hareket karşısında si:iylene. 
eek söz takdirden iharettir F . 

akat arkada larım1zdan hiri t!e. 
çe~ gün "Yahudilerden, Yahudile!-
nuc · ı · 

'S zengın erden., bahseden hir va. 
Zlsında Muse\•İ vatanda<tlanmız1 . ,.e 
bazı zenginlerimizi kafi derecede ia. 
n~ vermemekle mnahaze ctmf'k iste. 
nn f B . ş ır. u muahaze vanhşhr. Ve ye. 
rınde değildir. Milli fnda k:ır.-ısı~da 
duvulan heyecanı söndiirmeğ'; (:alış. 
tnak bu hc,•ecnna hiinnctsizlik. ve 
bazı vatandaşlara ı~arşı lüzumsuz bir 
hakaret olur. 

Yatrudileşmiş zenıtinlf'!!rclen bahse. 
den hu gazete, m<'mlckctin en zrn!?'in 
s-...L.L:u-.ind__,~.:.,Jl• P.1.--ytnntl. 

Y dar ne millt y. koınıtrc;i. 
nin ne'5rı>ttiği listelı>rıJe, ve ne de 
gazetesinde zelzele feliikf'h'edelcrine 
Verdiği iane miktarı hakkında bir 
rakam göriilmemiştir. 
d Yardımlarını e~irgcminm ,·ntan. 
~ lnra çatmadan evvel, iane 1i te!'li. 

nın hac;ında kendi i~mini kaydettir. 
nıesi ica!' etmez mi? 

• Si d' • m ıye kadar 1stanhulıın J'nntığı 
ııakdi d . . yar ım yarım mılvon lıran 
reçın· t' ış ır. Dün ve evvelki giin topla. 
ilan Paralarla, re.oımi ve huc;usi mü. 

k
essese mernurlannın avlıklarından 

es'J · 
t 1 e<:ek yardımlar, gazetemizin 
opladılh para ·ı· d"l' k6 ,,. ı ave e ı ırse. bu ye. 
."un 750 bin liraya ''aracağı tah. 

~n edilebilir. İanenin henli7. önü a. 
uııınadı!Jna ·· t f 

1
• gore stanbulun 7."b:ele 

e akctzed l · hl . e erıne ~·apacağı yardımın 
L .. r mılyon lirayı doldurmaıq müm. 
IQJndür. 

~~Ya şeknnde yapılan yardrm da 
un haricindedir. 

llakikat n.d k" f k' bi ... - ur 1 a ır 7.~ngin hiç. 
1' •atandac d \iJAld ... yar ımdan kaçmamı~, 

L.! a 5, herkes milli facia krsunnda. 
"'

1 •az f • • ı eııını seve seve yapmaktan 
2e'Vk almıştır. 

Onun·· · 
d ı~ın ın~anı olalım ve 'otan 
aş lanın , -

etın ı:r:ın heyecanlarına hünnet 
-- esini bilelim. 

~k Memleket Haberleri 1 

Al>.ANADA: 
.Atatü k k etın· r oşusuna 73 atlet iştırak 

Oz ış, ~~00. ~etre mesafeyi Osman 
l~~~~\lıkle katetmiştir. 

h e;aarif Vekili, önümüzdeki ders yı. 
c .. ,,. şın~.a Ka~şıyakada bir lise açıla. 
-er;lnı soylemıştir. 

etnS~tış Kooperatifl~ri, hükiımetin 
de rıle, mustahsilin hurda inciri ıini 

alrnıya başlamışlardır. 
MlJRADLIDA: 

ta Mehmet oğlu Süleymanın evinden 
:t ngın çıkmış, bir oda yandıktan on 

8 SOndurülmüştur. 
KUTAHYADA: 

t~lk~wi, zaruri sebeplerle orta 
iın . linı ikmal edemıyenleri d evlet 
Uo!ıihanlarına hazırlamak üzere bir 
• al kursu, aynca almanca fran-
~lZa ve ingılizce kurstan açm;ştır 

MIRDE· . A . 
iı>lik nkara~a hareket eden ekspres, 
duı" f~brikasında çalışmıya giden 
ltuf k uç çocuklu Ayşe Zeybeğe çarp 

• aclıncağız ölmüştür. 

-r -- . l Haftanon 
... i 

' ' ce·maziyelevv elini 
Bilirim,, Minasibetile 

T urban Tan gibi eski edebiya.' 
tnnızı, tarihimizi ve tarihe 

mal olmuş meşhur sözleri, fıkra ve 
hikayeleri bilenler gittikçe azalı
yor. Bu vadide bilgi sahibi olan 
Ahmet Rasim, A'bdürrahman Şe~ 
ref, hususiyle Balıkhane Nazın A. 
li Beyleri çoktan kaybettik; kıyı. 
da, köşede belki bir kaç kişi kal. 
mı§tır; fakat onların da bir ayağı 
çukurda olsa gerektir. Her tabut 
ile dilimizin zenginliğinden bir 
kısmını daha fmekteyiz. 

Folklor ba ından zararımız 

büyüktür. Yenilerin ve bizler gibi 
yan eskilerin, esasını bilmeden 
kullandığımız bir takım tabirler, 
maruf tabirince "mebni alel hika
ye,. ler, yani bir vaka, adet, ana. 
ne üzerine meşhurlaşıp dilde me
kan tutmuş sözler vardır ki onla
rın aslını faslını , nenin nesi oldu. 
ğunu ve ne demiye geldiğini bütiın 
teferrüatiyle ancak, ahirete yolcu 
ettiğimiz bu seçme eski zaman a. 
damlan veya meraklıları bilirler
di. Hem bilirler, hem de kısaca, 

zarifçe, derli toplu, yerinde ve ta. 
diyle anlatmak marifetini göste
rirlerdi. Layıkı veçhile fıkra an. 
latmak bir sanattır, az kişiye mii. 
yesserdir; yazması ise daha zor ve 
daha nJdir kabiliyetlerdendir . 

l,_~_a_za_n_:_R_ef_i_k_R __ a_lı_·d_I 
gözümün önüne eski Şehıadeba. 

şmda Kel Hasanın tiyatrosu ve o
rada komik düotolar söyliyen bir 
kankoca artist, Todori ile Amelya 
geldi. Galiba, oynadıkları bir tu. 
haf kanto arasında, birdenbire mu 
zika susar. bunlar da sahnenin ö_ 
nüne kadar gelirler ve seyircilere 
uzanıp Rum şivesiyle: 

- E kabahat kimde? 

Diye sorarlardı. Kemııncı, ye
rinden şu cevabı fırlatırdı· 

- Pavlina'da! 
İşte. aklımda dol!ru kaldıvs~ bu 

tabir o kantodan doğmuc; kabaha
ti meçhul bir şahsa vükletip işin 

içinden sıvrılmak f .. Jseft"Sİ halkın 

hoşuna gittiği için de dilimize in. 
ti.kal etmişti. 

ber yok. Şeyh dayanamamış, kapı.. 
yı vurmuş, sormuş; içerden demiş. 
ler ki: 

- Kuluçka yatıracaktık bir ka. 
vukluya bakarak yumurtaları ko
yarsanız civcivler tepeli çıkar de. 
mişlerdi de onun için sizi durdur. 
dukı 

Bunu 
dönmüş: 

işitince ~eyh, müridine 

- Ne bekliyorsun D~rviş Meh
met, demiş, baklayı ağzından çı-

karsana! 

Y .ne bilrliklcrimdcn ve hoş 

bulduklarımdan bir fıkra 

da kurdun kuyruğuna dair olanı. 
dır: İki arkadas kurt avına çıkmış. 
lar; dağ , tepe, bir çok dolaşıp a
randıktan sonra, nihayet bakmıdar 

13 ak1ayı a vmhn cık;ırm~k o;ö. bir kurt ini, içinde de kurt yavru-
_. zünr a it hikayeyi de şöyle ları ... İki avcıdan birisi ine sokul. 

öğrenmiştim: muş, yavruları yakalamakla meş.. 
Vaktiyle bir sevh Vf' Dorviş gulken dişi kurt yetişmiş, hemen 

.l\frhmet adında bir kiifürbaz mü- ine atılmış. Öbür avcı ne yapsın? 
ridi varmıs. Seyh Hadisten. Avet. Derhal kurdun kuyruğundan ya. 
ten Cennetten, CPhennemden kalamış, o çeker, beriki bırakmaz, 
bahseder, bin nasihatte, ihtnrda toz, duman. in ağzında kıvamct 
bulunur, yine dervişi fena ~uyun. koparmış. İçerideki avcı mesele-M eselfı "Çevir kaz yanmasın., dan vazgeçiremezmi . Düşiinmüs. nin farkında değil: 

deriz; elbette bunun bir hi. t b. b k 1 a ınmış. ır aş a usu keşfetmiş. - Yahu, diye bağırırmış, ne toz 
kayesi vardır. Yine "Ne halt eder ·· muridine bir bakla vermiş. "Bunu edip duruyorsun? 
ağanın beygiri", "Çıkar bakl:ıvı d·ı· . .. t•• k .ı ı ının us une oy, çıkarmadan Diğeri şu cevabı vermiş : 
ağzından" "{\kıllısı degw irmende k w sa ın agzını açma'., d emi B"r - Kurdun kuyruğu koparsa sen 
kaldı", "Pilavdan dönenin ka5ıg· ı ·· ........_ ı • gun, ya51uur u bir havada. se ·h -~ ........ ~..,.;;Jo..,t~o-~zu dı.ıma <19·· •• ün•. 

_:Jur.ıkın'l " ftU.1-9...ıllAh.ihi .ı:;.ı..... - ...,~·~-·n~rne, cıe ş-:arrrn nCfa. Oır evın o- - • 
şeği", "Kurdwı kUb'ruğunu kopar. nünden geçerlerken tık tık cam 
ma", "Gözünden sürmeyi calar,, vurulmuş, bir kadın sesi. 
gibi lakırdı garnitürü olarak kul- - Aman şeyh efendiler, biraz 
landığımız ve kullanmakta devam durur musunuz? 
edeceğimiz meşhur sözler hep as. Zahir hastaya nefes ettire<"ek_ 
lı olan veya fıoş sohpet adamlar ler, yahut başka bi.. mühim ihtL 
tarafmdan tertip edilen bir vaka yaçları var zanniyle durmuşlaı.·. 
ve fıkradan alınmadır; dil pele. Beş dakika geçmiş, on dakika ol. 
senki olmuştur. Hatta, işte şu "Dil muş, sırsıklam bekleşiyorlar, ha-
pelesenki,, tabiri bile izaha muh

B ir eserde gözüme iliştiğine 
göre "Güzünden sürmeyi 

çalmak,, sözü hiç te. çoğumuzun 

sandığı gibi çehredeki malôm gör. 
me uzvuna ve süs olsun diye etra. 
fına çekilen boyalı toza ait değil. 
miş. Vaktiyle bahriye inşaatı için 
Haliçteki tersaneye Anadoludan u
zun ağaçlar, serenler getirilir, de. 

taçtır. 

"Ye kürküm ye", "Kavga bizim 
yorganın üstüne imiş", "İpe un 
sermek,, gibi Nasrettin Hocaya at
fedilen birçok sözlerin hika°'ycl('ri 
pek meşhur oldukları ve tekrarın. 
dan vazgeçilcmiycceği için daha 
asırlarca, kıyamete kadar bile zı

yaa uğramıyacak. Amma, öbürle. 
ri, şimdiden, yarıdan fazla unutuL 
muştur; belli başlı bir kitaba gir. 
mediği, bir heyet veya salahiyet 
sahibi bir zat tarafından derlcn
mediği için de unutulmıya mah

1 
1 

LOKMAN . HEKiMiN öG.OTLER.i . 

kum edllmiştir. 

Hatta değil boyle hikayelere 
dayanan sözler, "Altı kaval - " ' ustu Şişhane", "Düttüru Leyliı". 

"Tırhallı, hep bir halli", "İpipul
lah, sivri külah", "Al eline, vur 
duvara'', "Pestenkerani", "Vurdum 
duymaz, kel ayvaz., gibi tabirlerin 
de esaslarını tetkik lazımdır. Bun
lar ne "Matiz etmek,, kabilinden 
külhanbeyi tabiridir, ne "Arpacı 
kumrusu gibi düşünüyor,, cinsin. 
den. bir halle teşbihidir, ne de "Taş 
yerınde ağırdır,, nev'inden bir A
talar sözüdür. Aslı tarihin bir fas. 
lına, Yakasına, bir eski adete, ha. 
yat tarzına, şöhret yapmış bir şah
sa ait hikayelerin dilde kalmış bir 
~ırıntısıdır. Daha doğrusu çökmüş 
lisan mabedinden ortada kalnu"' 
bir .. t -s su un başlığı, bir antikadır. 

Bu ·a· t• . gı ışle dile pek yeni geçmiş 

1 
abırlerin hikaye ve şahıslarını bi. 
e hatırda tutabileceğimizden şüp. 

heliyim Belk· ,'L,.1 . d. ni · ı v r ıne5ıl sonra "Der 
ıh Marıko Paşaya anlat", "Ben 

şa uru bu kadar severim sözlerL 
nin d " e asıllan ve bu sözleri meş. 
hur eden şahsiyetlerin hüviyetleri 
unutulacak r~en " 
lı . · .... ~ gun, orta yaş-

munevver b' ·· s ır zat, soz arası, esa-
mı bilıneden "Kabahat kimde' 
Pavlinadaı .ubll1ll.i" · . kullan · 

.,, 14 mca 

.. . . 

YAŞLILIKTA VEREM 
VC'rcm hastalığı daha 7.b·ade ro. 

cukhık ,.e gençlik hastalığıdır. O· 
nun irin, hazıJan insan kırk ya ım 
gerirince artık verem olmaz ıterlcr. 

O yaştan "'Onra in an belki yeni
den verem olınn7.. Fakat kırkından 
önre, cok önce bashıınıc;. hac;tnlık o 
vnktc kadar U) kuda kalır. me~·dn. 
na c;:ıkma7.. da marifetlerini kırkın
dan sonra gilsterir. 

Burada gene kadınlığın sonha
har mevsimini hatırlamak lazım

dır. O mevsime yakla">mıs ha~·nn. 
Jardan ha7.ıları. o zamana kuclar 
kendilerinde verPm hac;talıi!ından 
hiç siiohe etmediklc•ri halde. mu
a~·yen giinlcrinde, hafif ciksiiriiltle, 
göğii !erinden kan clkarırlar. On
ların hep i zntcn 7nyı{ ta değil<fir. 
Aralarında si manca)arı , toplula
rı da bulunur. Ve kan çıkarmı~·n 
başla,·ınca kilodan da kaybeder
ler. Ba~·anı tanıyanlardan ye ya
sını bilenlerden bazıları, muavvcn 
~nler artık kec;ilecek te, ondan 
dolayı kan yolunu dcği tirdi. der
ler ve hic merak etmemesini sıkı 
sıkı~·a tenhih ederler. 

Meraklanmak. şüphesi7.. doğru 
olmaz. Merak her rahatsızh2"ı art. 
hnr. Ancak merak etmeden hiraz 
diisiinmek iyi olur: Kan yolunu 
değ-iştirmez, sonra da sonhahar 
mevsimine varmış havanın kilodan 
kavhetmesi kin ha.,.tahktan haska 
!'lehep olamaz. Tahii olan hal o ~·:ış· 
ta za,·ıflamak dei!il. ak<>ine c;isman. 
lamaktır. Su halde vakit \'akit ha
fif öksüriikle ağı7.dan gelen kan, 
Yiicutca zayıflamakla bir araya ge. 
lince, hatta zaten zayıf olan ,·akit 
vakit kan çıkarınca ... 

Bunun sebebi. cocuJdukta basla· 
ıtİış sonra uyumuş bir verem ha<ta. 
lığının me~·dana t"ıkma!lıdır. Ile
men önii alınma:T.Sa, kan ,·ohınu 
değişfirmis diye in!l!an kendi ken
dini avutursa hastalık hirdenhire 
ilerler, herhangi yaşta olursa olsun 
ağızdan kan gelince. hele bir de ra. 
yıflama olursa darhal yatarak is.. 

tirahat etmek Ye hekime m11n' ene 
olunmak mutlaka lüzumlu olur .. 

Verem hastalığı -kadınJ:ırcla 
da, erkeklerde de-- elli vn ııufnn 
sonra dn mtwdnna rıkahilir. Bir 
hekimin i tatistiklerine gör,. has· 
tancrlcki muaven('c:irı,. miirnrnnt c. 
den 441 hnst~dan 94 ü elli ya ını 
görmii · olanlardır. · 

Yaslı '"ercmlilcrdr.n hir roö-n ro· 
cukhık .vnsından hC'ri hüfiin öm iir. 
lerinde öko;iirmii!'l olanlardır. On. 
lara rniizmin hron it ha tahğına 
tuttılmus ta onun i<;in daimn ôk!iiii. 
riir, dPrler. Aralarında verem~· tu
tulmadan öksiirenJer - belki
vardır. Fnkat ha7Jlıırı iv'ce ınua. 
~·ene edilince kendilr,.indc verem 
mikrobu hnlunur. Onu aileleri 
ieinde coruklara da huJac;hrırlnr . . 
Çocuğun anne i, nslan gibi. evde 
veremli hnc;ka kimse de yok. der· 
ler. rocuk ha!'ltahi!'ı nereden almıc;? 
Bir kere de ı?cndiğindenheri ilk. 
siiren hiiyiik havanın . hiiviik anne. 
nin tatlı tatlı ökc:iiriikten !liOnra rı
kardı~ maı'ldeler mikroskorı altın. 
da muayene ettirilirse pek isabetli 
olur. 

Yaslılıkta öksiirenlerin bazıları 
da nef~ horıılannın genislemi!I ol· 
ma!'lından dola), öksiiriirler. Bir a. 
ralık kendisini munene etmis o. 
lan hekim bu tec;hisi sövledikten 
sonra, nefes boruları ırenlc;lemi o
lanın ne kendM, ne de ail~i artık 
'\'erem hastalı~ım hatıra getirme7.. 
Bu do haklı. fakat verem mikrobu 
bir, bir ka<'. muayenede bulunmaz 
da sonradan bulunabilir. 
Kırkından, ellisinden sonra da 

ök!'lüttnlerin kendilerini arada sı
rada tekrar muayene ettirmeleri 
ilkin kendilerl için iyi olur: Öksü
riiğiln a!lıl sebebi anla~ıhr, ha'ltft. 
lığm ilerlemesine meydan veril. 
mez. 

Sonra da çocuklan, 
kin iyi olur: Onlar da 
bulaşmaktan kurtarılır. 

tonınlan 
hastah&a 

niz kenannda hususi ambarlara 
istif edilirmiş. Bu serenlere "sür. 
me,, ve o ambarlara da "göz,, de. 
nilirmiş. Bazı açıkgöz, cesaretli 
delikanlılar, geceleri karşı sahil
den bir kayıkla gelirler. gözleri a.. 
çarlar, sürmeleri çekerler ve çala
bildikleri ağaçları kayıklarının ar. 
dına bağlıyarak , usulcacık, su üze
rinde sürüp götürür, satar, bu sa
natla geçinirlermiş. Silahlı gözcü. 
lerin gözü önünde yapılan şu hır. 
sızlık, pek tehlikeli ve ustaca bir 
iş olduğundan hakkiyle şöhret ka
zanmış ve tahta inşaat modası geç. 
mesine rağmen lisanımıza demir 
atıp kalmıştır. Filvaki bildiğimiz 
gözden süs sürmeyi de çalmak bir 
meharet addcdilebilirse de çalınan 
mal bir mangır bile etmiyeceği 

için bu, zahmete değer karlı bir iş 
addolunamaz. Olsa olsa size yüz 
vermiyen mıişukanın gözünden 
sürmesini çalarak kendi gözünüze 
çekmek suretiyle mecnun aşıklara 
yakışır bir tescıHi noktası bulur. 
sunuz. Hoş, şimdi, ne tersane göz
lerinde ağactan, ne de mahbube 
gözlerinde tozdan sürme kaldı: 

Bugün, sahtelerine telmihan "Gö. 
zünden kirpiklerini calar.. demek 
icap eder ... 

Nasrettin Hocanın "Buldunuz 
sahibi ölmüş eşeği., sözüne 

taalluku olan fıkra da pek meşhur 
olmadığından anlatmıya değer sa
nırım : 

Bir gün Hoca dağda odun k eser. 
ken dermanı kalmıyacak derecede 
orulmuş, bll" ağacın dibıne çö. 

melmiş; terli imiş, rüzgar da esi. 
yormuş; bakmış ki vücudü buz 
kesmiş, gözleri kararıyor, öldüm 
zanniyle kendisini yere, hareket
siz bırakıvermış. O esnada kurtlar 
eşeğine musallat olup yemiye baş
lamışlar. Biçare Hoca, bir aralık 

güçlükle başını kaldırabilip: 
- İyi buldunuz sahibi ölmüş e

şeği! 

Demiş. .. Hocanın bu gibi pek 
manidar fıkralarını Trabulus ve 
Balkan muharebeleri esnasında 

Osmanlı saltanatı ricalinin, gözle. 
ri önünde parçalanan memleketler 
karşısındaki ölmüş hallerine ben. 
zettiğim olurdu. Zaten o fıkrala. 
rın çoğu, kötü idareleri anlatmıya, 
hatalarını zarafetle yüze vurmıya 
pek yarardı. 

İpe un sermek lakırdısı da yine 
Hocanın bir fıkrasından alınmış. 
tır: Komşusu organ istemiş; hoca 
içeri girip çıkarak "İp boş değil, 
kadınlar üstüne un sermişler!,, de
miş; komşu: Efendi, bu nasıl iştir? 

Hiç ipe un serilir mi?,, diye itiraz 
edince Hoca demiş ki: 

- Vermiye J:?Önül olmazsa ipe 
un da serilir! 

Bazı insanlar hakkında "yu-
larsız yüriıtürüm, parma. 

ğımla yürütürüm,, tabirleri kulla
nılır; bunun da hikayesini anla
tırlar: 

Elinde bir sürü yularla şeytan 
yolda giderken karşısına bir adam 
çrkmış ve şeytana yularları ne ya
pacağını sormuş. 

- Her insanın bir yulan var
dır, boyunlarına takar, istediğim. 
tarafa çeker, götürürüm! 
Adamcağız merak etmiş: 
- Hani öyle ise benimki? 
- Senin gibileri için yulara ne 

hacet? Nereye istesem parmağımla 
yürütürüm! 

Göriiyorsunuz ki bu gibi meşhur 
tabirlere minasebeti olan fırkala
rın derlendiği bir kitap, yalnız i
limcesine değil, zarif bir iisli'ipla 
da yazılması şartiyle hem folklor, 
hem yeni edebiyat itibariyle zevk 
verici mühim bir kazanc teskil e
decektir. 

S . "B ız en onun Cemaziyel ev-
velini bilirim., sözüne, hi-

kayesini işitmedinlı.se bir mana 

Acını Paylaşam, 
Yaranı Saram!. 

Yazan: T. A. Tanyolaç 

Yine, bir kara haber, dağılıverdi yurdı:ı; 
Yine, taş, tas sutüne: şehirler, köyle?' 

hurda; 
Hain uyur mu?. D~an uyur, sular 

uyur da" 

Güneş ışığı gfbi silzülOp te7.ce varam!. 
ömrümil sargı edip koşam, yaranı saram •• 

Dolu vurmus kuş gibi, serilmiş nice yiğit!. 
"Su şehri., nin bülbülü göçm~; dolan, 

dolan, slt, 
Saçlarını yol dölün de. kanıma benze 

"Kelkit!" 

ROzgAr olam, nur olam. eslp süıülllp gelemt 
Canımı merhem edem, sevgimle yaşın 

sllem! 

Kara kısta "ölüm .. ün kanlı bir bal1arı var: 
Karda tomurcuklanmış gill açıyor yaralar .• 
Toprağa düsen kı.ilde milletin gönlü yanar. 

Güneş ışığı gibi silzülüp tezcc varam!. 
Ömrümü sargı edip kosam, yaranı saram.. 

Altm dalı Efeler, döndü sBnen bir JC{lnel. 
Dertli analar ağlar, zehir katar sütüne: 
Kahramanlar ninesi tutar yas, yas iıstline! 

Rüzg~r olam. nur olam, esip süzntilp gelemt 
Canımı merhem edem, sevgimle yaşın 

&ilcm! 

Zelzele beslk oldu; yangınlar, kızıl kundak; 
Erzincan'a... Sıvas'a, Tokat'a, Ordu'ya bak! 
Yarayı sarmak ierek, kAr eder mi ağla-

mak?. 

Günt- ı şığı gibi sfizülüp tezce varaml. 
Ömrümü sargı edip ko$8m. yaranı saram. 

Gazlcrin dolu dolu, aflama, Anadolu!. 
Sesine koşan bizlz, ölüm kaplasa :volu, 
Yeri, göğü kucaklar, çocuklarının kolu! 

RüzgAr olam, nur olam, esip süzlililp gclemt 
Canımı merhem edem. sev2imle ya:ıın 

ıllem! 

GönlnnOzil yıkmasın, kül etmesin acılar!. 
Mehmetçik anaları, pınar özlü bacılar! .. 
Paylaştık biz acıyı, maral gozlil bacılar!. 

Güneş ışığı gibi süzülüp tezce varam!. 
ÖmrUmu sargı edip koşam, yaranı saram" 

"Verin zavallılara!" böyle sözün yert yok! 
Yaralanmış bir Tıirke, sadaka: Zehırli ok; 
Türkiye tek bir vücut: Aç ölse de g5ztl tok! 

RilzgAr olam, nuric)lsrlı , esip süzfılOp gelem? 
Canımı merhem edem. sev1;:imle ya:m 

sıleml 

Yüreğimiz yansa d11, Jq~çmayız biz ~n.dnn 
Türk'U: İçli, mert, insan yaratmıştır ya

ratan; 
El derdine koşan, hoş olmaz, seni sarmadan 

Güneş ışığı gibi süzillüp tezce varam!. 

1 

Ömrümü sargı edip koşam, yaranı saram" 

verebilir misiniz? Arabi aylardan 
neden Muharrem, Recep, Zilkade 
veya Rebiülahar değil de ısrar e
dilerek Cemaziyel evvel seçilmiş? 
Hem bir adamın ahli.kı, serveti, ce 
haleti, minasebetsizliği, içyüzü, he 
şeyi bilinebilir, bunu anlıyorum; 
fakat Cemaziyel evveli de ne olu. 
yor ve ne demektir? Bu, yıllardan 
beri merakımı mucip olur, durur. 
du. Nihayet, dünyanın her mem. 
leketinde, her devrinde rastgeli
nen b ir işküzar ve ahlaksız tipin 
tasvirini yapan şu aşağıdaki fıkra· 
yı öğrenince işin hikmetini anla
dım ve Türk halk hikayeciliği <le. 
hasının bir nümunesiyle daha kar
şılaşmış olduguma sevindim: 

V aktiyle hükumet dairelerinin 
birinde küçük bir ev.rak 

memuru varmış; adamcağız, o za
manın usulünce Üzerlerinde Ara· 
bi ayların isimleri yazılı bir sürü 
kocaman torbaya, sabahtan nkşa
ma kadar resmi kiğıtlan doldur. 
makla ömür tüketirmiş. Bir gun, 
dairenin müdürü çarşı hamamına 
gitmiş; bakmış ki karşısında bu 
katip efendi de soyunuyor ve işin 
acayibi iç donunun üzerinde ga. 
yet iri bir hat ile "Cemaziyel ev
vel,, yazılı! Devlet torbalarını u
sulcacık aşırıp alt kısmına çama· 
şır diye kullandığını anladığı bu 
memur az zamanda, nasılsa, par
layıvermiş, büyük mesnetlere geç
miş, para ve itibar kazanmış: aza
metinden yanına yanaşılamaznıış. 

Vazifesinde mıhlanıp kalan müdür 
bu hale şaşar, sırn meydana ver· 
mekten korkar, fakat içinde sak· 
lamıya da razı olamaz, eski torba 
çamaşırlı yeni talihli, bumu Knf 
dağında, kabara kabara giderken, 
başını sallar, arkasından şöyle SÖY• 
lenirmiş: 

- Ben onun Cemaziyel evvelini 
bilirim! 

Ho~. bilmişsin kaç para eder? O 
da başka bir mesele! 



Bir Reiim! 
' 

.,, (Başı 1 incide) 
idan nsuın değı1dir. öl ,_ 

Berlin radyosunun türkçe neşriya
tuıı dinleyip de na.ziliğe kin ve nef
ret duymıyan bir vatandaşa rastgel
ınedim. Evvelce Alman sempatisi tn
flYaD dostlar tanırım ki, şimdi onlar, 
bizleri, gayri insani bir rejim hak
kında kin duymakta fersah fersah 
geride bıraktılar. Bunun tek sebebi, 
Berlinln sarahaten ahlaksızlık o;an 
bir sistemi kendisine mal etmesidir. 

Türk milletini Türk Cümhuriyeti 
aleyhine tahrik etmek işi mem 

lekette bilakis hilkumetb otoritesini 
!takviye etmekte, Türk milletinin ver
diği kararlarda ne kadar isabetli ol· 
duğunu meydana çıkarmaktadır. An. 
eak Berlin radyosunun haynsızca neş. 
riyatını politik sebeplerle değil, sa· 
dece beşeri ahlak bak1mından bir 
müeyyide ile karşılamalıdır. 

Çünkü radyosunı:lan hayasrzlrğ'ı 

dünyaya nakleden bir cemiyetin be
teri hüviyeti kalmamıştır. Bu hüvi
yetin başka memleketlerde mtimes. 
Bili kültür eserleridir. Yani gazete· 
Jer, mecmualar, kitaplar ve mektep. 
lerdir. 

Ahlaksızlığı uluorta ne!rretmeyi 
'ftzife edinen rejim dilini kesmedikçe 
bu gazetelere, kitaplnra, mekteplere 
alacağımız vaziyet ı;arihtir: Boykot! 

Bu boykot onları yola getirmeğe 

ta!idir. Şimdilik bu kadar. 

lngiliz Kabinesinde 

DeğişikRk 

(Buı 1 inrid,.) 
Orduda bir çok esaslı değişiklik. 

ler icap eyledi. Ordunun her zaman 
Yazifesini şerefle, mümtaz bir suret. 
te üa edeceğine kaniim. .,_ 

Diğer taraftan Chamberlnin'in sa
h günü parlamentod.l söyliyeccği nu
tukta istila hadiselerinden bahsetme. 
.ı muhtemeldir. Maamafi!"ı pariiu.1en
tonun 16 kanunusani günü vuku ba. 
lacak toplantısında bu mesele mut
laka görüşülecektir. 

lngüiz matbuatının mütalaalan 
Times gazetesine göre, kabinedeki 

bu değişiklikleri ileri götürmek ve 
kabineye daha inşa edici bir siyaset 
takip eden elemanlar ilfıvc etmek la
zımdır. Times'in bu beyanatından 

maksat, bilhassa, iktısadt harbi bü. 
1ün şiddctile devam ettırecek bir ka
binenin iş başında bulunmasıdır. Bü. 
1ün gazeteler, Hor Belişa'nın orduya 
ifa ettiği hizmetleri takdir ile an
makta, fakat, harbin icapları yüzün
den daha hızlı harekP.t lüzumundan 
bahsetmektedirler. 

Daily Mail gazetesinl:ı anlatışına, 

s<>re, Hor Belişa, generallerle geçine. 
miyordu ve bu yüzden çekilmesi i
cap etmiştir. Daily Express, Oliver 
Stanlcy'in Harbiye Ne7.aretine geti. 
rilmesi dolaytsile bu adamın kLitlele
ri idare edecek kabiliyette olmı.dığı
nı söylüyor ve bu tayin dolayısile şid. 
detli tenkitlerde bulunuyor. 

Umumiyetle kabinenın gençleşmek 
1olunda mühim adımlar attığı ve bu 
adımların tekamül edeceği söylen --
mektedir. • 

Yabancı matbuatının tel•irleri 

Holanda matbuatı, Hor Belişanın 
İngiliz hava kuvvetlerine ait bir ih
tllMtan dolayı istifa ettiğini yazıyor. 
lar. Bu gazetelere göre, Hor Belişa 
İngiliz hava kuvvetlerine ait bir ih. 

tilil yüzünden istüa etmiştir. Hor 
l3ellşa Fransada bulunan bütün İn. 
giliz hava kuvvetlerinin İngiliz ku. 
ınandanı Lord Gortun emrine veril
mesini istemiştir. Bu suretle mezkur 
kuvvetler hava nezaretinin emrin. 
ıden çıkmış olacaktı. Fakat bu talep 
~abul edilmemiştir. 

• Roma, 6 (A.A.) - fngiliz kabfne-
elndeki tadilat Romadı derin bir a
llka uyandırmı~tır. Gazeteler bu ha
diseye uzun sütunlar tahsis eyleme?k
te, HorBelişa, İngi!tered3 çok sevi -

len bir nazır olduğunu ve kendisinin 
askeri hazırlık hususunda bir mua
lıezeye uğramadığını tebarüz ettir
jJnektedir. .. -

Berlln, 8 (A.A.) - Alman ma.tbu-
atı, İngiliz kabinesinde vuku bulan 

lf8hsl değişiklikleri mevzuubahis ~
clerek Hor Bellşa ve Mac Milan'ın is
rt1fa1armı dahnt siyasei bakımından 

ı •&.••-av 

Dağ Köyleri On Gündür Yardımsız lzmi1i de 
S u Bastı 

Mahkllmlar, Birçok 
Can Kurtardılar 

(Başı 1 incide) \ zunı ~kursa, haksızlığına inanabile. 
Sarsıntının, biçare Erz.incanı, uy. cek mı? 

kusunun en son derinliğini bulduğu MahkUnılar taltife layıktır 
bir sırada avlayışıdır: Ve biz, buna Yine meselA, facia esnasında, btr. 
karŞI koyamaulık. çok polislerimizin enkaz altında kal. 

Bu sebeplerden ikincisi, Erzincan malan gibi, vukuuna mAni olamıya. 
evlerinden çoğunun, bu sarsıntıya cağımz acı tesadüfler yüziindendir 
mukavem<-t !kabiliyetinden mahrum ki, Erzincan asayişi de, _ maalesef • 
bulunmalarıydı. Nitekim, Ertincanın muvakkat bir zelzele geçirmiştir. 
viraneye dönmüş çarşısı ortasında bi. Birçok kimselere sorarsanız, bu fır. 
le, bazı kagir dükkanların, mağaza. sattnn, mcvdanı bos bulan mahkum. 
lann tabiatin bu taarruzundan galip ların mtistefü olduklarını sanırlar. 
çıkmış bulunmaları ve Erzincan kış. 

Halbuki, bilakis, cczaevinden sa~ 
lası gibi. yeni Erzincan istasyonu gi. kurtulan ve serbest kalan mnhk\ım-
bi sağlam bünyeli bazı binaların ha. ların bilaistisna hepsi, enkaz altın
la dipdiri kalışlan, bu hakikati des. 
tckliyen kuvvetli delillerdir. İnönü. daki biçarelerin kurtarılmalarıncLı, 
nün ideali olan mamur ve müreffeh öyle savanı hayret bir fera~at ve fe. 
şark şehirleri kurulduğu gün, zelzc. dakarlra J?Österrnislerdir ki , onları 
lenin korkunç yumruğu, koskoca bir sade kuru birer affa değil, ikramiye. 
şehri !bir yumrukta, yumuşak bir baş den madalvaya kadar. her çec:it mii
gibi ezemiyecektir: Fakat bugün i. kafata layık görmemiz bir vazif-? ha. 
çin. biz, buna da karsı kovarnazdık. line girmi!:tir. Ben. sırası gelince, 

Bu sebeplerden üçüncüsü, yaralı. bunu isbat eden vilkıalan da anlat. 
ları enkaz altından vaktinde cıkara. mıva çal•sacaf,11m: Ben onların. po. 
mayışımız. dördiincüsü de, enkaz al. lislere diic:en v:ızifeleri bile yaptık. 
tından çıkarabildiklerimizi ölümden larına şahit oldum. 
kurtaracak tedbirleri vaktinde ala. Fakat buna mul<abil. Erzincıındn. 

me ·danın bos kalmasuı~an istifade 
t>d"n bnc:ka f1rsatcılar tiiredi 

ma,,,c:ımızdır. 

T eesaür veren manzaralar 
Niçin saklıyalım? Faciadan bes 

nltı gün sonra bile toprak ve tas yı. 
ğınları altından diri insrınlar cıkışı 
da gösteriyor ki, daha geniş. ve daha 
seri hafriyat yanmak imkanını hula. 
bilmek. bize. daha birçok canlan ka
zandırabilirdi. 

Hele enkaz altından sağ salim cı. 
kan vatandaşlar arasında, açlıktan 
ölenlerin, donnr21t ölenlerin, yara. 
lan tedavisiz kalarak veya eksik, 
vanlış, fena tedavi olarak ölenlerin 
bulunması. bize en fazla te<>ssür ve
ren noktadır. Ve biz, belki daha mun 
tazam bir yardım teşkilatı sayec;in. 
de, kf'ndimizi bu sonunrıı z~rarlar
dan da kurtarabilirdik. Bu savecle 
de kim bilir, ihtimal, Erzincan faci. 
asının zarar nisbetini, yüzde sekcıen 

Fakat. bu noktalara temac: eder. 
kf'n. insaflı olmakhın da uzaklnı-;ma • 
mEJ'k mecbıırivetindeviz.. ' 

Hesan edelinı ki, kosk.O<'S\ hir c:"h
rin binlerce ölü verer1-k. hirkar d~
kika kinde harahPve dönüsii. v"'rvii. 
zünün her teskilatını c:aı::ırt'lbilecek 
derrCf"de aznmr+'i bir faciadır. 

Ve hesap edelim ki. tabiat. F-rzin. 
canı ı;nde viraneye cevirio b1rakrnak. 
la kalmamtc;. onun vardtmınn kn~uı. 
masını zorla~ırEJC'a-k h"r resit c:uik11c;. 
di hnzırlamak insafsızlığını da gös. 
k"°'" i c:ti r. 

Bedbin bir babanın sözleri 

İci erzak vP C'<''l'a nolu bir kı:ıtal"ın 
zelzele v~ siddetıi fırtına yiiziinden 
kaza:va uğravın yolrlan rtkm~c;ını ve 
ki erzak ve ilaç dolu dij'?er bir trnni 
Erzincana kost11ran bir lokomotifin 
de, yıkılıveren bir köprü bacıında ho. 
murdana homurdana beklemek mer. 
buriy<4linde kalısını hntırlavanlar, 
Erzinrnna ilk vardımı, faciadan alt. 
mrs kiirur saat ı::onra vetic:tfrchilic;i. 
mizi ağır tenkitlere müstahak bir 
hata sayamazlar. 

Bana bu satırları vazm"lt lüzumu. 
nu duvuran hfıdic:ı>v-;;. de Erzincanda 
şahit olmustum: İki cocuğunu enkaz 
altında bırakmanın derin acısile sar. 
sılm~ bulunan bedbin bir babavla 
birlikte. bir harabr haline giren şeb. 
ri dolaşıyorduk. O bana, kaldırıma 
doğru, secdeye eğilmişcesine yat. 
mış, fakat nasılsa yıkılmamış bir bi. 
nanın szarip vaziyetini gösterdi, ve: 
"- Bak dedi. su binanın bu hale 

geldii'{i halde yıkılmaytşına ne der. 
sin?" 

Ben, gösterdiği evin hakikaten '!a. 
rio manzarasına bakarken, o ilave 
etti: 

"- Bu evi, yrkılıp harap olmak. 
tan ikurtaran, şu gördüğün çınar a. 
ğaçlarıdır!" 

O, bu sözleri söylevince, dikkat et. 
tim: Hakikaten. bu binanın vıkılma. 
sma, onu iki köşesinden sağlam bi. 
rer destek gibi göltüsleyen iki şişman 
çınar a~ mAni olmustu. Arkadasım: 
"- Görüvorsun ya? dedi, o iki çı. 

nar sayesinde, o evden tam 12 insan 
hayatı kurtuldu!" 

Ve, ihtimal, ölen iki yavrusunu, 
enkaz altından çıkarmıya çabalamış 
olanlann beceriksizliklerini kastede. 
rek, dislerini gıcırdattı: 
"- Halbuki, dedi, onlar, şu iki a. 

ğac kadar olamadılar!" 
Bence, onun bu aşın tenkidi savu. 

ruşu, biraz içinde bulunduğu haleti 
ruhiye perişanlığınd81'1, fakat biraz 
da, yardımların yapılmasını gecikti. 
ren ve güçleştiren tabii anzaları, ya 
bilmeyişinden, yahut da hatırlama. 
yışındandı. Bilmem, tesadüfen bu ya. 

Chamberlafn'in bir manevrası olarak 
telakki etmekte ve bunun Almanya
yı imha azminde olan İngUterenin 
harici siyasetide hiçbir deği§iklik i
fade edemiyeceğini yazmaktadır. 

Mesela biric:inden bahı:0ttiler ki, 
fneia vuku bulıır hnlmaz ilk ic:i ı:f'h. 
rin kııvumcu diikkanını:ı ko.,mak ol
mus. Ve onu orada, cürmü JllPc:hııt 
halinci<'. hmm:hktf!n ceza yemiş bir 
m:ılıkum v:ıkal;ımtc:! 

Eğf'r söyknilf'nlPre in..,ıımnk V°•. 
zım eelirse. arııı. haha. kardroc:. cocuk. 
akraha ve tırnllfıkat aranıS\k bnhnne. 
sile, fnkat hak:\rntt... ı::ndl",..~. virane 
c;oyrnak maksadile Eı;-zincana koşan. 
lar na olıııııs. 

N" va71k ki, büti;n hıml,.,rtn nıü. 
scbbibi. Erzinl"arıın karakol bimı lnrı. 
nı. ac:avic; m1ır., rızlarırıın teml7 r<><:. 
lan üzerine v.ııtan. ve tren kön .. lile. 
rin; f,..,.,, . ,,"llA"ını l-n7S\l"ı:>k. 'lnların 

yerlerini derhal dolı'lıırabilrrıPmize 
imlr;.~ l-.uıkmı,..,n ;nı:n(c;17 t ... l-.isıftı... 

T abiatm hayasız tabiatı 
Fakat c:u "tabiat . in rlP ne haya. 

sı7 tablsıti varmıs değil mi? 
Mesr-lr. . vinP. Önun hıc;nfsızl:l!ı ve 

hava~17l•~ı ·viiznrı<1,,n Er:ı:inc-:ın f ... 1~. 
kPt7Pdeler'pin irviadtl"-:ı knc:tıı,.,•lım 

sıhhfvp pldnll'rl 0 (', volların 41Cllrrı ..,_ 
c:1n1 'köori•l.,.rin 1r11 .. ulmı:>c:1nı. '"' müL 
hiş fırtınalann nİf'l?"'~ini 1-IPklE'mPk 
mC'Cburivetlnde knlilılar. v ... hu tf'. 
ahhur yüzi;'1d<>nnir ki Pnk<ız nltmd'ln 
ölü, ' '"'vn diri r-ıknrmak va1ifN:i. bu 
fc;iıı ihfic:.,C'tf'lr1.ıuı t""""rııen mahrum 
bulunan kimselere kaldı. 

Bul!iiıı c;i7e aıılat:ırsı(hm c:on ""iııı"l 
ihfi<:as isteven bu ince am 0 Hvevi, 
• önüne rlııramıyP"R'hmız t<ıhii iırı?.a. 
lar vüziinden _ iht'.ı:sıc:c:ı7. kimc:r>lere 
bıralrmak ;nC'Cburivetinri... kalıcrmı. 
7.ın, bi.,.,,. zarnr V"rmic; "hn mahzur. 
larınt da ortEıva kovacaktır: 

Bir doktorlı:ı, h11 .. ~n nlmuıı ~lı"İ 
dol:ısıyoruz . Bir nı:ıh:ı1 1nde, Prık:ız al. 
ftnda~ cec;etlor <'ıkarılın c:ok!lğn vı. 
ğılmalctadır. Didc>r c~PtlPr de C'ık"ıl. 
nlaca'k ve sonra hepsi birlikte bek
lemf'kte olan k:ımvona dnlrl"r11l:ırPlc. 
hn:r.ırlanmıc: btıl,,rıı:ın mahalle götii. 
rüliip gömi.ilece-ktir. 

T>oktor. c:okakta vatan r""c;etlere 
dikkı:ıtle bakıyor. SÔnra hirdPn, en. 
kaz ii:r.erinde <'flhc:an mahkiımlardan 
birisim• se>slC'niyor: 

"- r.ocurııım ... Bıırava hak!" 
Mahkum koşup geliyor. Doktor so. 

nıyor: 

"- Şu, en başta vatan kı:ırlının ce. 
sedini ne zamı:ın rıkarrlınız?" 
"- Şimdi efendim!'' 
Doktor bir lahza düşünüyor. Son. 

ra: 

··- O halde, çabuk. diyor, bu kıı
dmı sedyeve koyup, istasyon k'lrşı. 
sındaki sıhhiye cadınna getirin!'' 

Ölüden doğan çocuk 
Mahkum, bittabi bu emre derhal 

itaat cdivor ve biz de, doktorla bir. 
tikte. sıhhiye çadırına dönüyoruz. 
Kadının cesedi, çadıra gelince. ha. 
rekatı hakkında hiç izahat vermiyen 
doktor arkada,ım, bana kendio;ini 
yalnız bırakmam1 söylüyor. Onu 
hastabakıcılarile bırakıp çıkıyorum. 

Çok geçmeden çadırdan çıkıyor: 
Üzerinde ameliyat gömle~i vardır. 
Ellerini hastabakıcınm döktüğü al • 
kolle u~uşturarak gülümsiiyor. ve: 

"- Gel de ... diyor, içeriye, şuraya 
bak!" 

Çadıra girip, doktorun j!Österdiği 
yere bakınca, hayretle irkilmekten 
kendimi alamıyorum: Çünkü ölmüş 
kadının cesedi yanında. henilz do~
muş bir yavru yatmaktadır. Ve o bi. 
çare yavru, kurtuluşunu, ihtimal he. 
nüz ölmüş bulunan anasınm gebe ol. 
duğunu derhal kavnvan de~erli he. 
kimin dikkatine, alakasına ve gay • 
retine, fistelik de harikuUde bir te. 
sadüfe borcludur. Ne derstnlr.. Bu, 
hakikaten "mucize,, de~il mi? 

Zaten biz de, doktorla birlikte bu 
kelimeyi, bir virane çadınnda doğan 
bu minimini kıza isim olarak verdik! 

Sıvasta 6084 Olü 
Tesbit Edildi 

Zelzele korkusundan Swa& halkının mühim bir kıamı geceyi 
karlar üstünde kurulan bu çadırlarda g~iriyor 

(Başı 1 incide) 
İzmir, 6 (Tan Muhabirinden) -

Dün Bergamada şiddetli iki zelzele 
olmuştur. Bugün de üç hafif z~lzele 
hissedilmiştir. 

Yozgat, 6 (A.A.) - Bugiin saat 5 
ve 11.50 de Yozgatta 15 saniye sü
ren şiddetli yer sar<>ınt1sı olmuştur. 
Zayiat ve hasar yoktur. 

larında teberrüat kaydeylemeğe ba~
lamışlardır. 

Diğer taraftan Tahran biiyük elçi. 
liğimizde açılan defterlerde şimdiye 

kadar 14.000 riyal i.ııne toplanmıştır. 

• Kudüs, 6 (A.A.) - Sıhhi levazımı 

ve felaketzedelere yarıyacak s:ıir 

mevaddı beraber götürecek olan mü. 
him bir sıhhiye kolu bugünlerde 
Türkiyeye doğru hareket edecektir. 

(Başı, 1 incide l 
l 1e bir tehlikeyi önlemek için icap e-' 

den tedbirler alınmış bulunmaktadır· 

K.IZILCAHAMAMDA 
Kızılcahamam, 6 (TAN Muhabi

rinden) - Beş gün, beş gece fasıla
sız ve bardaktan boşanırcasına ya
ğan yağmurlar, şiddetli sellere se
bep olmustur. Etraf ve bütün ova, 
deniz halini almıştır. Kasabamızın 

ortı:ısından gecen dere taşmış. bütün 
evlerin alt katlarına sular hücunı 

etmiş, bircok duvarlar yıkılmıştır. 

Bütün bahçeler harap olmuştur. 

Kı:ı:ılcahnmam • Ankara şosesinin 
buradan iki kilometre uz11ktaki kıs
mını sular tahrip etmiş. Bolu • Ge
rede • Kızılcahamam • Ankara ara
sındaki hiitün sefnler ink1taa uğra
mıştır. Bu yol. müc:kiilatla, fakat seri 
bir ~ekilde tamir olunup münakalat& 
acılmıstır. 

Kızılcahamamın köylerile muva
sa la~ını temin eden Ahılar, Oftlakçı 
köprüleri, biiyük ve kagir Hacıall 
köprüsü, Yabanabadın meshur ki'ıgir 
Pazar köprüsü, Saray köprüsü, bir 
dakika içinde yok olup gözden kay. 
bolmuştur. 

Kazamızın baslıca servet menbatnı 
teşkil eden çeltik tarlaları altüst oı. 
muştur. 

İrtibat ve muhaberat kesilmiş C'>l • 
duğundan nahiyelerde ve uzak köy. 
lerde vuku bulnn zarar hakkında ma. 
liımat alınamamıştır. 

Yağmur dinmiştir, şimdi mütema. 
diyen kar yağmaktadır. 

Giresun, 6 (A A.) - Gece saat 
22.45 de şehrimizde iki saniye süren 
bir zelzele daha olmı.:ştur. Hasar yok
tur. 

iskan işine ba1landı ilk Büyük Yaralı 
K a_f ilesi Dün Geldi 

Ankara, 6 (TAN :\-Iuhabirindcn)
i\lalatya, Antep gibi felaket mıntaka
sma civar vilayetlerde feliıketzedele. 
ri iskan ve iaşe etmek üzere hazırlık. 
lara başlanmıştır. Bu arada Antebe (Başı 1 !ncidel yız ve hayatımızı onlara borçluyuz. 
şimdilik 1200 kişi Malatyaya da bu. dit taksiler kiralamıştır. Bu suretle Belki bir kısmı çapulçuluk yapmış, 
nun iki m'sli kadar insan isk.ln olu. nakil işi süratle yapılmıştır. Kayma. !ardır. Fakat çoğu pek namuslu h&· 
nacaktır. Bu işlerle uğraşmak iizere kamlık, mıntaka dah\li!ıdeki oteli.er- reket etti. Kollarında ağır bilezikler 
bu viliıyctlerde komiteler kurulmuş de de sağlamlarla hafif yaralılara yer boyunlarında beşibiryerdeler olduğn 
tur. Bu komiteler boş evleri kirala. ayırtmış, dün bunlarıll istirahRtiui halde bir çok zengin aileler kurtaran 
makta ve bu evlerde iaşe ve ibate temin etmiştir. 1edakar insanların vazifelerini bitir-
işinin normal bir vaziyette gitmesi Felaketzedelerin anlattıklan diltten sonra istasyonda bir sigara B-

için tertib t alınmaktadır. Evvelki F lftk tz de b 1anna g cnJe-ri radıklarına ahit oldum. Öyle hadi. 
cıkşam Malatyaya Erzincandan 35 ki- anlatırlarken gördükl~ri facianın deh seler gördük ki, hayret edersiniz: 
şilik 2 inci kane gelmiş ve bunlar şeti yüzlerinden bcllı oluyordu. So- Mcselfı, zelzele o kadar şiddetli oL 
muhtelif yerlere iskan edilmişlerdir. ğukkanlılığını muhafazaya çalışan muş ki, beşiğinde mışıl mışıl uyuyan 
Dün de 230 yaralı olmak üzere 3 eli hafif yaralılardan Basanın macerası bir ya\•ru beşiği ile beraber pencere. 
kafile Malatyaya varmış, bunlardan ve gördükleri pek iecidir. Hasan bi. den bahçeye düşmüş, beşik devrilme 
128 i Diyarbakır ve Adanaya gönde- ze felaketi şöyle anhtını~tır: miş ve çocuğa hiç bir şey olmamıştı. 
rilmiş, mütebakisi Malatyada iskan "- Nafıa Vekafoti"lin memuru· Soğukta barbar baı~~ı:-an bu çocuğu 
edilmiştir. yum. Erzıncanda ı;u Kanallarında ~a- kurtardıktan sonra aııasmı, babasını 

Vilayetlerdeki teberrüler lışıyorum. Karımı da Erzincana gö- aradık, fakat bulamadık. \z daha u. 

A k (T N l\" h tu"rmu"c:, Ulucami mahul:esinde kcr. nutuyordum. Refik::ım, tesadüf eseri n ara, 6 A .ı.u abirinden)-- 7 

Bütün vilayetlerde para ve eşya te- piçten yapılmış ;,,ir ev kira~a~J~tım: bir çatı altında büzülmüş kalmış, o-
berrülerine hararetle devam edili. Orada evlerin hemen hepsı bızımkı nu kurtarmak için çok ~ğra~tık. Ne 

1 'b'd' F ı · k tı" vuku bulduğu ge tuhaftır ki, refikıımın yam başında 
nakkalede 16 bin, Trabzon 5 .500• ce eve geç gitmiştim. Yntağıma gir. · bir de çocuk gördük. Benim çocuğum 
yor. Bu arada dün akşama kadar Ça 1 gı ı ır. e a e n • 

Trabzon şoförlri 1500, Antep 27018• dim. bir ttirlti uyuyamıyordum. İçim- yoktu. Nihayet ar.ladık ki, bu kom
Bursa 41518, Çankırı 4500, fzmirde de bir sıkıntı vardı. Seat ik:ye gel. şunun yavrusudur v<.! her nasılsa bi-
67419 (ticarethanelerin taahhüt et- mişti. Dalar gibi olmuştum. Birden zim evin enkazı altına savrulmu~tur. 
tikleri meblağlar bu yekundan hariç), müthiş_ bir sa~~ntı .. ile. uyandım. B~- Açlık batlıyor 
Konya 18000, tsparta 12134 Hata da şımn bır şey duşmuştn. Bu ~om\)dı- Nihayet açlık ba~ladı Bir ta?:aftan 
22261, fzmittc 8021, Gercd,ede 3:oo, ııin üzerindeki saatti. Akabınde ka- karım inliyordu. Gözlerim karardı ve 
Giresunun Bulancık kazasında 1250 rımı da karyoladan yuvarlanmış gör- şuursuzca öteye beriye koşmıya baş

düm. Ev miitemadiycn salhınıyor, ladım. Biraz ötede gözüme bir ekmek 
ben şnş1rmış bir halde elimde saat yığını ilişir gibi olclu. O tarafa atıl. 
saniyeleri sayıyordum. Bir ara karı.- dım. Müthiş bir sarap! Bu bir insan 
ma seslendim; cevap alamadım. Me- yığını idi. Tekrar dolaşınıya başla. 
ğer o, mutfağa doğru kaçmıya çalışı dıın. Toprak üzerine kurulmuı bir so 
yor, gürültüden sesimı duymuyomuş banın üı;erinde bir tabak bulgur pi

ve Çorumda 4637 lira vermişlerdir. 
Bundan başka bütün vilayetleri. 

miz mütemadiyen külliyetli miktar. 
da giy<.'Cek ve yiyecek eşyası gi.inder. 
mektedirler. 

Tuncelinde yol inşaatı yapan şir

ket 478 parçadan ibaret karyolaları .. 
nı bütün teferrüatiyle fel8ketzedele. 
re vermi§tir. 

Doat devletlerin yardımları 
Ankara, 6 (A.A.) - Fransnnın An. 

kara büyük elçisi hareketiarz !ela .. 
ketzedeleri için hükumetinin beş 

milyon frank tahsis ettiğini. Fransa .. 
nın Şarki Akcfoniz orduları kuman .. 

dan lığının yine felaketzedeler için 3 
yüz çadır ile 5000 battaniye teber. 
ril eylediğini ve Fransanın Suriye 
fevkalAde komiserinin de Halepten 

alınacak battaniyeler icin · 200.000 
frank tahsis etmis olduğunu Harici. 
ye Vekaletine bjldirmiştir. 

Japon maslahatgüzarı. Türkiye. 
deki Japon kolonisi ile Japon büyük 
elçiliği namına feliketzedelere bir 

yardım olmak üzere bin lira gönde. 
rildiğinden Hariciye Vekaletini ha. 
berdar eylemiştir. 

• 
İran büyük elçiliği Şehinşah haz. 

retleri tarafından yapılmış olan te. 
berrüiln tevdi edilmiş olduğunu Ha. 
rlcfye Vekatetine bildirmiştir. 

Diğer taraftan İran Başvekalcti ve 
Hariciye Nezareti memurlan ara. 

Birdonbire ev çöktü ve akabinde lavı gördüm. Sobanın civarında bu
kendimi yarı belime kadar enkaz al- lunanlar meşguldü. Alaca karanlık
tında buldum. Yukarıya baktım. Gök tan da istifade ede:-ck bulgur pflavı• 
yüzü görünüyordu. Sağım, solum en.. nı çaldım. Koşa koc;a karımın yanına 
kaz yığını idi. Etraftan tüyler ürper.. geldim. Beraberce yedik. 
tici inlemeler geliyordu. Daha (itede Faciadan dört gün sonra bir tren 
bir bina yanıyor, alevler arasında Ö- .Şefinin kızı en.kaz altından çıkarıldı. 
teye beriye koşuşan insanlar görü- Burnu bile kanam:ımıştı Çocuk ıe
yordum. Taş kesilmiştim. Hiç bir ye. vınclnden koşa ko,a trene ge:di. 
rim ağrımıyor, fakat yerimden kımıl Nihayet biz de ayağımızda terlik, 
dıyamıyordum.,, sırtımızda gecelik. yola çıktik. Sıvas-

.. . ta bana adını söylemiyen bir zat 'IO
"Birdenbire karşnnda yüıU gozil 1 undu, elbiseleril'1i verdi. "ok Ukilr 

sıyrılmış bir insan peyda oldu. Bu Y 'r § 
İmrali mahkOmlarından Halit idi. fstanbula da kavuşmuş bulunuyoruz. 

"Korkma kardeşim, geçmiş olsun,. 
diyerek beni enkaz arasından çıkar
dı ve canımı kurtardı. Hemen başka 
tarafa koştu ve daha bir çok ~anlar 
kurtardıktan sonra bir enkaz yığını 
altına girdi. Buradan ceza hakiminin 
iniltileri duyuluyordu. 15 sene ağır 

hapse mahkum olan bu fedakar in
san nihayet ceza hlkimini kurtanr
un bir ikinci zelzele neticesinde iki 
kolunu birden kırdı ve olduğu yerdt 
yığıldı kaldı. 

MahkOmlardan şoför Nuri bir ta. 
raftan avaz avaz bağınyor, herkesi 
fardnna davet ediyordu. Mahkt\.n. 
lardan gördüğümüz iyiliği unutama. 

'Küçük Memleket Haberleri J 

MURATLIDA: 
Hoca Aydın çiftliğinden Veli oJ

lu Mustafa Çalıskanın üç öküzü ça
lınmış, bunlan Lüleburgazda kasaba 
satmak isteyen Kumsait köyündell 
Hüseyin ve Üzeyir tevkil edilmiştir· 

HENDEKTE: 
Gençler Yurdu bir müsamere ver

miş, "Kanun Adamı,, piyesi muvaf
fakiyetle temsil edilmiş, "Tarih söY
lüyor,, tablosu da canlandınlnuştıt· 

BABA ESKİDE: , 
Halkevinde, sosyal yardım kol\J 

menfaatine "Bugünün davası .. ptyeııl 
oynanmış, mühimce hasılat temin e
dilm.istir. . 
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Müflis Gözmen Eskenazi Negrin Limited Şirketinin Sıra Cetveli: 

Alacaklının ismi 

Edip Öz Kaynak 
Nesim Mae ve Robert şir
keti vekili J ak Mizrahi 
Bohor Aburesi 
Heskiya Danon ~i. vekili A 
Zeki 
Hazine 

.3 ..... 

Türk Petrol Lmitecl şirketi 
vekili A. Jak Mizrahi 
Hanri Peres vekili Jak Uiz. 
rahi --. 
Omni pol vekili İsak Sages 
Selanik Bank.ısı vekili İsak 
Sages 

< ;Necqıi G~ne.!l 

Bedrettin Pınar 
İş Bankası vekili İsmail İsa 

Türk Tecim Anonim Ş. ve
kili İsmail İsa 

Emlak Eytam Bankası 

Selim Nasır vekili A. Necatı 
Yalım 

İbrahim 1trı vekili Necati 
Yalım 

Said Gözem vekili Necati Ya
lım 

Rejine vekili A. Necati Ya
lım 

Said Gözem ve Negrin Kol
lektif şirketi 
Bursa Dokumacılık ve Tri. 
kotaj T.A.Ş. vekili A. Arif 
Mustafa 

Antuvan Pulcu 
Ali Haydar Özkeııd 

Satvet Lutfi 

Pavlaki Arzı oğlu 

Teodor Teodoridis 
Mişon Eskenazi 
Yako Krespi 
Magriso 
Sami Levi 
Senofon 
Dıroer ;f;SK~titl 

Sebuh Bayman 
Agop Keşiş 
Kapril Keşiş 
Hayim Ben Basat 
Moris Şayo 

Ezra Şayo 
Avukat Yaşuva 
Vedad Başar 
Alber Romeno 
Burla Biraderler 
Küçük İstikraz Sandığı T. 
A. Ş. 

M. U. Mayer v~kili Menahim 
Alguvadiş ve Haydar 
Gelşaft Der Furslav vekili 
Menahim 

Haydar Berkmen vekili Adf 
Mustafa avukat 

Süreyya İlmen vekili Arif 
Mustafa 

Edip ve Arif Mustafa 

İstediği 
Para 

L. K. 

Kabul 
olunan 

Para 
L. K. 

Sıra .Reddo
lunan 
Para 

L. K. 

MOLAHAZAT 

-. 3500 
622 44 

3500 00 
261 00 

62099 31 

243 65 

80 00 

-----
3500 6 
622 44 6 

1500 00 
258 GO 

481 81 

243 65 

80 00 

6 
6 

5 

6 

6 

2000 00 Odenmemıı oldu~undan 
3 00 Kaydı oln1adıjından 

61077 65 

5?9 85 
o 

o 

Şurayı Devlette derdesti tet
kik olduğundan 
Katileşmediğlndcn 

o 

o 

3327 58 
717 34 

00 00 
00 00 

o 3327 58 
o 717 34 

Vesika klii görülmedf~inden 
İttihazı karara mahal olma
dığından 

41131 00 00 00 o 41131 00 Muhakemesi derdest olduğun. 
dan 

3000 00 
207731 00 

00 00 
00 00 

o ~000 00 
o 207731 00 

Hizmet yapılmadığından 
Tecim Sosyetesi alacağınds.n 
kabul edildiğinden 

229151 50 229151 00 

51891 29 50000 00 

700 00 700 00 

15000 00 15000 00 

32 Hisse senedi 

300 00 300 00 

10000 00 10000 00 

5740. 11,9 İngiliz 
15312 00 Türk 

467 00 
15000 00 

37023 72 

1000 00 

f 467 00 
o 00 

o 00 

o 30 

6 

6 

o 

6 

6 

6 

o 
o 

o 

o 

50 00 50 00 6 
100 00 ~ 100 00 6 
50 00 50 00 6 
50 00 50 00 6 
50 00 50 00 6 

1391 29 

Tediye ettiği miktar mümta
zcn 

Tediyenin· sübutu halinde 
13000 liranın mürntazen diğer 
kısmının 6 ıncı sıraya 

Tediyeye mualla~an 

İhtilaflı olduğundan 

Tediyeye muallakan 

Her iki kalem Altıncı sıraya 

kabul edilmi_şfü: 

467 00 Talep hakkı olmadtğ =ndan 

15000 00 Hizmet ifa olunmadığından ve 
takdire taalluk ettiğinden 

37023 72 Şirketin borcu olduğu anlaşıla. 
matlığından 

1000 00 Müflisin borcu l)lduğu anlaşı

lamadığından 

:::..5~o ='o~o~~~-M o,._.o"==--'6"-=== ==- -~~~=~""" 
150 00 150 00 6 

50 00 50 00 6 
200 00 200 00 6 
200 00 200 00 6 
100 00 100 00 6 
100 oo oo ~o o 

100 19 
~000 00 
100 00 
50 00 

190 00 
1708 68 

100 00 
0000 00 
100 00 
50 00 

190 00 
1590 00 

o 

6 
6 
6 
6 

5634 26 5634 26R.l\1 6 

54241 22 54241 22 6 
Şilin 

2885 33 2885 33 6 

2700 32 2700 32 6 

1400 00 

100 00 Masarifi muhakeme ohıp ilam 

hükmü katileşmediğirıden 
lOfl 19 ,, ,. ,, 

5000 00 Hizmeti anlaşılmadığından 

118 00 Defterde kaydı olınadığTndan 

4200 00 
91 18 

vekilı ~~ 300 79 

Kastro vekili Arif Mustafa 
J ozef N egrin 
Mühendis Tarnapol 
Mizrahi 

1400 00 
000 00 
91 18 

300 79 

6 

o 
6 
6 

4200 00 Asıl Borçlu ibra e<lildiğinden 

Nusret Sirman 

Yaşova Eskenazi 

Karasu vekili Nesim ~agcs 

Avukat Arif Aras 

liaydar Berkmen 

Mehmet Emin vekili avUkat 
Arif Mustafa Aras 
R:arakin 
Naci 

Necdet 

Sadettin 

Mehmet Ertem 
Selim Zeki 
Akif 

Cemal 
Rıza 
Said 
Fa liri 

Bahaeddin 
Mehmed 
Hayri İlmen 
Cacid Aktel 
Avni Açık Alın 
Cevad 
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500 00 

7700 00 

3500 00 

30000 00 

4 00 
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4 00 
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4 00 
4 00 
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.4 00 
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500 00 
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0000 00 

0000 00 
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0000 00 
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0000 JO 
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, __ _ 
7700 00 

. 
Tahvillerin iadesi meselesinin 
an muhakemin halli lazım gel
diğinden 

Alacaklı taayyün edemedijlıı.. 
den 

3500 00 Mukavele mevcut olmadılm· 

30000 00 

4 00 

4 oo· 
4 00 
4 oö 
4 00 

4 00 
4 00 
4 00 

4 00 
4 00 
4 00 
4 00 

4 00 
4 00 
4 00 

4 00 
4 00 
4 00 

dan 
Borcun vücudü anlaşılamadı 
ğından 

Borç kalmadığından 
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inhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
I - Şartnamesi mucibince müteahhidi hesabına satın alınacak (1) adet p~nya 

tezgAhına 3·1-940 tarihinde talip zuhur etmediğinden eksiltmesi şeraiti sabıka dai
resinde (10) gün temdit edilmiştir. 

II - Ekııllt.menln 13-1-940 cumartesi günU saat 10 de Kabataşta levazım ve mü-
bayaat p.ıbesindekl alım komlsyonund.ı yapılacağı iHln olunur. (152) 

-

istanbul Belediyesi ilanları 
Sarıyer Kaymakam ve 9. f. MUdUrlU1jilnden: Büyükderede bulunarak d:ıireye 

teslim edilmiş olan (BORAK) cinsinden bir av köpeğinin sahibi her kim ise dai
reye müracaaUa 8 gün zarfında alması ve aksi takdirde dairece satılacağı Uan 
olunur. (183) 

939 - 940 Senesinde Mahrukat Kanununun 
tatbik Olunduğu Yerlerin Nazan Dikkatine : 

Eti Bank Mahrukat Bürosundan: 
Mahrukat kanununun şümulüne giren devalr, mücssesat vesair binaların ihtiyaç
ları için Büromuzca imlil ettirilen sobalar, mahal, isim ve adresleri aşağıda yazılı 
ajasnlarımız tarafından satılmakta oldu~u alakadarlara ilAn olunur. 

Yeri Ajanın fıfm ve adresi Yeri Ajanın lılm ve adresi 

Balıkesir Ahmet ve İbrrıhim, Cuma
lı kardeşler Çiviciler No. 12 ----

Bandırma Fahri Teke_li _____ _ 

İzmir Refik Çullu Birinci Kor
donda Kömür müteahhidi -------, ~ ~ --

Bayındır hmirde Refik Çullu yazı-
hanesi 

B_u_c_a ___ İzmird;-Refik Çullu yaz.ı-

hanesi 
Borno~-,a--İzmirde Refik Çullu yazı

hanesi 

Ödemiş İzmirde Refik Çullu yazı-
hanesi - - --

Torbalı İzmirde Refik Çullu yozı· 
hanesi ------- - - - -

Menemen İbrahim Güner. Tütün tüc-
carı -----

Tire Nihat Gidel 

Uşak SabAn Görgülü. Hal!< Ya-
zı evi - - ---

Burdur Mehmet Dayıoğlu. 'füccnr 

Eskişeh~ Esref Zeytinler ve şeriki 

Bilecik 

--~---

Bozöyük 

Tahı1 Pazarı sahibi 

Eskişehirde F.şref Ze,ytin
ler ve ı<criki yazıhanesi 

Eskişehirde Eşref Zeytin-

ler ve şeriki yazıhanesi. 
~------ - - - - -
İnönü Eskisehirde Eşref Zevtin-

Ünye Orduda Gih'enevi sahip~ 
leri Hasan Eroğlu ve Atıf 
Özarın yrızıhanesl ------ -------~--
İs m A 11 Kırıml Tüccar ve Sinop 

Manisa 

Komisyoncu 

Miisellim Işıldak, Kasaba 
Caddesi No. 150 

~---------~ ---------
Salihli M an l sa d A Müsellim Işıldak 

Yazıhanesi --------- ------------
Ala ş eh l r Mustafa Özer 

---~ ----------
Akhisar Esat Özbay, Çeşmeli Fab-

rikatör ------- ------------,-,-----
0 s m an Tortuman, Ümit Kırkağaç 

Bakkaliyesi sahibi 
~---- -------Soma 

Turgutlu 

Muhittin Ersun 

- Eşref Erturgut, Üzüm Çar
şısı No. 5 -----

Afyon Yunus Çelikel veresesi ve 
dıımaUarı ------------- ---------------Çay Af yanda Yunus Çelikel 
veresesi ve damatları ya
zıhanesi 

----------- -----
Dinar Afyonda Yunus Çelikel 

veresesi ve damatları ya
zıhanesi ------

Sandıklı 

.. 
Afyonda Yunus Çelikel 
veresesi ve damatlı.rı ya
zıhanesi 

~------- -------
Çumra Konya da Rıfat Gi.izel ya-

ler ve şeriki yazıhanesi zıhımesi ------- --- ---
Adapazarı Keramettin Barut Aı•cılar Ereğli Konyada Rılat Güzel ya-

Pazım sahibi zıhnnesi 
~-----

Kfit::ıhya İhsan Şerif Özızen Ecnıcı Karaman Konyada Rıfat GUzel ya-

Tavşanlı Eti Bank Tavşanlı ne~lr- zıhanesl 
misaz Linyitleri tşletmesi Akşehir Yunus Çelikel veresesi ve 

t-z.m- 1-.t----- Vehbi ve Selahattin Ö~ damatları Tacettin Kan
tarcı Türrr ,. 

----T---~~~-""°-:_İ_zm_itte Vehbi ,.e Selıihat- Argıthanı Akşehirde Yunus Çelikel 
- veresesi ve damatları Ta-tin Öneş yazıhanesi 
------ ---------- cettin Kantarcı yazıhrınesi 

Darıca İzmltte Vehhi ve Seltıhat- ~----
Ilgın Akşehirde Yunus Çelikel 

tin Öneş yazıhanesi 
--- veresesi ve damatları Ta-

Gebzc İzmitte Vehbi ve Seliıhat- _____ cettin Kantarcı yazıhanesi 
tin Önes vazıhanesl Isparta Hilmi Dolmacı Srırraf 

-Sa_p_a_n-ca--İzmitte Vehbi ve Seliih;ı.:-- Kayseri Nurettin Varlık, Kazancı4 
tin Öneş ya1.ıhancsl larda Tüccar ------ - --- ~----

Krınvıı Rıfııt Güzel Tüccar Niğde Taciroğlu Ali Tecimer ve 
Çnnkırı--E~tl Bank mahnıkat bür-;;=- çocukları ------ ----~-----

~-----s_u ı<atış memurh.;;ığu=---..--- Sıvas İhsan Kar;ıvaprak. 
İstanbul M. Emin Özl~r Gahıta Rıh- _______ h_u_rl..;...yet Cad_d_es_i ______ _ 

tım Kefeli 
No. 28. 29 

Hü~yln Han Samsun Sıddık Bilgin 
Bilgin ------

Kırklareli t~tııTlhulda M. Emin Ö1ler 

Çaı·sam~ Samsunda Sıddık 
Yaııhancsi --- ---- --------

Yıızıhane~i Ankara 
1 Edlrn·e---İstıınbulda M.- Emln Öz!-;;- Dlyarbrıkır 

Yni'Jhanesi 
Malatya Emin Yakın Yeni Şirket F.IAzığ 

Vehbi Koç ve ortaıtı 

Misbah Münlp Uras Kar
deşler 

Gaffur Sungur Tüccar 

_____ Hrın TUccar ____ ~-- Trabzon Daniş Eyilpoğlu ve Osman 
Giresun 

İnebolu 

Ordu 

Fatsa 

Arif Sadıkoğlu ve oğul- Akc;ay 
!arı S-!ir_m_e_ıı_e ___ İsmrıil SLi~n Tiiccar 

Receo Basri Küc:iiknk Hopa Eti Bıınk Kuvarshan me-
Hrı~ıın Eroj!lu ve Atı.t ö-- murluğu 
zarın GilvenevJ Rilc Mehmet Hu!ı'ı~i Demirel 
Orduda Güvcnevl sahip- İst:ınbul Bakkaliye~i sahibi 
!eri Hasıın Eroğlu ve Atıf Amasya Rıfat Özdemir Mahkeme 
Özarın yazıhanesi çarşısı (37) (82) 

RADYO 
ANKARA RADYOSU 

TDrkiye Radyodifüzyon Postalan 
Tii.rki1e Radyosu Ankara Radyosu 

Dalga Uzunluğu 
1648 m. 162 Kes. 120 Kw. 

T. A. P. 31.7 m. 9465 Kc~. 20 Kw. 

Pazar, 7. 1. 1940 
;... ·-

12,30 P!'ogram ve memleket saat ayarı, 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri, l'.!,50 
Türk müziği: Düğün Adetlerine ait tUrkil
ler. Kadınlar küme heyeti ve Sadi Yaver 
Ataman. 13.ıO Türk milziii. Çalnnlar: Ve
cihe, Ruşen Kam, Refik 1 rsan. 

1 - Okuyan: Mefharet Sağnak: 
l - I,eylA Hanım: Hicazkar şarkı (Ner

desln nerde acep), 2 - Ari! Bey: Hicaz
kAr şarkı (Gözümden gitmiyor bir an ha
yali). 

2 - Okuvan: Radife Erten: 
l - Arif Bey: Hüseyni şarkı ('Vaslınla 

cana pek neş'elendim), 2 - Kürdilihlcaz
kArşarkı (Sen beni bir buseye ettin feda), 
3 - Saz eseri. 

13.30 - 14.30 Müzik: Kilçük orkı:Etra 
(Şd Necip Askın): 

1 - Ernst Fischer: TA.til günleri: 
a) f ~te dağlar. 
b) Beklenilmeyen bir tesadüf. 
c) Suların sükuneti. 
d) Avdel 

2 - RobertLeuschner: Mazurka (Fan
tez.i). 

3 - Eduard Künneke: Dans sultlnden 
Blues. 

4 - Desim Fahri: Bolıazlçi dalgalan. 
5 - Arnold l\Ielster: Bohemya rapsodisi 
6 - Giullo de Micheli: Memleket has-

reti (Serenad). 
7 - Mainzer: Düğün töreni. . 
18.00 Program ve memleket saat ayarı, 

18.05 Müzik: Radyo caz orkestra!ı, 18,30 
Çocuk saati), 18,55 Serbest saat, 1 Q,10 
Memleket sal'l't ayarı, ajans ve meteoroloji 
haberleri. 19,30 Türk müziği. Çalan1ar: 
Vecihe, Ruı;en K:ım, Reşat Erer, İzzettin 
Ökte. 

1 - Okuyan: Muzaffer İ lkar: .... 
1 - Nişaburek peşrevi, 2 - f smail 

Hakkı Bey: Nişaburek beste (Bir k~re yü
zün görmeği), 3 - Ziya Paşa: Nişaburelt 
§arkı (Bir zeban söylersin), 4 - Ziya Pa
şa: Nişaburek şarkı (Mesti nazım kim bü
yüttü böyle b! perva seni), 5 - İız~ttln 
Ökte: Tanbur taksimi, 6 - Ali Rıfat: Ni
şaburek şarkı (Meyledip bir gı.ilizare', 

7 - İsmail Hakkı Bey: Nişaburek yürük 
semai (Eü iül ne acep silsilei mtlşkf te
rin var). 8 - Nişaburek saz semaısi. 

2 - Okuyan: Melek Tokg!Sz: >... 

1 - Arif Bey: KUrdllihicazkAr şarkı 

(Güzelim hiç aramaz mı), 2 - Refik Fer
san: Kürdilihicazkar şarkı (Gözlerin mal 
mine), 3 - Refik Fersan: Nihavent şarkı 
(Sen pek güzelsin), 4 - Refik Fe~an: 
T ahirpuselik şarkı (Canlandı hayalimde). 

20.15 Konuşma (Tarihten ııay!alar), 

20,30 Türk müziği: Hnlk türk(ileri: İnebo· 
lulu Sarı Recep, 20,45 Tilrk müziği: Fasıl 
heveti, 21,15 ~'!üzlk: Webcr - Büyük D>.ıo 
(Op. 48) (Klarinet ve Piyano icin), Hay
rullııh Duygu VP Cemal Reşid ve Melodi· 
ler (Pl.), 21,45 Mi.izik: Neşeli müzlk (Pl.), 
22,15 Memlek~t saat ayan. ajans haber· 
!eri, ziraat, esham - tahvlııit, kamhlY" -
nukut borsa-:ı (Fiyat), 22.30 Ajans spor 
se.rvısı, 22,40 Müzik: Cazbıınd (Pl. ), 

23,25 - 23,30 Yarınki program vı kapanış. 

:~;~~;~~;~'~ 
--~ "-·"'/'-"' .... ~

Askere Da,ıet 
F•tlh A•kerlik Şubeelnden: 
Şimdiye kadar hiç askerlik etmemls 

316 - 334 (dahil) doğ. cezalı, cezasız ve 
geçen celpte namlarına davetiye gntderi
len (335) doğ) (Topçu) sınıfına rnen..«U!) 
erat sevkedileceklerinden hemen şubeye 
müracaatları. 

YENi NEŞRIY AT : 

FEN MECMUASI - İz.mirde ne~rPd!len 
bu aylık talebe mecmuasının 3 uncu aa· 
yısı çıkmıstır. 
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93 Musa ,. ,~ 4 00 0000 00 O 4 00 ,, ,, ,, 
94 Hazine 1515 82 0000 00 O 1515 82 5 No. ile ~ rük edilmiştir. 

95 Sokuni Vakum 332 71 0000 00 O 332 71 Kafi vesaik olmadığından 

İstanbul İkinci iflas Memurluğundan : · ... c < • • ••• ". .. -.. •• ~ .-.. • •• • _ • 

Müflis Gözem Eskenazi N egr in Limited Şirketinin tahkiki düyun u yapılarak tanzim edilen sıra cetve-

li yukarıya yazıldı. İkinci toplanma 31.1.940 çarşamba saat 11 de yapılacaktır. Alacakları recldcdilenlerin 

ve itiraz etmek istiyenler ilandan 5 gün içinde ülasa karar veren Birinci Ticaret mahkemesine dava ikame 

edebilirler. Keyfiyet idare kararile ilan olunur. 




