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1 9 4 GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

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

alabilirsiniz. 15 k~n getirene bir seri kitap: 

İstanbulda 250, Posta İle 300 Kuruşa Verilir. 

imdat Heyeti Erbaada VENEDIK MULAKATI 
~~~--~~-A~~~ Oano-Csa~Ara~nda 

Açıkta Kalan Felaketzedeler yapılan Görüşme B"tti, 
Dün d 1 a y 1 ı· ·ıd· Macar Nazırı Dönüyor a ır ar er eş ırı ı Tuna Havzasını ve Bütün Balkanları AIGkadar 

-ı 

Balkanların 1 

Maruz Bulunduqu 

Yeni Tehlike 
Ycızan: M. Zekeriya SERTEL 

B ALKANLAR tinıdiye ka-
dar harpten ve İıstiladan 

uzak kalahilmiflerae, bunu Bal
k~ .devletlerinin siyasetlerinde
ki d1rayet ve basirette değil, bu 
nı~ın.Ieketlerle ala.kadar devlet
lerın nıüttef ikleri arasındaki çar
pı,~da aramak laznn gelir. 

Dunya h.k. · d a ımıy&tini paylaşamıyan 
~vletlerden her biri Balkanlarda bir 

:~fuz mıntakası vücude getirmek id. 
asrndadır. Balkanlarda Almanya

hın ekonomik, Sovyetleruı stratejık 
tn ~lyanın politik davaları vardır. Bı~ 
h utezat menfaatler arasında bir a-

enk vücude gelemediği için Bal-
kanlar b ·· k til. ugune adar harpten de, is. 

adan da masun kalmı~lardır. 
Almanya şimdiye kadar Balkanla

~- ~arşı mütecaviz bir siyaset taki-
'-&UlClEm...ictinan is ~Y'et'ıehe Çatprşll'ile 

k 
ten:ıetnesinde, bir taraftan da Bal. 
anların bu -· nk- . . 

Bad gu u vazıyetınden ikh-
nı ~n azami derecede istifade edebil
ı.._esınde aramalıdır. Alınanya BaL 
~nlard ik ' 
Yetini a . trsadi nüfuz ve hakimi. 
l3ir h tesis etmekle iktifa edebilir. 
na ~~· onun bu iktısadi istisman-

?nan.t ola v • • 

gllnJfrk ~~~ ıçın. Almanya bu-
faat _ tecavuzı bir harekette men

gorıniyebilir. 
Sovyetle B · li ~ · -ı . r ır gı ise F'ınlanda m"' ...,, esıni b" . ... 

ikan nı ıtirmediği için henüz Bal-
kit b eselesi ile meşgul olmıya va-

ltaı ulanıamıştır. 
Yas ti-y_anm zaten Balkanlardaki sL 
ha ~ ıse bugün için akti! değil, da. 

Yade tedafüidlr 
Bu seb 1 . 
~ har~p .~ .:3alkanlar bugilne ka-
hil- tec _ SUrüklenmekten ve yahut 
+..ı_ avuze kurban gitmekten kur
--aıuşlardrr. 

Fakat son zamanlarda tehlikenin 
l'e:n Yaklaşmakta olduğunu göste-

eınareler vardır 
P'ra.n.kf • 

.l~ltnan urter . Zeitt.mg ismindeki 
le So gazetesıne göre, Almanya i. 
?ı.üt 'Vyetler arasında Balkanlard3ki 

Kurtarma işlerine nezaret eden bir Generalimiz, bir lel<iketzeJenin müşkülünü halle çalışıyor 

Şarki Karahisar vel 
Alucraga lla Yardım 

~ırkan 

Karaya 
Oturdu Heyetleri Gönderildi 

Felaketzedelerden 223 ü Adanaya, 132 si de 

Kayseriye Yerleştirildi, Zelzele Devam Ediyor . Yolcular Kurtarddı, 

Geminin Yaraları 
Oldukça Ağırdır 

Erbaa, 7 (A.A.) -Erbaaya memur edilen Samsun Vali mu
avini, Samsun Halkevinden on bir kişilik bir yardım heyetile 
Erbaaya gelmiş, derhal yardım komitesi kurularak iaşe, iskan, 
eşya tevzii, enkaz kaldırma işlerini tanzime başlamıştır. 30 ya
taklı bir revir kurularak yaralıların tedavı1erine başlandığı gi
bi, 29 ağır yaralı da Samsun hastanesine gönderilmiştir. Hüku
met binasının ve jandarma dairesinin sağlam olduğu anlaşıldı. 
Memurlar burada vazifelerine başlamışlardır. Ana caddelerde
ki enkaz temizlenmekte ve bir iş üzerinde ellişer kişilik müte
addit ekipler devamlı olarak çalışmaktadır. 

=-:1 Baraka inşaatı d~vam ediyor. Yüz 
~ ............. ....._..._.. I barakanın inşaatı ikmal edilmek ü-

1• • • • • • ı zeredir. Erbaa merkezinde halk ta -$met 1n0 n U mamen çadırlara ycdeştirilmişı;ir. A
çıkta kimsenin kalmamasına J:ıüyük 

Antalya, 7 (Tan M!thabirinden) -
Denizyollan idaresinin Tırhan vapu
ru, cumartesi günü s3at 17 ele Alan
yaya 12 mil mesafedekı Şarpsa mev. 
kiinde sisten karaya oturmuştur. 

Kaptan, telsizle imdat istemiş ve 
umum müdürlüğü vaziyetten haber. 
dar etmiştir. Kaza mahalline ilk ola
rak Etrüsk yetişmiş ve Tırhanın bü
tün yolcularını almıştır. Nüfus ve 
mal zayiatı yoktur. Tırhanın yaraları 
çok büyüktür. Etrüsk hadise yerinde 
beklemektedir. 

la uz .nııntakalan hakkında bir -
Ştna VÜ an 
So cude gelmi::.tir 

'Vyetlerin n - 'k · · ti, b ~ anlardaki siyase-
taı .. ~ sahada bulunan stratejik nok. 

- 4 ele · So"" geçırerek Karadcnizi bir 

~Yazan:~ 
1 Yusuf Ziya Ortaç 1 

ehemmiyet verilmektedir. 53 köyde 
de işler teşkilatlandırılmış ve ayni 
suretle faaliyete geçilmiştir. 

Samsun Kazaları İçin 

Tahlisiye gemisi gonderildi 
Gemi Kurtarma şirketinin Alem

dar tahlisiye gemisi derhal ·,aka ye
rine gönderilmiştir. Alemdar ancak 
bugün Alanyaya muvasalat edecek, 
ve kurtarma ameliyesine >aşlıyacak
tır. Tırhanın yolcularını ve hamule. 
sini almak üzere bugün diğer bir va. 
pur kaldırılacaktır . 

·.ret g"T· h · nun için ° u aline getirmektir. Bu. 
nlak - de Tuna ağzına hakim ol
dır 11.'?ere Besarabyaya ihtiyacı YAr-

. ·~ew y k · M:osk • or Tımes gazetesinin 
O'\l'a Inuh b. • Ro 

•arab a ın, rnanyanın Be-
c:lı ~ YaYı Sovyetlere terke hazırlan-
g?nı bild. kt ·" göre ırme ewr. Bu ınuhabır~ 

d ' Romanya, Besarabyayı şimdi
en tahli Zeri ye etmekte ve Prut nehri fi_ 

nde tahkimat yapmaktadır. Sov. 
Yetler ist d" ~. .. :a e ıgı gun, Romanya derhal 

t 
esarabyayı tahliye ederek Prut hat

llıa ,..~ı-·1 kt. B 
'>"=ı ece ır. esarabyanın Sov. 

Yetlere t kin Alına lr +- er e nya da muvafa-
.ı;ı. ~ etmiştir. 

~ulgaristanla Sovyetler arasında 
liod "amanl d · • " h - . . ar a sıyası munasebetler 
~~lı inkışaf etmiştir. Moskova ile 

-Ye arasında hava se!erl~ıesisi 
k.ıırıtrlaşınış, ve Sovyetlerle bir'tlca.. 
;:: tnuahedesi aktedilnıiştir. Almaıı

"'la Sovyetlerin anlaşmasına naza
~ Bulgar:ista.n., Sovyet nüfuz mm.. 

CSonu Sa: ı, Stt: 1) 

. ' 

'• 

/ 

Bu eserde, değerli şair ve na. 
sirlıniz Yusuf Ziya Ortaç, Cüm

hl.lrftisinıizin hayatını anlat. 

nıaktadır. "İsmet İnöni.i,, niln a. 

dını taşıyan bu eser, şimdiye 
kadar Eınil Ludwig'in eserleri 

jannnda yazılmış olan ilk tarihi 

tercfinıei haldir. Cümhurreisi

mizin her günü hareket dolu ha. 

yatını bu eserde okuyacak olan. 

lar, edebi bir roman okumanın 
da zevkini tadacaklardır. Buna 

tereddiitsü.z inanmak için, bu e.. 

serin kıyınetli §•İr "Yusuf Ziya 

Ortaç,, tarafından ve çok bikir 

vesikalara istinaden kaleme a

]uıdığuu bilmek kliidir.. 

•• 
... Yakmda TAN 'da 

Samsun, 7 (A.A.) - Vilayet mın
takasında yer sarsıntısından mütees
sir olan Çarşamba kazasma ıcap e
den bütün yardımlar yapıldığı gibi 
ehemmiyetli zayiat ve hasarata uğrı

yan Tokadın Erbaa kazasındaki fe
laketzedelerin ihtiyaçlar1 için de 
buradan yiyecek ve giyecek madde 

ve eşyaları ile inşa levazımatı oları.k 
kereste gönderilmistir. Mahalli ihti
yacatı ve bilhassa l~rbaaya yapılan 

nakliyatı tetkik etmek üzere Samsun 
valisi dün Ladik kazasına giderek i
cap eden tedbirleri aldırmıştır. 

Şarki Karahisara Yardımlar 

Şarki Karaliisar, 7 (A.A.) - Gire
sundan yardrm suretile Tam deresi
ne kadar yetiştirilen erzakın Taır .... 

dereden Alucra ve Şarki Karahjsar 
kazalarına sureti nakli için Giresun 
vilayeti icap eden tedbiri alınış 1le 

(Sonu; Sa: I ; SD: 3) 

• 

... 
!zmirden alman son habc!"lere gö

re, Akdenizde şiddetli bir fırtına hü
küm .şürmektedir.Cumartesi günü İz
mir limanından gelmesi beklenen Er
zurum vapurunun da bu yuzden te
ahhurla geleceği anlaşılmaktadır. 

............................ 
Galatasaray Feneri 

2 - o Mağlup Et~i 
Galatasaray • Fenerbahçe a. 

rasında dlln yapılan maçı Ga. 
latHaray % • O ka:ıanmı~tır. Be.. 
şiktaş da Vefayı 4 • O yenmiştir . 
MaçJann tafsilatı spor sayfa.. 
mızdadır. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Meselelerin Görüşüldüğü ve Her iki Taraf 
Arasında Görüş Birliği Bulunduğu Bildiriliyor 

Roma, 7 (Hususi) - İtalyan Hariciye Nazın Kont Ciano ile 
Macar Hariciye Nazırı Kont Csaky bugün Venedikte tekrar gö
rüşmüşlerdir. Mülakat, birkaç saat sürmüştür. Macar Hariciye 
Nazın yarın Peşteye dönecek, Ciano da Mussoliniye izahat ver
mek üzere Romaya avdet edecektir. 

Bu sabah yeniden yapılan Ciano -
Csaky mülakatı mtinasebetile neşre
dilen tebliğde her iki devl~t ndamı· 

nın, umumı"Avrupa vaziyeti hakkın. 
da noktai nazar teatisinde bulundtık
lan ve her iki m~ml~ket noktai na. 
zarında tam mutabakat, mevcut ol-

ı 
duğunu müşahade ettikleri söylen· 
mektedir. 

l Görüşülen başlıca meseleler 
. Bu görüşmeler. Roma mahaiilinde 
1 günün mevzuu olmakta devam edi
l yor. Müzakere edilen başlıca mesele-
• lerin şöyle hulasa edilebileceği söy
lenmektedir: Alman • Sovyet ıttıha. 
dının akisleri, Rusla!'In Karpatlara 

· yerleşmesi, harp karşısında Tl.lna ve 
Balkan Avrupasrnm vaziyoti ve Ma
caristanın Yugoslavy.ı ve Romanya 
ile olan münasebatının şekli. 

Roma, gazeteleri, bütün meseleler 
üzerinde, bilhassa Avrupa cenubu 
~--l-•-·-- -~ "h"'.nı6.11lL1ulıı huhllü

ne mani olmak ve hali hazırdaki har
bin Balkanlara doğru y::ıyılmesına 
meydan vermemek hususunda, her i
ki memleket arasında mevcut tam 
mutabakatı tebarüz ettiriyorlar. Ma
caristanın Romanyada.ı olan metali. 
batı bahsinde, Macaristanın siddet 
yolu ile değil sadece hakka dayana. 
rak istediklerini almak emelinde bu
lunduğu ve samimi duygular besle
diği belirtilmektedir. 

ltalyan diplomasisinin gayreti 

Bugünkü Fransız gazeteleri, Ve
nedik mülakatı ile meşguldürler. 
Petit Parisien diyor ki: 
"Polonyanın Berlinle Mo!'kov!'l arasında 

taksimi üzerine, Sovyetler J3ırliğı Maca
ristana komşu olmuştur. Macar memleketi, 
bir gün veya öbür gün ikinci bir "Kareli 

(Sonu; Sa: 6: Sii.: !l) 

K. Csaky 

İKTiSAT 

Vekilinin 
Değişeceği 

Söyleniyor 
Ankara, 7 (Tan Mulıabfrin

den) - lktısat Vekili Hüsnü 
Çakırm istifa edeceği ve 11e
rine Trabzon mebusu ı·e eski 
Maliye ve 1 ktısat Vekili il a
san Sakanın .Qetirileceği hak
kında bir şayia dolaşıyor. Bu 
arada, Hüsnü Çakırın diqer 
bir ı·ekalete tayini ihtimalin· 
den de balısediliyor. 

Ancak, bu haberler su da
kikaya kadar resmı bir ma
kamdan teyit edilmiş değil
dir. 

lzmirinMahallelerinden 
Sular Çekiliyor, Civar 

Kazalardan Haber Yok 
Maddi Zararın Mühim Olduğu Zannediliyor, 
insanca Hiçbir Zayiat Olmadıaı Anlasırdı 

Manisa ovannı kaplıyan Gediz sulannın tahribatına ait 
reaim: Seller clemir;yolunun bir parça.ını alıp götürmüştür 

,(Yazısı altıncı sayfamızdadırl 



llıtikür 
Mutlak· 
Olarak 

Kalkacak 
Ankara, 7 (Tan Muhabiri bildiri

yor) - Hükumet, Buyük Millet Mec
lisine, son günlerde çok mühim ka. 
nun projeleri vermiştir. Bunlnr bil. 
hassa iktısadi hayatımızı alakadar 
etmektedir. Harp vaziyetinin icapla
rına göre, nizamlanmak gayesile ha
zırlanan bu kanun layihalarının ara
sında en mühimleri, milli i'(tısadı ko
ruma kanunile, Sümerbank ve Eti. 
banka yeni şekillerini veren, kömür 
ocaklarını devletleştiren ve devlet 
iktısadi müesseseleri üzerindeki mu. 
rakabe ve kontrolü genişleten pro
jelerdir. 
lhtikarla en şiddetli mücadele 

Milli iktısadı koruma kanunu, Par
ti grupunda müzakere edilmiştir. Ka
nunun asıl gnyesi şudur: İhtikan, 
memleketten mutlak olarak kaldır
mak. 

Bunun için hükumet, çok geniş ve 
mutlnk salahiyetler alacaktır. Ye bu 
arada Başvekilin vey~ tevkil edeceği 
bir zatın riyasetinde ve veldllerden 
mürekkep olarak milli iktısadı ko
ruma heyeti kurulacaktır. Hükumet, 
fiyat ve kira bedellerini tesbite, bü. 
tün mahsuller üzerinde fiyatfVazına, 
ithalat ve ihrncat işlerini yakından 

bir murakab ye, muhtel!.f istih!>nl 1 
şubelerini tevhit ve kontrol altına al
rnıya, stoklar tesis etmiye salilMyetli 
bulunacaktır. 

Bu arada bilhassa ihtikura müsait 
olan ve muayyen firmnlar tarafından 
getirtilerek, istenildiği gibi fiyat ko
nulan maddelerin ithalini, devlet, 
yalnız kendi inhisarı altına alabile
cektir. Elinde malı bulunup ta, ihti
kar arzusils ve iltizami olarak piya. 
saya çıkarmıyanlann stoklarına der. 
hal vazıyet edilecektir. 

Şiddetli cezalar 
Bugüne kadar en•fazla şikayeti 

mucip olan, devletin elind ' ihtik:ırı 

tamamile önliyecek kudrette me\.'zu
at bulunamaması idi. Yeni kanun bu 
h'U'sUsları tamamile tatmin etmekte

dir. 
Kanun hükümlerine mümanaat e

denlerden 1000 lirad n, 5000 liraya 
kadar para eczası alınacaktır. Bu hü
kümlerin tatbiki usulü muhakemeye 
üıbi olmıyacaktır. Hukumlcrin tem

yizi de yoktur. 
Alınacak cezaların miktarı, b2lk 

ve devlet aleyhine temin edilen men. 
faatlerden daha aşağı olmıyacaktır. 
Para cezasından başkn, hapis cc.zası 
da vardır ve eu ceza üç ayclan baslı
yarak beş seneye kadar yükselmek
tedir. Milli iktısndı l:oruma heyeti 
.kararı ile devletin alacağı tedbirler
de bilgilerinden istifade edilmek ü
zere davet edilenler, dışarda temin 
ettikleri para mıktarı l·cr.dılcrinc ve. 
rilmek üzere çnlısmıyn mecbur bu. 
lunmaktadırlur. Buna riayet etmiycn 
ve mümanaat gösteren isçiler için on 
beş güne kadar hapis cezası vardır. 

Hükumete maddi salahiyet 
Bütün bu işlerin bnşarılabilmcsi i

çin hükumete, maddi salahiyet te Ye
rilmektedir. llükum"'t, karşılığı ha
zine tarafından ve milli bankı:lardan 
kredi suretile temin edilmek üzere, 
20 milyon lira sarfma salahiyettar o
lacaktır. Ziraat Bankası vasıtasile te. 
min o1un,acak mali muamele, hüku. 
mete, dilediği anda, dilediği mevzu 
üzerinde tedbirli!r almak kudretini 

vermektedir. 
Milli iktısadı koruma kanunu, Baş

vekilin harp dolayısile neşrettiği be
yanname ve biliıhare Ticaret Vekili
nin 1stanbuldaki tetkiklerinden son
ra.. alınan devlet tedbirlerini kül ha. 
linde mütalea etmekte ve bunları ka. 
nunlaştırmaktndır. Bu arada, en mü
him madde, hükumetin, herhangi bir 
ithal ve ihraç maddesi endüstri ma
mulat ve milli ekono:nlyi alakadar e
den herhangi bir vaziyet üzerinde der 
bal müdahaleye salahiyetli bulunma

sıdır. 
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GÜNÜN RESİMLERİ : İzmirdcki Sel Tahribatı 

lzmirdeki su baskınında demiryo!unun Muradiye· Ulucak arasındaki kıamını ı sürüklenen kısmı ve demiryolu ekiplerinin yolu tamir için çalıştıkları görül· 
da sel götürmüştür. Yukarıdaki resimlerde, ovada kalan y=>lcular, demiryolunun mektedir. 

ÜSKÜDAR 
Köylerinde 
Su Baskını 

ltalya ve F ransadan ,Ham Madde 
Muamele 

---o--

Köyferin Şose ile 
irtibatları Kesiliyor 

İstanbula civar köylerde ehemmi. 
yetli sel tahribatı olduğu haber alın
mıştır. Bılhnssa Ömerlid('n geçen İr. 
va deresi muhim surette kabarmış. 
tır. Murnth, Koçullu, Sırapınar Hü
scvinli, Cumhuri ·et ve Bu~hane 
köylerinin o c ile irtibatları kes"l. 
mektcdir. Koylere civar tarlalarda 
su!ar iki metreye kadar yükselmiş. 
ekınlerı harap etmiştir. Otobüs se. 
ferleri de durmuş gibidir. Beykozdan 
h~reket eden otobüsler Düğümce kö. 
yu sırtlarında kalmakta ve Buzhane
ye kayıklarla ı:cçilmektedir. Bütün 
köylüler şimdiye kadar böyle afet 
görmediklerini söylemektedirler. 

Kövler sırt ve bayırlarda olduğun.. 
dan insanca zayiat yoktur. 

o 

Lisansa Tabi Maddeler 

Talimatnamesi 
Yabancı memleketlere ihraç edile. 

cek m.ıhsulfıt ve mamulatın lisansa 
tabi tutulması hakkındaki kararna
menin tatbik sekli hakkında lktısat 
Vekaletince hazırlanan talimatname 
tatbık mevkiine konulmuştur. Tali. 
mntname şudur: 

1 - 3018 sayılı kanıma istinaden 1 
teşckki.ıl etmiş ve edecek olan bir
likler tarafındnn yabancı ülkelere 
sevkedilecek lisansa tabi mahsultıt 
ve mnmulutın ihracı ıçin birJıkler, 
Ticaret Vekfileti dış ticaret dairesı 
reisliğınce verilecek müsaadeye is. 
tinaden Iis.ıns vermiye mezundur. 

Şimdilik· mal gelmiyor 
Tüccarlarımızın Bu Husustaki Teşebbüsleri Neticesiz 

Kaldı. Perakende Fiyatları da Hala Yükseliyor 
Harp vaziyeti yiiziinden ithalatı azalan hir ~ok 

maddeleri Fransa ''e ftalyadan getirmek için tc. 
ehbiislerde bulunmak iizere bir miiddet e\'vcl A'·· 
rupa~ a ıriden tüccarlarımızdan bir kısmı dün şeb· 
rimizc dönmiislerdir. 

Hu tiiccarlnrımızın söylediklerrıe i!'Öre, Avru. 
padon mnl getirmek için yanılan tcş~hhüsler neti. 
cc iz kalmı tır. Tliccarlar İtalya ve Fransarln cok 
iyi knrşılanmıslnr. f nknt mal !!'~tirmek hususundaki 
arzularına miishet ce,•ao ''"rilmemistir. 

Fı·aıı• aduki fahrikatiirler. pamuğa hiil<füııcf in 
vnz'ıyet etmesini sebep olarak ileri o;;ii '""T"k mnnİ· 
fntm a ec:vası sa•:>mı,·acllklnl"lnı sövl .. mi ler,lir. Bu 
arndn yalnız bir fabrika 2 hin tof)luk bir talehf' kAl'. 

1 n eak on top manifatura vcı:clıilecci!ini hildir. 
mı rır. 

itnlynrılar i e. nncnk bi7den pann1k nlmak sın. 
tiyle ınnnifntura \'erehil<'ceklcrini. :>ksi takıHrde hi· 
ze mnnifatura c yası 8ntamıyacaklarım söylemi -
!erdir. 

Rvvel"" AlmD""D ile is vanan hütiin nivasnhı. 
rın sinırli İtnlnı il" is vru1mnlnrı tİİ"('arlıı,.ıını:r.ın 
nazarı dikkatini cl'lhetmistir. İtah-Pn fh·mo1ıtrı C'Ok 
ırcnic; bir JHl?nrla • kars1 ka,..;ıvn hulunfi111 lnrı için 
hiitihı t:->lcplrri isliP.na il" lrnrşılrınuıkfs>~ırlnr. 

l\1anilrtura cfa ı'lnlıil oldııihı halefe itah•rıila hii
tiin c Vll fivntlnrın~n viinfe ~fi - 60 ni..:lu•tiNle 71\m 
vardır. Diirı e:elen türcarlar İ•nlv~n hiik1ıın .. f1nin hu 
va:ıh·ı-t<' karşı hir tedbir almadığını da iliive et. 
mislnrdir. 

Tiirrnr1rırıımz, ihtivrrl ..... rn11:7.1 irnkltn nish<'tinde 
yC'rli r ıhriknlnr • mmlJlıliıtivle karsılsımrıldıı•1 buşkıı 
carc kn'""ndı~ı lrnnAnHnl ; .. ,,A .. t'fmek•• ... Hder. 

Petrol Limited Şirketi kuruldu 
Dı<inrıdan petrol ithali için hir de petrol linıitet 

şirketi kurulmuştur. Bir habere göre, petrol limih~t 
şirketi, Neft Sendikat Sov:rct Kumpanyasının mcm. 
lekctimizdeki hiitün tesisatını satın alacaktır. 

Perakende fiyatlar hala yük•eliyor 
Şehrimiz ihtikar komis~·onu bu

0

giin toplan:mık 
elde me,·cut dosvaln1" iizerindeki tetkikatını bitire. 
cektir. Toptan fiyntlar üzerinde düşiikliik olnrnkta 
ise de perakende fiyatlar eski nisbl'tini muhaf~rrn 
etmcktl'. hatta lıirnz da yiiksclmcki<'clir. Her ne ka
dar kanunla önlenrhilccek olun lrn vazivct knr-;ı . 
sınr1:ı nlıikad:ırların f:ınlin·ti devam etmekte ise de 
tcşldlat<:ızlık ~·iiziindcn kati neticelerin almınası ela 
u:r.:.ı ,,, o ld :ı rh r. 

it ıalôt sirketlerine akreditif. ve ili_vor 
f{P,Jrıılan veni ith, " t limifot . ı · t e ı ı m ın-

kac; limitet şh·k<>ti tarafından nkrl'ditiflrr verilmh·e 
hnsl:.ınmıstır. İtalya \"C Amerikndan ithal edilN"•'k 
dPmirin miktarı ınul•f,.1if cinc;1nr olmak iizn,. diirt 
hin hes \"ÜZ tonrlur. İthlll"ıt "irkl'tl,.rinin V'f'tiı '"erk· 
ll'ri ın~llorın ın:ktan hnkkıncla Ti"aret Vek!ıletine 
aiiıırlPrilen listeler Vekfilctrc tetkik edilmPktcdir. 
Tetk:kat nPticesindc ı-:inn.-islerl' ha<:lanrtraktır. 

Romanya fazla mal alıyor 
Son giinlerde Romnnvn piyn.:nları mt..'Ttlll'k<'ti

miz.den muhtelif maddelerin ithalini nrtfırmt<;lardır. 
Rolllnnya hilhnssa nıey\'o ve yafi'lı tohumlar al. 
mnl..tar'ır. Bu arııcln 'Hin viiz hin kilo susam ile kırk 
hin paket portnlcııl nlmı lnrclır. Uomanynda ve Po. 
lon' nda hiiviik iki l•elva fahr;kvsı rnlı<:mnktuıJır. 
Bıı fııbr;kal~r su.,.:unlıırımızı alarak 1\frrke7.İ Avnı· 
1rn.rn tnhan ve tahnn helvası göndnmektcrlir Ro
mntn aya yeniden kuru iiziim ve incir sevkedil. 
mi'?tir. 

2 - Ihraç lisansı içm numunesi i· 
lişik olan bır talepname ile birliğe ı 
muracaat edırr. Tiyatro ve Sinerr:a 

3 - Dırlik tarafı~dan kabul edilen 
11 Yaşında Bir Çocuk Dolmabahçe Stadyom 

10 Yaşında Arkadaşını Proiesi Tasdikten Çıktı talepnameler için A v~ B n~shnlar-ı Ücretlerinde Tenzilat 
dan murekkep olmak uz"re ıhraç lı-
snnsı tanzim edilir. Ihra.; lisansları. Tiyatro ve sin"malarla konscrleı
nın A nüshası mi.ıracnat sahib~ne ve B den devlet ve beled:· elerc~ alınmak. 
nushası da talepnamede gosterılen ~ . 
ihraç mahallindeki gümrük idaresine ta olan damga, tayyare ve heledıye 
gönderilır. Lisansla1.,n bir kopyesi resimlerile Dnri.ilfıc~ze resmi yeni bir 
tnnzimi tarihinden itibaren 48 sı;nt kanunla tenzil ed.lmi~ti. Bazı bele
za~fın?n ~ic.u~et VPkfılHi dı§ ticaret diyeler eskiden alınan resimlerle :.ır. 
dnıresı. r_cıslıgme taahh~tlu ~la.rak retleri yeni kanuna göre alınan re-
gondarılır ve b1r kopycsı de bırlıgın . . .. . . 
dosyasında hıfzedilir. sımlerı, ~u. u.cretlerı ayrı ayrı gc,~ter. 

4 - Birlikler tarafından tanzim e- mediklcn ıçın duhuliyelerdc lazım 
dilen işbu lisanslar 2 l 1869 sayılı ka- gelen tenzila'tın yapıh? yapılmadı
~arna~cnin sure.ti tatbikin.e muteda- ğını tesbitte Dahiliye Vekaletine.~ 
ırnıı t:lımatnameı:ıın ... 4! 5. 6.' 7 •. B ve müşkülata tesadüf edilmiştir. 
9 maddelerı hu~ı.ımlerı daıresııı. V kru t b h ·t •W tler bir 
de muamele görürler. ? e u usus_.a " aye e 

Stenografi Dersleri 
Yüksek Iktısat ve Ticarc: mekte

binde ayın 10 uncu çarşamba günün· 
efen itibdren stenogrnii derslerıne 
başlnnncaktır. Dersler haftada iki de•. 
fn çarşamba ve cuma günleri saat 16 
da verilecektir. 

tamım yaparak resımlerdeıı tenzilat 
yapılmadan evvel alınan dühuliy~ler 
üzerinden belediyelerce muhakkak 
yüzde 20 tenzilat yaphrılmasını, ten. 
zilattan evvelki ve tenzilüttan sonra
ki dühuliye iicretlerine ait birer lis. 
tenin de en kısa bir zamanda veka
lete gönderilmesini istemişti:, 

Bıçakla Yaraladı 
Taksimde Bekfır sokağında 14 nu. 

maralı Viyolet apnrtımanında oturan 
Arıastasın. oğlu 10 yaşında Vasil ile 
ayni sokakta oturan Karabetin oğ~.u 
11 yaşında Agop arasmda ovun yu
zünden kavga çıkmıştır. Neticede A. 
E?OP Vasili bıçakla sırtından tehlikeli 
surette yaralamıştır. Yaralı baygın 
bir halde Beyoğlu hastanesine kal
dırılmış, suçlu çocuk bıça_ğı ile be· 
ralıer tutulmuştur. 

Bir Otobüs Yük 
Arabasına Çarptı 

Şoför !brahimin idare ettiği 3030 
numaralı otobüs Yedikuleden geçer. 
kcn siirücü Yusufun yük arabasına 
çarpmıştır. Her ikisi de ehemmiyetli 
surette hasara uğramış, Yusuf ba
şından ve bacağından ağır yaralan. 
dığından Cerrahpaşa hastansine kaL 
dırılmıştır. 

r ........ TAN··-K~~;~;ı;·;i········ı 

Dolmabahçe stadyo.nuna ait proje. 
yl Nafıa Vekaleti tasdik etmiştir. 
Stadyum eskı hassa nhırlarının ıAs
tablı fımirenin) buhıııduğll yere ınşa
cdilmckte ve 31.000 kare metrelik 
bir yer işgal etmektedır. 

inşaatın muhnmınC'n l:ıedeli, beton 
armc demir kısım ve tesisat yani e
lektrık, su, kalorifer hariç olarak 
747 .223 liradır. Inpat Beden rerbi. 
yesi Genel DirektörıuğLi Istanbul böl
gesi ile Istanbul beıechye::.ı tarafın. 
dan yaptırılacaktır. 

Inşaata, önümüzdeki ay içinde b:lş
lanacak ve önümü~dekı senenııı m&
yıs veya haziran ayında ikmal edile· 
cektir. Stadyum 27-23 bin kişi ala
caktır. Dolmabnhçe stadyumu, An. 
kara stadyumundan yüzde 50 büyuk 
olacaktır. 

7 .5 metre genlşli~inde futbol saha
sı, 105 X 70 ebadınd.:ı.dır. 400 metre. 
lik koşu pisti bulunacaktır. Bi.ıtün 
hafif atletik oyunlar için tesisat VP. 
teşkilatı vardır. Birınci ve ikinci tri
bünler kapalıdır. Bu tribünlerin al. 
tında 12 X 20 büyükliiğünde jimnas
tik salonları bunlara ait biribirinden 
ayrı duş ve soyunma yerleri buluna
caktır. 

Deniz tarafı açık olan stadyumun 
bazı yerlerine rölyefler ve kabartma 
vecizeler konulaca!dır. 

Vergileri 
--o---

Tenzilat Nisbetlerini 
Aşağıya Yazıyoruz 

Maliye vekaleti, muamele vergisi 
kanununa gore sınai muesseseleru::ı 
vergi mıktarmı tayin etmek i.izere ip
tidai maddeler tenzilat nisbetine aıı 
listeyi hazırlamış ve liste Icra Ve· 
killeri heyetince kaoul edilmiştir. 
Tenzilfıt listesi 939 malı yılından ,ti
baren mcri olacak ve yena tenzilıit 
yapılan maddelerden 1.1.940 dan ııi· 
baren satılanların bu tenzilattan is
tifadeleri 1 şubat 940 tdrıhinclen baş· 
lıyacaktır. Halen tatb!k edilmekte o
lan tenzilat nisbetle.-ı ise ı şubat ta· 
rihinc kadar tatbik ı>lunncnktır. Yeıı.ı 
liste şudur: 

Klişe yüzde 20, ma.n terazisi 25. 
baskı.il 32, kurşund.ın mamul tüp 2, 
fü9a}l''-Ak)}n.\.Q.1»1>h ,tün 14 valnıır l:.ı11 

demir el arabası 65, :ermuvar 27, zik· 
redilmiyen sair madeni eşya 45, çıvıt 
19, boya 38, Maden cilası 3CJ, ithal o
lunan lıtraJdan mamul sülyen, bo· 
yalı kamgarn yün ıplığı 2, ıplığini 
kendı yapan fabrıkı:ıl!lraa bu ıpııkıer-
den dokunan 'kumaşlnr 2, satın alı· 
nan bükümsüz ipek ıplıgmdcn bukıi
len ve satılan bu!<ülmüş >pek ipliği 
77, suni ıpek 8, bü~i"ım tesisatı oiall 
veya olmıyan dokunı.1 fabrikalarının 
hançten aıdıkları btikümsuz ve bt.1• 

ki.ımlü ipek ipliğinden imal ettikial 
tabıi ıpck kumaşları 5!J, sırf tüu::ıe 
ipliğinden mamul ja\'"se kumaşlar 60ı 
ipeKten mamul saır kumaşlar :i!J, ı• 

pek çorap 31, bıtomdan mamul :r::· 
mulsıyon 32 . 

Mahlüt mensucatta bu mensucatıJ' 
imalınde kcmıyet ıtıbarılı:: en faz}S 
sarfodılmış ol~n ipttdai maddeye J: 
tibar olunacaktır. Ve ınahlutun tıı 
mamı için bu iptidai maddeden rnşıo 
mul eşyanın tenzilat nısbeti tatbık "' 
lunacnktır. Ancak çozgusü ve atkısl 
başka başka ipliklertlen dokunmuş "' 
lan kumaşlarda m:ıddei ıptidaiye te~ 
zilatı bu ipliklerden mamul kuma_ş. 
lara ait tenzilat ni~betini:ı vas~tı~~ 
üzerinden hesap e<lılecek~ır. Çoz~~ 
ve atkı ipliklerinde ekserıyet nazat 
itibara alınacaktır. Suni v~ tabıi ~ 
pekten karışık mamulatın ıptidll1• 
madde tenziliıtında da bu esas tııt 
bik olunacaktır. 

Nevşehirde Kar 

Yarım Metreyi Buldll 
Nevşehir, <TAN) - Bir hafta !f 

sıla ile ya~an ya_ğmurlan, on se~ 
saat sü.en kar takip etmiş. bu arıt f' 
şiddetli fırtına da olmuştur. Yerle 1 
deki karın irtifaı yanın metreyi b1

\, 

muştur. Hararet derecesi sıfırın 9 

tında 15 ~ kadar düşmüştür. ·~ 
Posta Nii{deden 10 saatte ge~eb~ 

miştir. Telefon muhaveratı kesı1J11 
tir. 

-------------------------
T A K v 1 M 

8 Sonkanun 1940 
Kanun lAyilıasmın, Büyük Millet 

Meclisinin heyeti umumiyesinde bu 
hafta görüşülmesi beklenmektedir. 
Bu münasebetle Başvekilin beyanat. 
ta bulunması ihtimali vardır. Layi -
hayı tetkik edecek olan Meclis Adli
ye Encümeni, takayyüt hükümleri -
nin Teşkilatı Esasiye hükümlerile te
lifini temin edecektir. 

DÖRDÜNCÜ KONSER: 
Zelzele felaketzedeleri ic;in tertip ettiğimiz kon. tır. Bu defaki konserinin de (Ok kalabalık olarağı 

serlerin dördiincilsü de 11 Kanunusani Perşembe anlaşılmaktadır. Bir çok yerler eimdiden tutul· ı 

ı akşamı saat 21 de Kadıköy Süreyya Sineması sa. muştur. 
}onunda verilecektir: . • Kıymetli ses 8arıatklnmız Safiyeye bu son kon- • 

: Kıymetli sanatkar Bayan Safıywe A~l.~, "ımdl- . d d yin e kend i mesai arkadaşlan ile Ladanyi •ı 
• ye kadar verdiği iki konserde okudugu orııın.al par- serın e e • 

ı • ~:ı::•: • ~c:::!:d:~a•k:~:.:ı~l:i!. :::~.!o:~:::~ •• ~.a::: ::::. ::!:::-: .r:!:~a: • :~e:=~~:·. • • • • •••• • 
• 

Stadyum 360 iş güniinde bitecek. 
tir. Gece maçları için projektör ter
tibatı da vardır. Herdeki senelerde 
o civardaki hava gazı fabrikası da 
kalkacak ve bu kısım Beyoğlunun 
spor sitesi olacaktır. 

Mektepler Açılıyor 
Bir haftadanberi tatil olan erta v e 

lise mektepleri bu sabahtan itibaren 
açılacaktır. 

PAZART ES İ 
ı inci ay Giln: 31 Kasım: 62 

Arabt: 13ı18 Rumt: ıs55 
Zilkade: 28 Birindktı.nun: 26 

GUncs: 7.26 - Öğle: ı2.2~ 
İkindi: 14.44 - Akşam:' J6.6~ 
Yatsı : 18.33 - tmsAk: 5,3 
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[illGüNI 
~or Belişanın 
istifası F 

Yazan: omer R•ztCI oocRui Alman Filosu İn Kuvvetleri Sovyet H. Belisha'nın 
Kadınlar ve 
Külahları •• 

B. FELEK 

Bi::~r:tti~~~~;::~~a:ı:;l:eı:: Taarruza Topraklarında Kırk istifasının 
ztnnı feda etmek lüzumunu hisset.. 

?:;;..~2~:/t.!:;:::;.~Y.~: Geçiyor Kilometre ilerlediler Sebepleri 

Yazan: 

H iç kimse kendisin" külah giy. 
dirilmesini istemez; amma 

son günlerde kadınların, hele genç 
kızların başlarma türlü renklerde 
ve tam klasik şekilde külahlar giy
mekte olduğu endişe ile görülüyor. 
Bu külahların bu sevimli başlara ge
çirilmesinin sebebi nedir? Kimler bu 
külahları onlara giydirmektediı·? 
Kendileri mi? Başkaları mı? Burası 
sarahaten mahlmumuz değildir. Ri. 
)emiyoruz: Acaba bu hanım kızlar, 
bu bayanlar, bu bayancıkların baş
larındaki sini serpuşler birdenbire 
nereden çıktı? Kim bunları bu kııdar 
çabuk hazırladı? Diye düşünüyoruz. 
Çünkü efendim; bu minimini cinsi 
liıtif, külahı en·ela kendisi giyer, da. 
ha doğrusu giyer gibi görünür de 
sonra bizim tarafa külah giydirmi
ye kalkar diye endişe ediyoruz. 

istifa etmesi de her yerde hayret u· 

yandımıış ve hadiseyi tefsire uğra
şanlar onu büsbütiin iğlak etmekten 
başka bir şey yapamamışlardır. 

Dünkü ve bugünkü Londra gaze
telerinin hepsi de .hu hadiseyi en bü. 
yük ehemmiyetle kaydettikleri ve 
hadiseyi tefsire uğraştıkları halde 
hiç bir şey söyliyememektc ve netic~ 
itibariyle hepsi de hadisenin bir sür
priz teşkil ettiğini anlatmakla kal. 
ınaktadır. 

Hatta Mister Chamberlain'in dahi 
Avam. Kamarasının toplanması üzeri 
ne, hadiseyi izaha teşebbüs et . . • . mı) e-
ccgı muhakkak sayılıyor. 

Sebebi gayet vazıhtır II l. · ar nvc 
Nazınn~ istifası herhalde askeri bir 
mesele ıle alakadardır V b 
1 . h b" · e u ınese. 
eyı ar ın devamı müddetine . ı· 

tut ak l' e gız ı 
m azım gelir. Bu ~·tizden l\1is. 

ter Hor Belişa · t ' f yı ıs 1 aya scvkeden 
sebepler, ancak harp bittikten sonra 
anlaşılacaktır. 

İstifanın i T . d ... . . • ngı ız sıyasetinde bir 
egışiklıge sebebiyet vermiyeccği 

xnuhakkaktır. 

• Venedik Mülakatı : 

K ont Ça~i ile Kont Cianonun 
Venedik mülakatı nihavet 

buldu ve Macar Hariciye Nazırı t;til 
Yapmak üzere San Remoya degı" ·1 fa-
bt hük". ' umetine rapor vermek üzere 
Peşteye, İtalya Hariciye Nazın da 
Romaya döndüler. 

S l\Iülfıkatın evvela Macaristan ile 
ovyet Birliği arasındaki kom~uluk 

dolayısivle vuk b ld • 
Yor. 

" u u ugu anlaşılı. 

Poionyanın ortadan kaldırılması 
Ve Polonya topraklarının kısmen 
Alınanvava k S . " " • ısmen ovyet Birliğine 
ı~hakı Üzerine l\I ac.arİst@u:: !L-, c.-,.,,_• 
tı. Mac · ~ ~ .. ,.,~ •a
h arıstanın, bu komşuluktan 
oşnut olmad ğı · · · h·r. ı ıçm, ltal~·a He dost-
_._..,unu takviyeye lüzum g .. rd .. ;;.·· 

goze o u.,,.u 
takiJ ~~rpıyor. A vustur~·anın miis. 

) ır devlet olarak yasadıgı.. sıra 
arıda ~I . · -

t 1 
' • acanstan, Avustur:va \'(' ı· 

a Ya b' • -
A · ' ır manzume teşkil ediyor ve 

vusturya İt 1 'l sınd k' . ' a ya ı e Macaristan ar:l· 
a ı ırtibat t · . A ı cmın edıyordu. 

dQ 
vusturya istiklalinin ·-ı·dmasın 

n ve b J'"IA • 

iltih k u memleketin Alrnanyava 

ıt al ından sonra bu irtibat kesildi 
a Ya b · 'b · :rahk ' u ırtı atı temin için bir a. 

katnı Macaristanı Balkan blokuna 
etf ayı düşündü ve bu işe tesebb ·· 

ı. Bunun i . b' -s us 
lavya ile çın. ır taraftan Yugos-
b.İ tak . Macarıstan nıünasebetJeri. 

vıyeye d' .. ile "'- ' ıger taraftan Romanya 
"'Ulca · t • tesv· ns an arasındaki ihtilafları 

• ıyeye ra} t 
ıle l\.ı . :ı ış 1• Yugoslavya 

acaı-ıstan 
beuer b" arasındaki miinase. 
ll:ıa .ır hayli ilerlediği halde R 

nya ıle Ma . o. tilan carıstan arasındaki ih-
arın tesvj . 

buluna d Yesınc henüz imkan 
1anarı ~at Fakat İtalyanın bu ihti. 
~hb .. 1 er araf etmek yolundaki fo-

us ere devanı t 'ğ· 
Fakat b e tı ı anlaşılı~ or. 

'7etip n. teşebbiislerin bir netice 
vernuyec ... 

ise de hed egı henüz belli değil 
ille karşı b~f sarihtir. Sovyet Birliği
[)et niif ır cephe kunnak ve Sov. 
!bl.esine kuzunun Balkanlarda yerles. 

1 arşı gelmek! 'S 

. talya ile nıüttef'k' ı 
.zıyaset· . ı ı o an Almanva 

•nın bu noktad v • 

J'et saliht" a aynldıgı ga. 
ır. 

Alına o 
lak Ya Ya, ~o~-yet1er1e askeri itti-
ltrtak}a Ptnak ıçın zeminler hazırla. 
'lllazınd meşgul olduğu ve harp çık. 
~ö an kurtulmak için başka 
~ rınediği halde mihverin öb"" çare 

a Sov . ur ucu 
lıa Yet BırJiğine karşı bara ·ı 

Zırlaın ki J ar 
ş· a a meşgul oluyor. 

~ •ındilik vaziyet hu mcrkezclt'dir 
e Yeni h.d. 

t:öste:recekt~ ıseler yeni inkişafları 
~ ır. 

~================ 
·Ankara • Zonguldak 

·Posta Treni Devrirdi 
Çatalag.. 7 (T . J:ı~a zı, an Muhabırinden)--

i"a'- ~ ra - Zonguldak posta treni Ka 
nuıc "le ' -

çra..a 1 Çılarkısık arasında yoldan 
rak de ·ıın· . ! )b-~. vrı ıştır. nsanca za} fot 

_ __.o.-

lngiliz Limanlarına 
Chamberlain Bu Sebebi 

izaha Davet Olunuyor Hücum Edeceklermiş 
Sovyetleri~ Kareli 'ye Yaptıkları Son Taarruz da 

Püskürtüldü. Sovyetler de Kayak Kullanıyorlar 
Londra, 7 (Hususi) - Sunday Dis- Londra, 7 (Hususi) -- Parlamerı-

patch gazetesi, Alman Başamirali Londra, 7 (Hususi) - Fin kuvvet- bitaraflığını hiçbir suretle:? ihlale te- tonun önümüzdeki ilk içtimaında 
Reader'in İngiltereye karşı büyük !erinin Reapala'nın şar:unda, Sovyet şebbüs etmiyeceğini ileri sürmekte- sabık Harbiye Nazırı Hore Belisha 
mikyasta bir deniz taarruzu hazırla- {lfazisinde 40 kilom0tr~ ilerledikleri dirler. istifasının sebebini izah •decektir. 
makta olduğunu yazmaktadır. Helsinkiden bildirılmektedir. İlerli- Bir taarruz. püskürtüldü Londra gazeteleri, istifa dobyısi-

Gazeteye göre, Bitler, Alınan filo-' yen kıtalar harek~t üslerile teması ı Fin Başkumandanhgının bir tebli- le, yazdıkları mablP.1crde lU istifa
sunu Kiel'den çıkararak taarruza geç muhafaza etmekıe ve gayretlerini ğine göre Sovyet kuvvetler: dün Fin. nın İngiliz hükumctınin hattı hareke. 
mek üzere Şimal denizine sevketmi.- Ragoscro istikametinde ~emcrküz et- landa körfezi ile Mif))anjoervi arasın- ti üzerinde hiçbir tesir yapmıyacağı 

ve H. Belisha'nın hızmetlerinın unu

tulmıyacağı noktalarını bilhassa te
barüz ettiriyorlar. 

ye karar vermiştir. Bundan iki ka.. tirmektedirler. da donmuş olan Muolaan gölü imti
zancı olacaktır. Evvela, İngiliz filo- Fin tebliğinde. Sovyet kuvvetleri- dadmca ve Taipal mıntakasında Kir. 
sunu azami hasara uğratmak için nin Kareli'ye yaptıkları taarruzun ve'de bulunan Finle:- mevzilerine hu. 
filoyu harbe icbar etmek, .saniyen püskürtüldüğü ve bu arada şıddetli cum etmişlerdir. Bu taarruzlar, yine 
mümkün olduğu kadar çok ticaret topçu ateşi teati edilc.lıgı, Sovyetlerin Fin tebliğine göre, püskfütülmüştür. Gazeteler sabık nazırJ methetmek. 
gemisi tahrip etmek için İngiliz Ii. tel örgülerle tahkimat yaptıkları b:l- lngiltere tayyare veriyor tedirler. Sunday Dispatch, Chıımbcr-
man ve sahillerini bombardıman et- dirilmekte ve Sal\a':ln yapılmak .stc- lain'i Hore Belisha'nın kabineden ay. 
mek. nilen Sovyet çevirme hareketin!n Diğer taraftan bir ço'{ Fin tayya- rılmasını icap ettirım sebebi açıkça 

Gazete. İngiliz sahillerinin tskoç. yapılamadığt kaydP.dilmektcdir. recilerinin Londraya gitmek üzere 
• 6 K" · s bı·-· s Amsterdamdan geçeı:ckleri haheri te-

yadan Douvres'a kadar mayinle mu- anunusanı •>vyct +~ ıgı. ~ :lv-
t 1 

· · k • h d fl ·· vit edilmektedir. Bu tayyareciler Lon 
hafaza edilmekte olduğunu da kay- yet ayyare ermm us crı e e er u- J 

d 
ı... ı ı drada İngiltere tar:ıfında!'l Finlanda-

detmektedir. zerine taarruz a Jll •ınt ugunu ve hır 
h h b

. d 6 ]"' · · ya verilen tayyareleri tescllüı"l ede.-
Bir /ngiliz vapuru battı ava ar m e • ın tayyaresırı.n 

d 
.... · · ıd·· • ·· ·· b'ld' ı t l" B rek bunları Fin üslerine götürecek-

Cebelitarık. 7 (A.A.) - Fransız uşuru ugunu ı ırmc t ec ır. u-

bandıralı Chelle yolcu vapuru Cuma 
gecesi Cebelitarık Boğazında İngiliz 
bandıralı Kingston vapuruna çarp· 
mıştır. İngiliz vapuru 17 kişiden mü
rekkep tayfası ile beraber batmıştır. 
Chelle yolcu vapuru hasara ··-"'ra. 
mıştır. 

Bir gemi daha battı 

na mukabil Finler de 8 8ovy€t tay. lerdir. 
Bir lıveç vapuru 

bombardıman edüdi 
yaresi düşürdüklerini iddia etmek.t<'· 

dirler. 
Amsterdamrla çıkan Telcgraph g-ı. 

zetesinin Kopenh9g muhabiri Mur
mansk demiryolumm b:r çok nokta
lardan Fin kıtaları tarafından ha
sara uğratıldığını bil<lirmektzdir. 

Estonyanın bitart;ıllığını ihlal 

Stokholm, 7 (AA.) - İsveç ban-
dıralı Senris vapurunun, I3othniP. kör 
fezinde bir Sovyot tahtclbahiri tara
fından bombardıma.1 edilmesi bütlın 
İsveç matbuatı tarafından infialle 
karşılanmıştır. 

izaha davet etmekt~ ve onu bıına 
mecbur tutmaktadır. 

Fakat hakim olan kan.:ıate göre, bu 
sebep bir sır mahiyetindedir ve an-

cak harbin sonunda anlaşılabilect:.k· 

tir. 

Portekizde Taşan Bir 

Nehr!n Zararları 
Lizbon, 7 (A.A.) - Portekizde son 

günler zarfında havalar bozulmuş
tur. Şimendüer nakliyatı durmuş, 

bir çok mıntakalar ve hava meydan. 
lan !iular altında kalmış ve hava mü. 

nakalatı da bu yüzden imkansız hale 
gelıniştir. İnsan ve hayvanca mühim 

Gerçi ki.ilah ayağa giyilmek içio 
yapılmaz amma neyliyelim ki; aklı • 
başmda. ve ihtiyarı elinde olan hi~ 
kimse kendisine külah giydirilmesini 
istemez. istemez efendim isteme:L 
Hatta başına çorap örülmesini de is. 
temez. Onun için ortada külah çoğa· 
hnca, hele bu külahlar, çorap ör. 
mekle maruf bir cinsin başında gö. 
rülünce erkekler tasaya düşerler. 

Nasıl düşmesinler dostum. Taafı Ccn· 
netten kovulmanuza kadar seb('p ol. 
muş kimselerden işkillenmeyip kim
den şiiphe edeceğiz!? 

Bu yolda miişahedemi uzattıkça 

yeni yeni şeyler gozume çarpıyor. 
Külah modası ortaya çıkıncıya ka
dar kadınlar, gerek saç, gerek şap. 
kada daima kulaklarını açıp gözleri. 
nin -hiç olmazsa- birini kapamayı 
tercih ederlerdi. Külah modasında iş 
ber'aks oldu efendim. Kulaklarını 

-ikisini birden- kapıyor, gözlerini 

Londra, 7 (Hususi) - Oslo'dnn 
verilen bir habere göre Hamburg -
Amerika Line kumpanyasının 5050 
tonluk Frankenwald vapuru Ber
ger'in 70 kilometre şimalinde-ki 

Steinsund civarında batmıştır. 48 
tayfa ve Norveçli iki kaptan bir ~lor 
veç gemisi tarafından kurtanlmıştır. 

Finlanda mahafili, Fin tayyarele
rinin Estonyanın Baltık denizindf:ki 
limanını bom bardnna'l ettikleri hak
kında çıkarılan şayıahm tPkzip et -
mekte ve Finlandanın, €stonyanın 

Bu sabahki gazeteler. bu küçük ge~ 
miye yüz mermi atıidığını ve Jsveçli 
tayfanrn, sırf mermilerin kotüH.ığü 
sayesinde hayatlarım kurtarmrJ~a 
muvaffak olduklarını söylemektedir. zayiat kaydedilmektedir. Dağlık açıyorlar. 

mıntakada bulunan kurtlar vadil<!re n k d l k Al • ' • . . . .. . . . u, a ın ı a enunde polıtikanm 
ınmışlerdır. Munferıt bır lokomotıf değiştiğini gösteren alamettir. l{u. 

....,. .u ~'tfftfftı;f}°!-~1 estona 
'!.:1-mek üzere dün sabah Ostend'den 
hareket eden 'Pr~ns Charles., ismin. 
deki posta vapuru Dunkerque açık
larında "Pairon Bleur., ismindeki 
Fransız vapuru ile çarpışmıştır. Fran 
sız vapuru ciddi hasara uğramış, pos 
ta vapuru ise Ostene dönmüştür. 

lngilterede ve-:.ika usulü 
Londra, 7 (Hususi) - İngilterede 

bugünden itibaren bir çok madrl<>ler 
vesikaya tabi tutulınaktadır. 

Ho~anda Deniz Ticareti 
'1.lunran an Müıe~ssir 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Holanda. 

deniz ticaretini şiddetle müteessir e

den buhran dolayısile Hollanda -

Amerika seyriseiain kumpanyası. 

28000 tonluk Statendam vapurunu 
teçhizatından tecrit etmiye karar 
vermiştir. Bu vapur Nevyork hattın
da işlemekte idi. 

Almanyada 128 Bin 
Kişi Resmen işsiz 

Bern, 7 (A.A.) ~ Havas Ajansının 
bildirdiğine göre, {\.!manyadaki işsiz

lerin resmi adedi 128 bin olup bun

lardan yarısı Almanyanm en büyük 

sekiz Ş€~~rinde bulunmaktadır. 

"Puro.. nehrine vuvarlanmıs. icinde 
bulunan ateşçi ile mühendis boğul
muşlardır. 

Yalnız Tage mıntakastnda 800 kişi 
meskensiz kalmıştır. 

Harp Kaçağı Addedilen 
:l\1addelcr 

rı • I Brüksel, 7 (A.A.) - Harp kaçailı 

l«klun açıp gözü kapıyan evvelki 
moda erkeklerin söziinü dinleyip, 
hareketlerine müsamaha edeceklC'ri. 
ni ifade etmekte iken kulaklarını 

kapayıp gözleri açan bu seferki kii. 
lah modası artık bayanların, h;ç bir 
söz, nasihat, tavsiye hatta rica~·ı din
leyip işitmenıiye ''C kimseye kulak 
asmamıya karar verdiklerini, buna 
mukabil gözlerini dört açmak niye
tinde olduklarını göstermiyor mu? il Ho anda Tayyaresi ~ addedilen bazı maddeler hakkında 

Parçalandı Londra, Paris ve Brüksel arasmda 
A d İ , kısmi yeni bir itilaf hasıl olmuştur. 

mster am, 7 (A.A.) - kı Ho. B dd ı · h t' · · · u ma e erın eye ı umumıyes1 ıtı· 

Churchill Fransada 
Londr·a. 7 (Hususi) - Bahriye Na 

zın Churcille bugün Fransada tay
yare karargahlarını gezmiştir. Yarın 
İngiliz askerlerini ziyaret edecektir. 

landa tayyaresinin yere düşerek par . bariyle bir itilaf temini icin müza. 
çalandığı haber verilmektedir. 1 kerelere devam edilmektedir. 

Öyledir efendim, öyledir. Lakin bi. 
zim de elimiz armut devşirmiyor. 

Onların bu sistemine karşı bizim de 
kendimize göre nıiidafaa ''e hatta 
hiicum pl:lnımız ,·ardır. 

,. 
H A i> İ S E L E R i N. i . Y U Z U 

OnJar bize kiilah mı giydirecek. 
ler? Biz de onların iki ayaklarını 

bir papuca koyar, gözlerini boyar, 
sürüm sürüm -lavantalar- sürün
diirürüz. Ses çkarmadığımıza. her. 
şeye eyvalJah dediğimize bakmasın

lar. Kuzu gibi göriinenlerimiz içinde 
ne aslanlar, ne aslan sütiyle büyii. 

Japonya, Sovyet R~sya ile anlaşmağa karar ver
miştir. Yakında Japonya ile Sovyet Rusya ara
sında bir ademi tecavüz. misakı imza edilmesi 
muhtemeldir. iki hükumet arasında bu yakınlığı 
temin hususunda Almanyanın büyük yardımı ol
muştur. 

llitler, İtalyayı kazanmak ve onu da beraberinde harbe 
sürüklemek için ciddi faaliyet sarfetmektedir. Mussoli. 
niy: ikna için Komaya giden Himmler Berline dönmiiş, 
fakat verdiği rapor hiç te Führeri memnun etmemistir. 
l\lussolini, İtalyanın Antibolşcvik siyasetten vazge~e. 

miişlcr vardır. 

mıyeceği ve Almanya Moskova ile beaaber hareket et- D 1 tik~e tta~yanm mihvere riayet edeıniyeceğini bildir- ev et Demiryolları 
• * mis, faksıt Bitleri kızdırmama~ için kati cevabını ver. T •f • 

Almanyacla Hitlerin askeri müşavirleri, harbin başlan. Dl<!kten df' çekinmiştir. arı esınde Değişiklik 
t R * Ankara, 7 (A.A.) - uörülen lü-gıcrndanberi Almanyanın harbi kazanması için, Sov-

ye usyıı ile askeri bir ittifak akdebnesi, ve İtalyayı 
da mutlaka beraberinC.e harekete getirmesi lüzwnunda (1 Himmler'in raporu üz.erine Hitler, /talyayı kan- zum üzerine Eskişehir - Balıkesir, 
ısrar etmlıı;lerdir. dırmak için yalan haber ne,ri ile mefgul bir büro Ankara - Adana ve Erzincan - Erzu-

~l.itler evvela İtalyasız Polonyanın hakkından gelece- kurJ .__ B b .. .. .. d k rum arasında işliyen yolcu trenleri. . aurmuf~uE. u un:>, onumüz e i haftalar 
· gıne kani bulunduğu için İtalyanın iştirakine lüzum • • J S l l Al nin işletme günlerinde 5.1.940 dan .. ıçınae ovyet ere manların ara.ının açıldığı-
gormemisti. Fakat şimdi harbi kazanmak içln gerek M k itibaren bazı deg-işiklikler yapılmış-
Sovyet R k · nı, os ova ile Berlin münaaebatının •oğumağa 

asyarun, gere Italyanın askeri yardımına ih- b l d w tır. tıyar oldt aun k b ı t • t' aşa ıgını gösteren haberler ne•reclecektı"r. Mos-
• ~ '"' 11 a u e mış ır. Onun için Bitler bir av- Y Buna nazaran. Ankaradan Adana-

~anberi bu iki devleti kazanarak miişterek bir harck~t kovada Alman ticaret mümesıillerinin tevkif edil-ıcrasını tcınıne çalışnıaktadır. d'W · Al S l ya giden her gün saat 12.45 te hare-
L ıgı, manyanın ovyet erden kafi derecede lf. • d ket eden tren, badema ~·alnız cu -

• V yar ım görmediği hakkındaki haberler bun/ar- yalnız pB2ar, salı, ve pe;şembe gün. 

~ilen malômata göre, Hitler, Moskova ile gizli dandır. leri Ankaradan ve cumartesi, pazar-

mı.izakerelere girişmiş ve Sovyetlerle askeri ittila/: lf. tesi salı ve perşembe günled dt: A-

akd' · • b' kı d ı ıçın ırta m tekliflerde bdunmustur. Fa- 4J İngiliz membalarına göre Sovyet Rusyanın hava lı:uv- anadan hareket edecektir. 
~at Moskova, Fin harbini başlıbaşına başaraca- \•etleri hakkında alınan en son malfunat şudur: Erzincandan Erzuruma hareket e-
gını, bunun için Alman yardımına ihtiyacı olma· Sovyet Rusyanın birinci sınıf 4465, ikinci sınıf 2000 den trenler cuma, pawrtesi ve çar- ı: 
dığını büdirmiştir. Sovyet Rusya Fin harbinı bı- tayyaresi vardır. Ha~a. kuvvetleri ikiye aynlınıştır. şamba günleri. Erzurumdan ErzinCJerl 
tird'kt B ' Şark hava kuvvetlerırun meı-kezi Baykal gölüdür, ve na da cuma, pazar ve salı günleri . 

1 en ve euırabyavı aldıktan sonra kendi b b 123 b l h d .,. uraya mer ut 4 irinci sınıf tayyare ver'lnı' t' reket edecektir. ı·hıı e. 
• u utlan içinde bir tecrit siyaseti takıp etmek Garp hava kuvvetlerinin birinci sınıf tayyar ımikışt ır. Er He ta. 
ve harbe sürüklenmemek niyetinde ol.dug" unu ilci· 3240 tD'. e arı zu~m - Çetinkaya - 11.:rbir giin arasındakı katarlar eskisi git'jld'in bir 

ve. e~miştir. M aamalih Hitler ümidim kaybetme- ~v}>et tayyareleri iki türlüdür. Bir kısmı saatte 250 da iki defa işleme!<te deva.rr'ede az ku. 

mıştır. Sovyet Rwıyayı /ntfiltere ile korkutmakta mıJ katenen ve İngiliz bomba tayyarelerine benziy~n lerdir. s ı:rörür ve 
Fin harbinin kendi.ine lngilızlen mıuallaı dm:. tayyarelerdir Diğerleri saatte 2f5 mil giden ve ıiıo• Eskişehirden Bahke,ıre .ettil takd!t 

' ğe kii.li geleceğini iknaa çalıJttttaktadır. . mıl uçan tayyarelerdir. sirden Eskişehire hareket < göst~y.r'ı1 
r... Sovyet tayyarecileri usta ve cesurdur. ler karşılıklı olarak hafta 

11 tehnkıb'h1"2 
----------------~--------------------·------------------------...:.~~~~--------.!! oan as ı -

yalnız pazar, san, ve per: * * * 
leri hareket eyliyeceklerc 
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tı zelzele felaketzedelerine terkedil. ler. cü oldular. 
mak üzere tertip edilen maçlara dün 
Taksimde başlandı. Ve Fenerbahçe • 
Galatasaray, Beşiktaş • Vefa ile İs
tanbulspor da Güneşle ltarşılaştı. 

Bu gol FenerliJeri canlımdınr gibi 
oldu. Tekrar hücuma geçtiler. Ber. 
mutad kale önüne kadar davanan 
hücumlar netice vermiyordu. Ve bu 
arada Fener takımı mütemadiyen 
dcğismeğe başladı. 

* Kapalı saha gülle atma birincili~i 
dün Beyoğlu Halkevinde yapılmış ve 
48 atlet iştira"k etmiştir. 

, ________________________________________ , 
Sahaya beş altı bine yakın bir se. 

yirci kütlesi toplanmış bulunuyordu. 
Galatasaray Fenıerbahçeyi 2 • O, 

Beşiktaş da Vefayı 4 - O yendi, İs. 
tanbulsporla Güneş 3 • 3 berabere 
kaldılar. 

Çok geçmeden yine bir Calntasa. 
ray hücumunda Gündüzden bir pas 
alan E~fak iklncl Gctlo t4341 ay fiOHl

nü de kaydetti. 07unun bundan son. 
rası Fenerlilerin mü emadi diciinme. 
leri ile gecti ve mac ta 2 - O Galata. 
sarayın galibiyeti ile neticelendi. 

Birinci katagoride Beşiktaştan A. 
rat. ikincide yine Beşiktaştan Kora, 
üçüncüde H. Güzeleser brinci olmuş. 
lardır. 

M acar Takımı D&an 

Ankarada 3 -1 Y enlrdi 
Ankara, 7 (TAN) - Macar takımı 

Ankara muhteliti ile yaptığı bugünkü 
macı 3 - 1 kaybetti. 
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MÜ N IR 
•e arkad«ılan 

n.~ ... -;..., 
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31.7 m. 

182 Kes. 120 Kw. 
9465 Kes. 20 Kw. 

Pazartesi, 8. 1. 1940 

12. 30 Program, ve memleket ıııt ayırt 
12,35 ajanı ve meteoroloji heberlerl 12,&0 
TOrk mOzl!ll: (Pi.) 13,30114,00 MOzlk: Kır 

Galatasaray - Fenerhahçe 
Günün en mühim karşılaşması 

Fenerbahçe - Galatasaray arasında 

oldu. San lacivertlilerin sahaya yeni 
bir kadro ile çıkacaklan söyleniyor. 
du. Takımlar sahada göründükleri 
zaman geçen hafta Macar takımı kar. 
ŞJS1nda çok güzel bir oyun oynıyan 
Fikretin Fenerbahçe takımında yine 
olmadığı görüldü. Fikretle beraber 
Lebip de oynamıyordu. Buna muka. 
bil Galatasaraylılar da Adnan ve Sa
ra!imden mahrumdular. 

Galatasaray takımı muvaffak ve 
müessir bir oyun ovnıyarak hak et. 
tiği galibiyeti kazandı. Fencl'bahçe 
takımı ise bu tarz oyunla mukRdder 
akıbete uğradı. Bir bucuk saatlik o. 
yunun altmış dakikasını hasım kale. 
si önünde oynıyan bir hücum hattı. 
nın bir tek gol olsun çıkaramaması 

beceriksizliğe çok canlı bir misal ol. 
du. 

Hakem Ziya Ozan idaresindeki bu 
maça Ankara muhteliti şu kadro ile 
cıkmıştı: Hilmi, Şevket. Fethi. Keşfi. 
Muhterem, Nüzhet. Muzaffer, Orhan, 
Orhan. Arif. Mustafa. 

Macarlar, oyunun ilk dakikaların. 

da gol cıkarmak için derhal seri bir 
oyuna başladılar ve do~uzuncu da. 
kikıı.da maçın ilk golünü yaptılar. 

Birinci devre Macarlann 1 - O '1ali-

1 KAP~~R~ G~~~LIÇE l 
ııtıklı hafif mOzlk (Pi.) 18.00 Program, ve 
memleket aaat ıyarı 18,05 MDzlk: Radyo 
caz orkestra11 18,40 Konuıma (Fuzuıt hale 

~ kında) 18,55 Serbest ıaat 19,10 memleket 

'-Yakında L A L E 'de ..... saat ayarı, ajanı ve meteoroloji haberler! 
19,30 TUrk mOzl!ll: Fa11I heyeti 20,1& Ko-' 
nu,mı (Pulculuk) 20,30 TOrk mUzljil: Ka• 
rıfık program 21,15 MDzlk: KDçOk ork•"' 

Beşiktaş - Vefa 
Galatasaraylılar rüzgan lehlerine 

alarak oyuna başladılar. İlk dakika. 
!ar mütevazin geçiyordu. Dakikalar 
ilerledikçe Fenerbahcelilerin agır 

bastıkları görüldü. Bilhassa sağdan 
Niyazi vasıtasile yaptıkları hücumlar 

Galatasaray müdafaasını müşkül va. 
ziyetlere sokuyor. Fakat Basrinin bo. 

FE?ner • Galatasaray mnı-rndan ev. biyetile bitti. İkinci devrede Anka
vel Beşiktaş - Vefa karşılaştı. Şazi ralılar seri bir oyuna t,aşladılar ve 
Tezcanın idare etti~i bu maca siyah Macarları sindirdiler. 60 ınct dakika. 
beyazlılar Hakkı. Hüsnü, Sere!. Hli-1 da ilk, 69 uncu dakik;:ıda ikinci ve 
5eyinden mahnım olarak ı·ıktılar. Bu oyunun sonlanna doğru üciin<'Ü gol. 
eksiklik çok haklı olarak kuvvetli lerini yaptılar ve maç 3 - 1 Ankara. 
Vefa karşısında farklı bir mağH'ıbiyet ltlann ~alibiyeti ile bitti. 

2J1.Jk oyunu, muhakkak gol olabilecek kanaatini uyandırdı. Fakat futbol Galatasarayhlar Bir 
fırsatlar kaçınnası gol kaydma mani hazan öyle aksi neticeler doğurur 
oluyordu. Fener sol cenahının aksa. ki... Bu maç Beşiktaşlılan bile hay. 
ması Gılatasaray müdafaasının da rete diişüren bir netice ile kapımdı. 
ifini kolaylaştırıyordu. Siyah beyazlılar bu müsabaknyı 4 . O 

Bu devamlı hakimiyete rağmen Fe. gibi büyük bir farkla kazandılar. 
nerbahçelilerin bir netice almaması, İstanbulspor - Güneş 
Adeta gol kaçırmakta birbirlerile ya. Günün ilk maçı Güneş • fstanbul-

rıf etmeleri, kendi tarafdarlarını si. spor arasında idi. Güneşliler sahaya 
n irlendirecek derecede idi. Fener. 
bahçenın bu baskılı oyunu arasında 

Galatasaray hücum hattının Fener 
kalesine yaptığı inişler daha tehlikelı 

oluyordu. Eğer kalede Cihat gibi bir 
kaleci olmamıf olsaydı, netice daha 
birinci devrede belli olurdu. Nitekim 
Cihat bir iki gollük vaziyeti güçlük
le def edebildi. Devre de bu suretle 
O • O berabere nihayete erdi. 

Fenerbahceden Hüsam ve Nccdeti 
alarak çıktılar. Buna mukabil İstan. 

bulsporlular da en kuvvetli kadrola. 
rile Güneş karşısında dizildiler. Bi. 

rinci devre 3 • O hakim bir oyun 
oynıyan İstanbulspor lehine netice. 

lendi. Bu devrede Hüsam kolundan 
sakatlanarak hastaneye kaldmldı. 

İkinci devrede fstanbulslorlular 
3 • O lık vaziyete güvenerek en iyi 

Konser Tertip Ettiler 
Galatasaraylılar Cemiyeti senelik 

kongrelerini dün saat 17 de Galata
!laray lokalinde yapmışlardır. Yeni i . 
dare heyetine Hilmi, Tuğrul, Refi 
Sükrü, Adnan ve Münir intihap o. 
lunmuşlardır. 

Kongrede. haınlat zelzele fel8ket. 
zedelerine yardım olmAk için Kızı. I 
laya verilmek üzere. bir konser ter
tibi kararlaştınlmıştır. Bu ayın 21 i. 
ne tesadüf eden kurban bayramının 
ikinci günü akşamı saat 17 de Gala. 
tasaray lbJesinin müsamere salonun. 
da verilecek olan bu konsere ömer 
Refik, Ali. Semı"ha Berksoy. Ferdi 
Von Statzer ve MUbittin Sadak işti. 
rak edeceklerdir. 

!Küçük Memleket Haberleri 1 

PAZARCIKTA: 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
Kars Gümrük kimyahanesl için 33 k11lemllk muhtelif kimya alAt VP. lcvıızımı 

11-1-940 Perşembe günü saat 10 da 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde a
çık ek!liltmeye konmuştur. 

1 - İhale bedeli 500 lira olan bu işin ilk te.1T1inatı 37 lira 50 kuruştu!'. 
2 - Alınacak malzemenin mlkt81' ve evsafını gösterir ljartname Levazım sel'vi

sinde hergün görillebillr. 
3 - İsteklllerin kanuni vesikalarll~ Ba şmüdürHlktekl Komisyona gelmeleri 1lAn 

olunur. ( 10722 > 

İstanbul Üniversitesi A. E. P. Komisyonundan : 
Haseki hastanesi Tedavi Klinillnde yaptırılacak 1472 lira 50 kuruş keşini umu

mi telefon santralı ve telefon kablo fel'$i yat ve tesisat işleri 30-1-940 Salı gilnü 
saat 16 da Rektörlükte acık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 110 Ura 44 kuruş
luk muvakkııt teminatlarile en az 1500 liralık bu gibi işler yaptığına dair htanbul 
VUAyetinden eksiltmeden 8 gün evvel alınmış vesika ve Ticaret Odası k.l.ğıdile gel-
meleri keşif ve şartname her ıtiln Hektörlü kte görülür. (117) 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden : 
250 te-rıekesi Adanada ve 250 tf!nekesl de İzmlrde te911m edilmek üzere Beş yilz te

neke benzin açık eksiltmeye konulmuştur. Adana teslimi bir tenekesinin muham
men bedeli 290, İzmil' teslimi olanın da 280 kuruıs 50 santimdir. 

Eksiltme 23-1-940 Salı günü ıaat 14 de yapılacaktır. İsteklilerin muvakkat te
mlnatlarile VilAyet binasında muteşekkll ı.lraat mübayaa komJsyonuna ~üraca-
atlan. (62) 

Deri ve Barsak Müzayede ilanı 
Türk Hava Kurumu Mudanya Şubesinden : 

Kurban bayrammda şutiemtz mıntakasında toplanacak koyun ve kect derllerile 
sığır derisi ve barsaklan ayn ayn arttıl'maya konmuştur. Fiyat haddi lfryık gö
rülü~ 15 - KAnunusanl - 940 pa:ııartesi günü saat 14 de ihalesi yapılacaktır. 

Taliplerin ihale günü şubemize ve ıseralU anlamak için de İstanbul ljubesine 
müracaattan. (139) 

Deri ve Barsak Müzayede ilanı 

İkinci devreye Fenerliler Fazılın 
yerine müdafaaya Ali Rızayı alarak 
çıktılar. Rüzgarı arkasına alan Fe. 
nerbahçelilerin bu devrede bir netice 
~i1aları ümit ediliyordu. Fakat Ga. 

d saray hücum hattının müessir ve 

C. H. Prtisi kaza kongresi yapılmış 
fırka reisliğine Belediye reisi Hane. Türk Hava Kurumu Ödemiş Şubesinden : 
fi Yaprak seçilmiştir. !turban beyramındı IUbmılz mıntakunıda toplanacak deri ve barsaklar açık 

e Helete ve Beşenll köylerinde artbnna::ra lronm\lfWJ'. 
veni mektep binaları yapılmıştır. 13-1-940 eumartmi ,ontl ...t (ltl) da !halem yapılaealctn'. Taliplerin ihale gQnü 
EDİRNEDE: bbat •91a teı.ratıa IU~ mncaatıan ve f8rlname7i "'rmek için de İstanbul şu-

~t ib .. .. alıcı oyunu galibiyet ı resını 
Ka. fi ird' M listara anna çev ı. 

trı (Şef: Necip Aşkın) 
1 - Hanı UShr: Bavyera valsları 
2 - Brahmı: Macar dan11, No. 8 
3 - Franz Lehar: Eva operetinden pot• 

purl. 
4 - Wııldemar Glblıh: Çakır keyfi"' 

(Viyana ıarkıııı). 

& - Arno Naudorf: Arzu (Vala). 
22.15 Memleket ıaat ayarı, ajını habef' .. 

lerl, ziraat, eaham . tahvtılt, kambiyo • 
nukut borıaaı (Fiyat), 22,30 MOzlk: Od• 
mDzlOI (Pi.), 23,00 MOzlk: Cazband (Pl.)ı 
23.25 • 23.30 Yarınki program ve kapanıt 

~ ..... '"'""",.....'" '".........,... .......,._," 
~ ASKERLiK iŞLERi 
~~~~~~,_,._,._.,,._~., 

Askere Davet 
aeılktaf Aıkerllk Şubeılnden: 

Şimdiye kadar askere çağınlmamıı 'ff 
çağırıldığı halrle kanuni herhangi bir sebef 
le gcrive bırakılmış veya şubeye gelmlyr 
rek bakayada kalmıcı ve henOz askerll.ittııl 
yapmamış (316) do~mdan (335) dahil 
cloğumuna kadar topçu sınıfına aynlrrııl 
erat derhal sevkedlleceklerindcn heıned 
~ubeye gelmeleri tlAn olunu!'. 

~ATRO~,&,I' J 
Şehir Tiyatrosu 

Komedi Kısmı lstiklil caddesinde 
Bu aksam !laat 20 30 da 
e SÖZÜN KISASI • 

Halk Opereti 
Bu akşam (9) da 

e REHMET EFENDi • 
Aynca: Zozo Dalmaa sıırkılar soylıveC'ekltl1 

ec kırmızılılann yaptıktan her 
hafta _~ener müdafaası için tehlike 
Bu mun. Soldan açılan bir Galata. 
ta bulun d B-lend' ık bır" ':UDlUO a U ın S l 

hayı tc~k'. ~ müdafii Fanığun ayağı. 
ye Encurr ,. 

T şk. 1ıı: falso yaptı ft top ener 
nin e ı *1ldı. Bu mretle Galata. 
lifini temı 

oyunculannı çıkararak daha zayıf 

bir kadro ile oynamağa başladılar. 

Hasmı istiskal sporda aksi neticeler 
doğurur. Nitekim fstanbulsporlular 
bunun cezasını çektiler. Güneşliler 
de 3 gol çıkararak oyunu 3 - 3 be. 

rabere vaziyete 90Jrtular. oyun da bu 
suretle 3 • 3 beraberlikle neticelen. 
di. 

Dünkü Kır Koşusu 
~ k1üb6 tarafından tertip 

edilen kır kOfllSU dün yapıldı Mesa. 
fe dört bin metre idi Neticede Rem.. 

Belediye mecli.d, Edimentn su ft beBtne bqnınnalan. (180) 

~.~t:=;:~~~i:~ c·Öksürenlere· KATRAN HAKKI EKREM-· Or. HAFIZ CEMAL 
si, Tunca 'ftdtsinde 10ndaj işlerinde • ı • kullamlac* alınacak neticeye . Pazardan maada saat (14,30 dan 18 

göre sallh~~ ~tlerln teklifleri Hakkı Katran Pastilleri de vardır .• Sah. CUmartes1 12 ye kadar tı.ıtaraya. 01· 
tetkik edilecektir. nnyohı No. 104. 
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Milletlerarası PO!lta ittihadına dahil 
olınıyan memlelfetler tçln abone 
bedeli müddet suraslyle ıo, 1S. o, 
8•6 liradır. Abone bedeli p~indlr. 
Adres defiştirmek 25 lruruştur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 

_Pul ilbesi lA.zımdır, 

Berlin Radyosu 
Propagandaya 
Devam Ediyor 

Bertin radyosu bir milddettenberi 
propaganda hücumunu Türki-

1eye de çevirmiş bulunuyor H .. B . · crgun 
erlin radyosu spikeri Türkiy 't 

1 . b. akı • eye aı 
enı ır _t nı yalanlar neşretmekle 

nıeşguldur. 

Bir gii .. n Tilrkiyede ~iddetli ihtikar 
~ulundugunu, ekmek kalmadıg" ını 
~aa eder. 

Ertesi gün Tilrk donanmasının 
nıahvolduğunu hah . er verır. 

J;lir Gçiincü gii 1 1 lar .. n ze ze e ve feyezan. 
yüzunden Türkiyenin mahvoldu. 

funu bildirir. · · 

Bir dördüncQ giin Karaden:zde 
Türk ticaret filosunun dal~alar ara. 
ınnda mahvolduğunu söyler. 

Evvelki akşam da şu yalanlan 
Uyduruyordu: "Türkiye iktısaden fe. 
na vaziyettedir. Almanya ile ticari 
Dıfinasebeti kesildiği gündenberi iş.. 
lel' bozulmuştur. İthalat ve ihracat 
durmuş~ İ ·1· 1 Tü . . . •uı-. ngı ız er rkıye ıle ış 

~Prnıyacaklardrr. Ve yakında Tür. 
.. Yenin iktısaden mah'\·olduğu ıtö-

rulecektir. --

"Türk sanayii Alman makinelerile 
kurulmuştur. Bu makineler iki sene 
son · ı· · .. ra ış ıyemıyecek hale gelecek ve 
Turk sanayii duracaktır." 

. Dün akşam da Berlin rad~·osu Tür. 
~~~eyj mütte!ikletin~ bırııal e.di.Yor. 

''l' . . Unanıstan, diyordu. İngiltere. 
:•n 1n1cağına düşen Türki:venin hali. 
he hak da ibret at. Sen de bövle bir 

ti
aftaya düşme. İngilizlerle anl~şıp it. 
ak · Yapma. Sonra sen de mahvolur. 

lll]l,., -

Berl' d ri ın l'a yosunun bu va lan neş. 
Yat ile tak' tt' )(,.• : b"l' ıp e ı~ı gayeyı ı ıyoruz: 

" l\~ernlckct dahilinde ho~nutsuzluk 
ı:a edhinlik uyandırmak. ~ Halkı Al
tu nya ile ticaret muahedesi akdi lü. 

l'lll.Ula kandırmak. ·- · · · 
l'ürkiy · k İikl . . enın omsutannı ve mütte. 

sa· eı-ını onun aleyhine çe\'irmek ve. 
ıre, vesaire n ... 

" u Pı-opagandayı evvela içimizde )':d a:nll7.da yapmak istedi. Türki. 
bi .e Alman istihbarat biirosu bir. 
..... l'lk ardınca bir takım nesrivat vapa. 
"" efk" • . . 
teşebbii arı umum.iyeyi karıştırmağa 

s etti. 

tın~akat hükumetin ve Türk mathua. 
Itttk~ uyanıklığı hu oyunun devamına 

an bırakınadı B . 
latıldı · u neşrıyat top. 
tn h · Mathaalan basılıp mesnller 

a kemeye v 'ld' . . harat b en ı ve Atman ıstıh. 
lca111 ürosnnnn foyan meydana cı. 
lnad al'ak faaliyetine imkan bırakıl. 

ı. 

Şillldi a • ._d :vnı Pl'opagandava Bf".rlin 
4 
.. Yos · 

dir. ll vasıtasile devam edilmekte. 

:Pak t kik a artık maskeler dil~mO!'. ha. at gö .. 1 •• ·r 
oldu" ru muştür. Hakikatin hakim 
hnk:U Yerde yalanın tutunmasına 
Yos an Yoktur, bu sebeple 8erlin ~ad. 
'J:':: 

11k~Un bu neşriyatı Türklerin ve 
"'r tye . 

hask ~ın husumetini kuanmaktan 
\>e. ~ hır netice vermeınektedir ve 

rnuyecektir. 
Gerek T" k 

'l'iirki . ur hüktlmeti ve gf"rek 
di Yenın dost ve müttefikleri kcn. 

Jtıenfaatl · · ·· ~ak erını gorecek ve anlıya. 
dtt d • 

lıluk ece e uyanıktırlar ve kendi 
ı-ad .adderatlarını tayin için Bertin 
deg"~losd .. unun ikaz ve tenvirine muhtaç 

1 ırler 
~ . 

Ş Bir Otomobil Devrildi 
Of" 

~um or Cemalin idaresindeki 1624 
1tc·..., aralr otomobil Kulaksızdan Has-

• e dog~ 'd P".tin . ru gı erken tekerleklerin 
te;;.ratJ Yapması neticesinde yolun sol 
l'oı tndaki hendeğe yuvarianmıştır. 
~~~ardan hiçbirisine bir şey olma.. 

.Mullat•ıir, Bugtin!di Ya::ısında Notları, Vesikaları, Kitapları ve Bütün Fişleri 

Anlat~yor: 
J .. 
Kolayca\-Bulabilmek1lçin· Bunların lgsnifin.~:ht ~~-'-tilecek Es~sları 

o o· 

Notlar, Vesikalar Nasıl 
Tasnif Edilmelidir? 

N otlarımlZ\ vesikalsrımız~ 
kitaplarımızı, bütün fişleri· 

mizi kendilerine ihtiyaç hasıl ol
duğu zaman dPrhal bulabilmemiz 
için, bunların muntazam ve rasyo
nel bir surette tas .1ıf edilmi~ Jl
malan lazrmdır. 

Bu tasnif olmaltsızm bütün vesİ-
1c<i,Himız, karm:ı karışık ve gayri 
kabili istüade bir yığıu halinde 
kaJırlar. 

Bu tasnif itiyadını çok ~rkenden 
eılmak lazımdır. (ünklı 'fü ııotlar 

ve vesikalar birikt• ;.ten sonra. bun
ları tasnif etmek çok giıç hatta ek
seriya imkansızdır. 

Notları ve vesikaları tasnif edil
memiş olan bir insanın, lazım olan 
bir ~otu, saatlerce, hatta günlerce 
arr.ıdığı halde bu~amadığı, acı tec
rübelerle sabittir. 

M uhftelif tasnif sistemleri var
dır. 

Alfabetik Tasnif: Notların, vesi
kaların, kitapların, elfabetik bir 
st;rette tasnifi, ilk bcıkı~ta msana 
çok kolay ve ~;ızLp gorünür. 

Fakat bu sistemin bir çok mah
;:urları vardır: 

Bir serlavhada esas fikri karak
terize eden kelimeyi bulmak güç
tur. Mesela Cihan Tarihinin ana 
hPtları ismindekı kitabı tasnif et
mek istediğiniz zaman bu serlav
hsdaki dört kelimeden hangisi ki
tabın hüviyetini '.iaha iyi tebarüz 
cttlı mektedir? 
Diğer cihetten, ısimfori biribir. 

le! ine benziyen ya.but bir- kaç is m 
li olan müellifleri tasjnf etmekte 
,....,. guçıUK varaır. aynt surette, ya-
z1Lş1arı, ayni okluğ.ı ha1cle mana
lar-. başka olan kelimeler için de 
nyni güçlük mev~uttnr. 

En nihayet, alfabetik tasnü e
sasını kabul eden bir insanın mu. 
a:--)en bir mevzua ait olan bütün 
ı.otlarını ayni zamanda goz~;ni.mde 
l>uh..mdurması çok güçtür. Filhaki
ka ayni mevzua r.~t olan yüzleıce 
fiş - alfabetik bir sıraya tabi ol
duklarından - biribn·h~rinden uzak 
buıunmakta ve bu vazi~t, ter:<i'bi 
~r<ıştırmaları güçleştiı:-mekte, hatta 
bazan imkansız kıtnıeıktadır. 

M etooik Tasnif: Beşeri bilgfle
rin metodik bir surette tas. 

nifi hakkındaki araştırmalar ve 
denemeler oldukça eskidir. 

Bu işi evvela, Aristo yaptl. O. 
nun tasnifi orta zamana intik<N et
ti. Rönesansta bütün kütüphane. 
ler bu esasa göre tasnif edildi. Mat.. 
baanın icadından sonra Bacon da. 
ha ilmi bir tasnif yaptı_ XVIIİ in. 
ci asrın sonlarında yapılan bütün 
tasnifler, az çok bunun tesiri aL 
tında kalmışlardır. 

Brunet 1865 senesinde 
tiği: 

neşret-

(Manuel du lihraire et de I'ama. 
teur de livres) ismindeki kitabrn. 
da, kitap katalogları için şöyle bir 
tas.nü esası teklif ediyordu: 

1 - Diniyat, ilahiyat. 
2 - Hukuk. 
3 - İlim ve fen. 
4 - Gü:ıel Sanatlar. 
5 - Tuilı. 

Bu esas kJ.Sımiarı taü zümrelere 
ayırmıştır. 

Bu tasnif, ilmf mahıyette bir 
tasnif olmayıp, dana zıyade kütüp. 
h~necilik bakımından yapılınışt,r. 

Kütüphanelerde metodik kata
!oğlar, müellif istrnlerine gC,re ter
tip edilmiş olan alfabetik kataloğ
J.alin tamamlayıcı.mıır. Kütüphci 
r.elerde her kitap için, biri miıellit 
U.mine şöre, diğeri ilmi tasnif ba
kımından, iki fiş yapılmaktadır. 

Metodik tasnü sisteminin, bu sis
teme göre tertip edılen bir katalo.. 
ğun en büyük mahzuru,_ ne kadar 
mufassal olursa olStm _ t ~binden 
İtibaren kati ve d.eı1işmez olınası-

Yazan ; 

Ce/Qf ANTEL 1 Sadrettin 
'•dır Fakat ilim sahası mütemadi
yen değişmekte, ve genişlemekte

dir. Evvelce çok ebcmmiye~siz oir 
mevkii olan ilim şubesi, birden çok 
bi..yük bir mevki ve ehemmt7..:t 
k~ zanabiliyor. RaJıcıloji gibi .. 

Bu mahzurun 6mine geçmek i
çin lazımdır ki, :.ımumi tasuif ka
taloğu, büyük bir F.'lasLık'yet, -nu
hafaza etsin ve ~er zaman ona, o 
zamana kadar ta!dp edilen tertip 
ve nizam bozulm:ıksızm. yeni kı. 

sımlar, veni taksimat ilave edile. 
hilsin. 

A şari Tasnif = Classification 
decimale - Rasyonel bir 

tasnüte bulunması lazım gelen bü
tün vasıflan ihtiva eden ve diğer 
sistemlerin mahzurları kendinde 
bulunmıyan sistem, aşari tasnif 
sistemidir. 

Bu sistem, ilk defa 1873 sene
sinde Mclvil Devvey tarafından, 

Amerika Birleşik devletlerinde 
bir kollejin kütüphanesini tasnif 
etmek için kullanılmıştır. 

1895 - 1897 senelerinde Brük. 
selde Beynelmilel Bibliyografya 
Enstitiisil'nün teşebbüsü ile top
lanan enternasyonal konferans
larila ka'bul cclilmiştir. 

Bu sistemin evvela, beynclmı. 

lel bibliyografyaya esas teşkil e-
~Q""om ,..,.& 'hu ........ - .... ••- L. •• _ .... _: ı..:\.. 

liyografya t~vayları arasında b:r 
irtibat tesisine hizmet edeceği dü
şünülm~ştü. Fakat, başlangıçta, sa
dece bir bibliyografya metodu o
larak kullanılması tasavvur edilen 
bu sistem. umumi fikri mesai me
todu olarak kullamlmakta, notların 

ve vesikaların tasnifmde bundan is .. 
tifade edilmektedir'. 

Bu sistemi kullancı:ı rnütefck • 
kirler, herhangi bir mevzu hakkın.. 
da muhtelif zam,mlard::ı. ald1kları 

notları bir kaç jakika içinde top
lamak ve bunlardan bir makale ve
ya bir kitap yazmak veya bir kon
ferans hazırlamak için istifade et. 
mektedirler. 

Bu suretle tasnif edilen not l !irı 

başkalarına vermek, iada edildik
leri zaman. derhal ve kolaylıkla 

tasnifteki yerlerine koymak ta ka
bildir. 

Aşari tasnifin faydalarından biri 
de, ayni ilim şubesine ait olup muh
telif lisanlarda yazılmış olan kitap. 
ları b?r arada tasnif etmek irtıka

nını vermesidir. 
Bu sistemin t:atbikat sahası her 

gün genişlemektedir: BibliyoJraf
ya. kütüphaneıer, müzeler, umu!!li 
idareler, vesika ofisleri, arşivler, 
bu sistemi kullanmuktadırlar. 

Şahsi notların ve kütüphanel~ 

rin tasnifinde de, aşari sistem git
tikçe taammüm etmektedir. 

38 memlekette 10 b!n mütenevvi 
cemiyet ve teşkilat bu m~todu 

ku Uanmaktadır. 
' Aşari tasnif sistemine göre, hü. 

tün beşeri bilgiler ve faali~retbr 

(0 - 9 ) arasında -:ı.umaralanmış on 
hi't;,.;;ı, lf .. nl'~ iA'IP; oilihnj"tiı; ,B.u,n

lardan her biri tek::-a:- tali on gru 
fia ayrılıiııştır. Bun•ardan her biri 
de yine on grupa ayrılmıştır. Bu 
taksimat ilanihaye de?arrı edebilir. 
Hiçbir bilgi yoktur ki, bu tak<ıimat 
arasrnda yer bulmasın. 

Bu tasnifte, alfcı.bc~ik tasnüin 

LOKMAN HEKiMiN OGOTLERi 

MERCIMEGI NiÇİN YEMELİ ? 

Mercimek eski zaman1arm en 
meşhur yemeği idi. Onun 

TeVTatta ehemmiyetli bir yPri hn. 
lundnITT.1 bilinmezken biiyük he.. 
kim İpokrat mP.rcimcği böbrek, 
aı!rılarma. karacii?er sancı huma, 
nefes chırlıi?-ına ve kalh zayıflı~ına 
lcıtnı ilar olarnk ta,•c;ive rtmi<;ti. 
Berı:rnmalı Cnlinos h<'kim İnokTa
tm nk<;ini sö:vf Pmrkten hoslandıi!ı 
idn. mer"imr!H kan:o;rr ve bacak
larda sişkinlik hastahklllrmtn cıe
hebi divc gö<;termis~ ile. daha 
sonra hizim hü•·iik Tiirk hrkimi 
fhni Sina onu cicek ha!'!talıi!mda 
sifa verir dive tanıtınra mn,·ime-
2-i" söhreti birdenbire hiiviimüstii. 

Hekimlrn hic st>,rmiv~n ve on
lal"ln dediklrrine hic inannu,·an 
eski R.omalı P1in fi107of ~ki Yn
na111r1ardan daha 7.ivade nefrt>t t't
ti{!inilcn mt'rcirnc~i :o;evmiven Yu· 
nnnhlnrın aksine olsu-n div~ onu 
vi:V"'" lere neşe verir bir gıda diye 
tRn1trmstı. 

Yeni diinyn kt>cıfedilin tr nTadan 
fasulvt>nin tl'nP<;ivle birlikte kurıı
su d~ öihenildikten sonn merci
mek adeta mıutulmustu. Fakat 
kısın taze sebzeler kıtlasmNı. kunı 
fasulve ne kadar lez7etJi ols11 da, 
arada m-ada ceşni ddistinnek Ja. 
7.1m oldttihından mf'ttimek ytven
ler hiç bir valcit büshütiin kavbol
mamıcıttr. Hele bir uahk bir fnı;. 
lb: hekimi mercimei?i verem ha!!· 
talı(pna karsı tesirli bir Har ola
rak gösterm~i iizerine. on rtoku
:rnncn asırda hile, ml'rcimek bir
denhire yeniden :oıöhrt"t kazanmıs
tı O 7.aman mercimt>ein kimya 
tahlili de yanılmı!I olduğ-undnn tf'r
kibinff,.ki çokca azottan. fosfordan 
ve çelikten dolayı cocuklara ~t ye
rine mercimek yedirmek modn ol
mn~tu. Mercim~ln bu ha-ı<ııa111rına 
inanarak ('Ocuklara bot bol merci. 
rnek yedirenler hala vardır. 
Vakıa mettimekte bu flç m11dde. 

den de ehemmi:vetli nisbette bu
lunur. Fakat m~rdmektt>ki nebati 
arot etlerin verttegı aminli asit
lerin ~ tutamıyacabndan ~ 

<'uihın büyümesi ı<'ın mercimek 
fayda veremez ... Mercimekteki çe. 
lik hiT>de 8 miligram yani pek e
hcmmi:vetli nishette ist> de yanın. 
da manırnne7. marfeninden hk bu
lu11madığı için :valnı7". hac;ına ct>li
ğ-İn ise yarıva":ıib <;tiphcli kalır. 

Mcrrimei!in fosfornna l!«"lince, 
onun nisheti viizde 350 mili..,nım 
olmakla he-rah~r vanındak1 kireç 
nisheti viizde aJ'cn k 50 milig-rnm 
ve ikisinin aracımdaki ni<;het O .l 7 
olrlui!un.t:m omm corukhtrn sağ-
11\m kemik temin r'le<'ei?İ söhrı>tini 
de c:imdi o nisbet derecesine indir. 
m<'k 18nmdır. 

Onun bir m:>ı..,...,ru da 6.60 flere. 
cede. kana <'k<:ilik vPrmec;indl"n 
ileri gelir. Bundan dofavı merci
mek ta7.P sebze değil, kuru seb7.e 
verine hil.n VP"il"'""''7 . 01111 ekmek. 
le yemek kanda eko;iJik ıf,.recec:ini 
iki misline cıkarm8k olduktan haoı
ka, ekmcksi7. ohırak yf"mek tc hf'
mPn hemen ~kmek yemiş kadar f"k
şilik verir. Bu hakımdan kuru fa. 
!fnl"re rnerr:imekten ftstiindiir. <'Ün. 
kü kunı faım1:ve alkalPn olduihın
dan kendi ağnlığmdan hira7 d~ha 
fa7.la ekmeğin vereceği ekşiliği 
kanıılıya hfür ... 
Şu hald" merdmcei hu kr'! mev

sinıinde ak!!am yemf"kleıinde ın
cak sıcak ('orba şeklinde vemek 
knhr. O vakit mercime!in ·terki
binde hııhman vii7de l !'iO ölcii B l 
vitamini ile 170 ölrii R 2 vitamini 
corbanrn suyuna kanşnrak ıncak
lıktan da pek az miiterc;sir olduk. 
lnrından sinirlerin sakinliğine ve 
<'Orbadan sonn yenil~ek yemek. 
lerin viicude yanvacak hale gel
m~ine hizmet ederler, mer<'İme. 
ğin yfüde 56 nisbette ~eker ola<'nk 
madde1f'ri de. corbanm sıcaklı~ 
ile birlikte, vi\cudiin ısınmasrna ve 
adalelerin hareketi fcin lüzumlu 
kalori hisıl olmasma y~rdım eder
ler. 
Mercimeğin terkibindeki yüzde 

0.0015 nisbette iyot madeni de tiroit 
guddesinin isine yanyarak hem 
tiizel, hem de akıllı olmıya hi~.met 
eder. 

dağınıklığrna mukabil, ayni ilme a
it mevzuların topluluğu vı.ırdır. 

A ş.lrl tasnifin 
dur: 

O - Umumiyat: 

sırası ŞU-

Meslekler ve faaliyetler hakkın. 
da en umumi malumat: Bi:bliyog. 
rafya, kütüphaneler, mecmualar, 
çalışma usulleri, yıllıklar, tak
vimler, gazeteler, dergiler. 

1 - Felsefe: 
Muhtelif felsefe sistemleri, psi

koloji, mantık, ahlak. 
2 - Dinler: 
Muhtelif dinler. mezhepler, ta

rikatler, dini ayinler, ibadetler, 
mitoloji. 

3 - İçtimai İlimler: 
İstatistik ; siyasi, iktısadf. idari 

ilimler: İçtimai yardım, terbiye ve 
tahsil, örf ve adet. 

4 - Lisaniyat: 
(Filoloji - Lengistik) . 
5 - Nazari İlimler: 
Matematik, astronomi, fiztk, 

kimya, jeoloji, biyoloji, hayvanat, 
nebatat. 

6 - Tatbiki İlimler - Teknolo-
ji: 

Tıp, mühendislik, ziraat, tica. 
ret, sanayi. 

7 - Güzel Sanatlar: 
Recıim, heykeltraşlık, mimari, 

musiki. 
8 - Edebiyat: 
9 - Tarih, Biyografya, Coğraf. 

ya: 

Bu esas taksimatın her biri de 
• yukarda sp.Y,le~ğ~iz gibi - onar 
onar olmak üzere tekrar tali grup
lara ayrılmıştır. Mesela 3 rakamı 
ile gösterilen (İçtimai İlimler) on 
kısma ayrılmıştır V.? bunun 7 ra
kamı ile gösterilen grupu (Tah~il 
ve Terbiyeye) ye aittir. Bu t 7) gru. 
pu tekrar on kısma ayrılmıştır. Bu 
grupun 5 rakamı ile gösterile:ı kıs
mı ders programlarına aittir. Bu 
takdirde herhangi bir notun, vesi
kanın veya kita'.>ın üzerinde 375 
rakamını görecek olursak, bunun 
ders programlarına ait olduğunu 
derhal anlarız. 

Bu tasnif rakamları aşari adet.. 
lerdir. Teker tek:?r okunur. Yanj, 
her rakamın manası ve kıymeti, sa
ğındaki rakamların miktarı ne ka~ 
dar çok olursa olsun, değişmez. En 
sol rakam esas grupu, onun sağın
daki rakamların her biri tali grup. 
ları göstermektedir. 

Görülüyor ki, bu aşari tasnifte, 
namütenahi bir elastikiyı;>t vardır. 

Bu sistemi kullanabilmek için, 
yukarıda izah ettiğim cetvelden 
başka, bir de ayrıca alfabetik fih
riste ihtiyaç vardır. 

Bu fihrist, aşB.ri tasnif cetveline 
dahil olan mevzuların isimlerini 
ihtiva eder. Bunların karşılarına. 

mensup oldukları grup1arı göste. 
ren aşar-i tasnif rakamları yazıl

mıştır. Mesela: 
İdare 35 
Astronomi 52 
Mide 616.33 
Jinekoloji 618. 

Tam fihrist 80.000, muhtasar 
fihrist 1.620 kelimeyi, daha doğ. 

rusu, mevzu ismini ihtiva etmek. 
tedir. 

Elde böyle bir alfabetik fihrist 
bulununca, herhangi bir mevzua 
ait notları veya vesikaları en.dek. 
se etmek çok kolaylaşır: 

Aşari tasr,if sisteminin tam ol
ması için, di~er tamamlayıcı cet
vellere de ihtiyaç vardır. Bunlar, 
mekan, zam!ı.U, ~ekil. lisan ve mü
nasebf.te ait işaretlerin cetvelleri. 
dir. 

\ M ahit, mekAn, ark tak~lmab: 
Mevzuların coğrafi mekan_ 

lannı göstermek için ( ) işareti 
kullanılır. 

<Devamı 8 mcrda) 

. . 
Eskiden Yeniye 
ŞEHİR Tiyatrosu. hakkındaki ya. 

zılarımı pek hafif bulanlar 
var. Geçen gün bir dostum: "Maka.. 
len tenkitten ziyade takdire benzi. 
yor. Çok kusurları kapalı geçiyor. 
sun." dedi. Ben ilk tenkidimi yazdı. 
ğım. zaman on sene zarfında memle. 
ketin tiyatro sahasında ettiği terak
kiyi gördüm ve ufak teferruat için 
artistlerin cesaretini klrmak hakkmı 
kendimde bulmadım. Ve tekrar kay. 
dederim ki Şehir Tiyatrosu (Yelpa. 
ze) de cidden muvaffak oldular. Bun. 
dan on, on beş sene evvel bilhassa 
Abdülhamidi Sani idaresinde Türki
yede Avrupalıların (Bofoneri) de. 
dikleri bir tarzda bir şeydi. Biz on. 
lara da giderdik ve tabiatile oyna. 
nan şeylerde mevzu aramaz. yalnız 
tiyatronun bizdeki aldığı şekle gü. 
!erdik. Mesela. K. Hasan efendinin 
bir türlü (suflör) den alın1p sarfcdi. 
lecek bir sözle halkın ~ldürülebile
ceğine aklı ermezdi. Hatta bir aralık 
Zaptiye Nazın Şefik Paşı:ı piyesleri 
sansüre etmek istemis ve tulUat kum. 
panyalarınm da oyniyacakları eser. 
leri vazrp getirmelerini emretmi!$. 
(K . Hasan) ın pives muharriri gişede 
biletcilik edem Kamil efendi bir tür
lü isin kinden cıkamam1s Nihavet 
3 saat sHren koca piyesi sövle yazm1ş: 

"Perde açılır; :;ağda bir kanı, solda bir 
kapı. ortada pencere ... Sirar (Jön prtlmiye) 
ırirer arkad:m maşuka gelir. Konıı5Urlar. 

Nihayet komik sahneye dahil olur ve dim
lcs! söyliyeceklerinl bilirler. Perde düşer." 

O zaman artistler yalnız tiyatrova ha!m 
viicut etme7.lerdi. Hepsinin muhtelif samıt
lan vardı. Çoğu sanatıarile anılırlardı. 

Mt'Sel!i K. Has:ında baba (gran prömiye) 
rolüne çıkan AgAh, ayni zamanda at can
bazlığı yapardı. Agahın bilhassa solugan, 
gözleri görmez, i'\yağı bıcırg:mlı hayvanları 

yok para!'ına alıp SaklavJ kUheylAnı ıtlbi 

~atmak hususundaki mahareti artlstltğin

den çok fazla idi. Zavallı bunun ic;!n o ka
dar didişir, o kadar yorulurdu ki, geC'elerl 
sahneye çıktığı zaman yor~nluğa na!:ıl 

dayanabileceğine vaziyeti bilenler şaşar 
kalırlardı. Maama!ih nihayet bir gün kork
tuğu başına geldi. Ve bu kayda şayan hali 
bi7.7.at gördüm: 

"Vaka zengin bir ihtlyann (Agllhm) e
vinde cereyan ediyor. Can! pencereden gi
recek, AgAhı bıçaklıyacak. zengin ihtiyar 
ağır yaralı olarak yere uzanal'ak, hım7. da 
kasadan paralan alıp kaçacak. O zaman 
mecruh yattığı yerden doğrularak: 

- Ah katil! Bu intikamı sende hiçbir 
zaman bırakmıyacağım! diyecek ve bu 
cümle ile perde inecek. Hepsi sırasile fal
sosuz cereyan etti. Kumpanyanın ttranı 

(cAnisi) Todori, AgAha bıçağı yerleştirdi., 

kasayı soydu va fe.gtı .. Agah da yere u
'Ui'.ndı. Bir iki d ak ika geçti. Herkes acaba 
ne olacak diye bekliyorlardı... Ag~h, hiç 
aldırmıyor, uzandığı yerden kımıldamı

yordu bile. Piyes denilen bu garabetin 
meV7.llunu bilenler de hayret içinde ... Mec
ruhun pes perdeden horultusu sahneye 
yakın localardan lşltilmeğe başlamışb. 
Mutlaka o gün topal bir beyı(iri Glrid 
rahvanı diye ı:ürmeğe çalışan btçare can
baz yorgunluğa dayanamamış, uzanır u
zanmaz kendinden geçmişti. 

Nihayet siıflör deliğinden oyun haricin
de bir "es işitildi: 

- AgAh efendi! Kendine gel be yahul 
Nerede? Agfilı kim bilir rüyasında ne 

görfiyordu? 
Siıflör bundan fazlasına tahammOl ede

miyerek deliğinden yarı beline kadar c;ık
tı; yetişebilmek için uzandı, A<•ahın aya• 
ğından yakalıyarak ı<arstı. Ag~h derhal u
yandı ve hemen 'lra:zlfesinl idrı'11\: ederek 
bir gramofon p!Aih gibi yorgun hafıuısına 
nakşettiği cümleyi katilin gittii'!i istikame
te değil, daldığı uykudan uyand ırmak su
retile kendine ölümden :fazla fenalık ya
pan silflllre doğru diilerinl gıcırdatarak 
tekrar eyledi: ' • - ··- - • - • · • 

- Ah canavar ah. Bana yaptı!Dn bu iŞln 
intikamını sende bırakmıyacağım!." 

• Meşrutiyetin ililnındnn sonra tiyatro he-
vesi gazeteciliğe döndil. Her tarafta ama
tör kumpanyııları tesekkül etti \'e tiyatro 
hayli müddet yine (bufrmeri) ~eklinde çı
kamadı. O zamanlar Tcpeha'<ı tiyatrosunda 
merhum Hamidin bir (Tank ibnl Zey
yad) ını seyretmiştim . Okunm3k için ya
zılıln bir piyesi sııhneye vaze+mek c~are
tini gösterenler bir harp sahneo;I için fl
ı;üran olarak ne kadıır köpril altında ya
tan '<erseriler varsa toplamışlar, yüzlerini 
kundura boyasile boyıyarak s"hneye koy
vennMerdi. Bu tesadüfi artlııtıer, oyun 
bitmeden kimisi sırtlarındaki İspanyol el
biseleri, kimi~! de Arap ehramlar!le ard ka 
pıdan sıvıştılar. üstelik bütün artic:tler: de 
bite buladılar. Herkes perde aralarında 

birbirinin günlerce bitlerini ayıkları. 

Seyirciler bu kad:n-ını bilmezler. Fakat' 
yine bir gQn (HAmldin (FintP.n) ini Rakır
k&yünde Yazlık Tiyatro denilen üstil açık 
bir salaşta seyretmiştim. (Davıılaciro) ro
lnnü yapan artist piyese can 'ermek için 
gayet gilr seslle: 

- Eyvah! diye bir n:ıra atar atmaz bn
tiln civar bostanlardaki merkPpler, h~m
cinslerinden bir visal daveti ~elmiş gibi bir 
ağızdan llyle anırrna~ıı başladılar ki her
kes (HAmld) 1 de (Finten) i de unutarak 
heyecan ile takip edilecek bu şaheseri 
kahkahalarla karşıladı. 

Bizdeki tiyatronun bütün merhale. 
lerini böyle benim gibi al8ka ile ta. 
ki_p eden bir adam nihavet hir ~iin 
~rk. s~hnesinde Oscar Wild'in bir 
pıyesmı ~ denecek derecede az ku. 
surlu ola_rak t.;.msil edilmis ıtörür ve 
onu. tezyif degJl, tenkit hatta takdir 
dah1 ederse kadirı::inashk .. t . 
ol B h " · gos ermış 

ur. u ususta benim tc k'd· i 
tenkid edenlerle her zaman hn ıb.1hm 
le h,,..., ... _ as ı a. 

-.u.ı .. u..ı.. * * * 



Ar bistan 

Suyun içindeki şap adacıklan. 
na, oturmamak için ağır ağır iler. 
liyen bir balıkçı kayığına dalan 
gözlerini sağ elindeki, taneleri 
birbirini kovalıyan tesbihine çe. 
virdi, !kendi kendine konuşur gi. 
bl söyledi: 

- Doktor yüzbaŞlSI idim. Ye. 
mende bulunuyordum. l:mumi 
Hnrp bitmiş, darmada":ın olmuş .. 
hık. Esaretten kurtulayım diye bu 
tarafa, Hicaza geçtim. Bilmiy.:ır 

değildim ki, burada da bir bask:ı 
çeşit esarete 9oyun e~eccktim. 

Fakat bunu ehvenişer saymıştım. 
İşler düzelip, yollar açılıncaya ka: 
dar Mekkede veya Ciddede kalır, 
üç beş hastaya bakar, bes on ku. 
n.ıs kazanır, bckliycbilirim, demiş. 
tim. 

Şerif Hüseyin !?-i.ze fenalık et. 
mişti. Fakat çölün neresinde Tur. 
kü seven tek mahluk kalmıştı ki?. 
Bir ateşten gömlek icindeydik, y:ı. 
na yana yaşıyacaktık! 

Buralarda öyle karmakarışık, 

buhranlı, garip bir h:ırp sonu h:ı. 
vası esiyordu ki. kims doniip de 
bana bakmamış, bu da kimin ne. 
sidir, nereden çı:.. h, demcmi~ti. 
Hasta da kıttı galiba, gi.inlerle ka~ 
pımı çalan da çıkmamı tı. Keme. 
rimd ki paralar suyunu çekiyor. 
du. Bir gece yansı, ilk defa, hızlı, 
hızlı kapım vuruldu: 

- Efendimiz rahatsız, tedavi i
çin derhal Mekkeye gideceksiniz, 
dediler. Elim belimden düşmeyen 
kemeriIİıe gitti. Bir t.ııza~a düşü. 
rülüyonım diye korktum: 

- Kimdir, dedim, hangi efen. 
dimiz bu? 

- Hicaz Kralı Şerif Hüseyin 
Hazretleri .. : cevbbinı verdiler. 

Ve beni bir Hccine bind..,rcrek 
palas pandırns Melekeye götürdü. 
ler. 

Hayır, diyebilir mivdim, bil. 
mem, belki şimdi siz; "evet,, diye. 

nim hayatım, yahut, daha doğru. 
su feci olümüm! 

Kalktrk, nğır n :ır, adanın öbür 
ucuna doğru yurüdük. Doktor 
Şemsi devam etti: 

- Bana: "Eline bir fırsat geç. 
mişken neden Şerif Hüseyini ze. 
hirlemedin?" diy<mler oldu. Bir 
Türk doktoru bunu yapamazdı. 

- Fakat nisanı reddedip ı sarcti 
tercih edemczmi idi cloktor? 

- Beşiktenberi aldığım terbiye. 
yi düsünün ... Rütbe, lakao, ve ni. 
şan düşkünlüğü ... Yıllarla sürmüş 
bu yaman telkini! 

- Bir doktor olmasaydınız bu 
telkinin tesirini kabul edebelirdim 
belki .. 

- Doktordan evvel bir insan. 
dım ben. Ve öyle insanlar vardır 
ki, iki büklüm oluncaya, mezara 
girinceye kndar analnrının tesiri 
altında kalırlar ... Vakıa ben, bu
gün, yedig"m miıthiş darbenin a. 
cısile bu tesirden kurtulmus bulu. 
nuyorum .. Ama neye yarar, bu. 
dı harabı basre .. 

Hava kararıyordu. "Haydi. ,gidi. 
yo~uz1 •• " diye ba~rışan ~rkadaşla. 
ra doi!ru ilerilerkcn doktnr: 

- Benim bu tesirin ne kadar ze. 
bunu kaldığımı nnlatahilmek icin 
size bir günahımı itiraf edeyim: 
Şerü Hüseyin hilafetin\ ilan ettiği 
zaman, ona biatel ır;denle-in en 
öniinde ben vardım Cünkü bövle. 
ce ben de hem padisah hem halife 
doktoru oluyordum. Gafleti, zil. 
Jeti, sefaleti düşünün! 

- Demek ki günahını.: 
:_ Evet suçumu tamamile kabul 

ediyorum. 
- O halde kPnçli düşen ağlamaz, 

dt-Pil mi doktor? 
Bir hı kırık arasınd.n: 

- Evet ... diyebildi. 
Yanaklarına doğru iki katre yaş 

süzülüyordu. 

* ceksiniz! • '"r 
İki gün sonra Mister Filı-ıivı- uğ. 

Şerif Hüseyin yatakta idi. Etra. 
radım. Bilhassa şunu söylemek i. 

fındaki Hintli, Mısırlı, Iraklı dok. çin: 
torlar bir sürü ilaçlar v:mnişler, _ Doktor S"ms;vi uzun uzndr. 
günlerle her türlü tedaviye baş. ya dinlC'dim. Bu adamın hayatı a. 
vurmuşlar, fnknt ihtiyar Şerifi a. 

radığın sırn verebilecek hiçbir 
yağa lwldıramamışlnrdı. 

ktymeti haiz dC'ğil. 
Bu doktorlar cahil, acemi. liya. __ Türklc:>rdC'ki rtitbe, unvan, la. 

katsiz mi idiler, böyle bir iddiada kap, nisan düşkünlüğünü de sara. 
bulunamam. Ben şansa inanan bir hntC'n ifade C'tmiyor mu? 
adamım. Verdiğim iliıç belki on. - Fakat hangi TurklerdC'n bnh. 
lardan birinin de birkaç gün evvel scdiyorsun azizim? dedim. Osman. 
verdiği bir ilaçtı, fakat şans işte.. 1 · · · d b likl · · k 

ı cnmıac;ı ıcın e en "Tını ay. 
Hasta dirilmiş, ayağa k:ılkmıstı. beden Türklerden mi, hnni onlar 

O gün sakalı titreye titreye al. şimdi nerede?. Doktor Semsi ise, 
nnndan Öptü ve bir deri bir kemik hatta (onlardanbir nümunedirl di: 
kalnuş pannaklarile gogsume ... ye bile gösterilecek dejenere bir 
- Ah, takamaz olaydı • bir ni~an tiptir. 
taktı:: 

Filbi hnyrctle yüzüme bnkıyor. 
- En müşkül bir zamanda canı. du: 

mı kurtardınız ... Beni baba bilin 
ve bundan sonra yanımdan ayni. 
mayın.. Tabibi hususimsiniz! de. 
dl. 

Ben böylece, hiç düşünmeden, 
hesapsız kitapsız bir hareketle ta. 
Jiimin elinde bir ceset gibi sürük. 
lenerek yabancı, hem: de düşman 
bir hükumetin hizmetine girmiş, 

memuru olmustum. 
Bu harc'A:etin bir gün beni, 'Pürk 

vatnndaşlığından atacarnnı, Türk 
camiasından süreceğini aklıma bi. 
l.e getirmemiştim. 

Broeviler, hatırını saymak ic;. 
tedikleri her k<.>ndilerinden olmı. 
yana ko}nyca pasalı~x verirler. Ba. 
n"dn öyle yaptılar "ya basa,, aşa. 
ğı, "ya başa,, yukarı. İtiraf cdiyo. 
rum işte; en zayıf damarımı ya. 
kala.mışlnr, en zayıf yerlmde::ı vur. 
mu!i:lardı beni: Bir anda hem paşa, 
hem de, tahayyül bile edemiyece. 
ğim cesamette koskoca bir nişan 
$ahibi olmuştum. Başkn hiçbir şey 
düşünemiyordum. "Hicaz Meliki 

HaşmeUiı Şerif Hüseyin Efendi. 
mizin tabibi husı doktor Şemsi 

Paşa Hazretlerine,, diye gelen 
zarflan sevincimden yırtıp açamı. 

yordum bile. Birden mağrur, mü. 
teazzun, sert, heybetli bir adam ol. 
muştum, yani bitmiştim.. İşte b~ 

- Müstesrikim diye geçinen, 
senin gibi eser sahibi, kalem sahi. 
bi bir miinevvçr İngilizin Turkleri 
bu kadar yanlış tanıması bir ku. 
surdur. Çok rica ederim, Türki
yeye git ve Türkleri yakından gör 
ve tanı. 

Bir müddet sonra Filbi ile Bey. 
oğlunda, Tokatliyanda buluşmuş. 
tuk. Bana ilk sözü şu olmuştu: 

- Beni ikaz ettiğin icin teşek. 
kür ederim. Hakikaten ben Türk. 
)eri hiç tan\mıyormuşum. Mon!':f'r 
önünde ı;aygı ile baş eqilccek bir 
milletmiş meğer Türkler: ... 

(Devamı var.} 

imdat Heyeti Erbaada 

(Ba 1 1 incide) 
bu maksatla Tamdereden Şarki Ka
rahisar yolunun daimi olarak açık 
bulundurulması temin edilmiştir. 

Bundan başka felakete uğrayan köy· 
ler halkının iaşelerini ve iskiınlannı 
temin için koylere meın°urlar gönde
rilmiştir. 

~· 
Tokat, 7 (Tan Muhabirinden) 

Tokada · 25 kilo:nctre mesafedeki 
Dokme nahiyesine bağlı ve Turhal 
şosesi üzerindeki Ahır köyünde zel. 
zeleden 89 kişi ölmüştür. Açıkt<ı ks
lan 1200 köylüden bir kısın! nahiyede 
yeni ve beton mektc? binasına diğer 
kısmı da civarda sağlam kal!ın köy. 
lere nakledilmiştir. Yüzlerce hayvan 
ölmüş, bir çoklan da işe yoramaz. 
hale gelmiştir. 

Dün Dumlupınar vapurile Orcludan sıelcn felôketzedeler 

Kayscriyc Gelen Yaralılar 

Kayseri, 7 (A.A.) - Felaket mm. 
takasından vilfryetimizı! miit'dtep 
1000 nüfustan 13.2 si hususi bir tren
le şehrimize gelmiş, bunla~dan '15 i 
yaralı olduğundan hast:ıha.nelcrc ya
tırılarak tedavi1erh:ı2 ba..5lanmıştır.Di 

ğer 67 felaketzede de evvelce ihzar 
edilen evlere yerJeştirilınij ve isti. 
rahatleri temin olunmuştur ı\yrıca 

Ankara, İstanbul, Adamı, Mersın vi· 
]ayetlerine gitmek iizcrc trenle gelen 
650 felü]l;etzedenin istasyonda iaşe
leri temin olunduğu gibi bunlar kin
de icap edenlerinin müdavatı du ya. 
pılmıştır. 

Tokrıtın Ahır köyü halkı, Dökmelt"pede yc:ni yaptırılan ınr mektebe ycrle,;:tırllmİş
lerdlr. Mektebin nvlusundn mııvnKknten yapılacak fırın için herkesin taş tnşıdı(!ını 
gören bu kilçilk yavru dn nrnbıısır.a bırer tnş koyarak büyüklerine yardıma çalış
mış ve bu manzara herkesin lçinı sızlatmıştır. Diger resimde de Tokndın güzel 

eserlerinden Al{ Pa.,,;a ca'l11lnln yı kılnn dı:ı ı. .. ubbeleri görilluyor 

güçleşince inşaat teşubbi.islcri de a
kim kalmıştır. 

Adana, 7 (Ilususn - Adanada bn.: Yolcular zelzele folake· etrafında 
kılmak üzere istenilmiş bulunan 500 bir çok acıklı vak::ılar anbtıyor1ar. 
felaketzededen 223ü gelm~tir.Bunlar 1 Mütekait zabitlerden Or::iulu Hüsa
iskiın edilmişlerdır. Yarın d.ı 250 te- mettin gazetecilere :,j'Jnlar! aniatmış
liıketzcdenin gelmesine intiz::ıı edili. tır: 
yor. "- Orduda tahribat mühimdir. 

Jıl.. Fındık fabrikalarının yılol:na51 yü. 
~ .. . zünd_en p:yasa durmtıstu ... İş fümkn-
~onya, 7 (AA.) - Dı.m Erıınc-a:ı sı ve Adliye binasile bazı resmi hi

felaket mıntakasınclıın buru_yn J?elmıı:;j noJ r GD y.ılnlrnıftır Kn ı>rı- lT;,.ı.,.., 
o!an misafi:lerimizi yardım k?m~tc. yollar kapalı olduğu için köylüye yar 
sı azaları zıyaret ederek kendılcrın"' dım etmek imkanı h"'men he?:ıen yok 
siga:alar •. po~taknllar ikram etmiş - gibidir. Köylerimizde yiizde doksan 
lerc!ır. Mısafırlerdcn otellere yerleş· insan zayiatı olduğu tahmin edilmek. 
tirilmiş olanların istirahatlen tama- tedir. Giresun ve clvurıncl:- halk ca. 
men temin olunrymş, kendilerine ih. dırlarda yatmakta, evlerın'e girmiye 
tiyaçları olan çamaşır. elbis~ ver;ı- cesaret edememektedir.,, 
miş, ayrıca da nakdi y:;ınlımd.ı bulu· Giresunlu yolculardım Mustafa ö-
nulıtıuştur. zen de şunları söylemiştir: * "- Civarımızda tahribat çoktur. 

İzmir, 7 (TAN> - Erzincandan 
şehrimize dün 21, bugiın 25 yaralı 
gelmiştir. Yarın da 77 yaralı daha ge. 
lecektir. Yaralılar hastahanelere? yer. 
leştirilmişlerdir. 

Yeniclcn Zclzclcler ,Oldu 

Köylere giden yollar tamamen kapa
lıdır. Yardıma gel~n heyetler yol!c.r
da kalmışlardır. Şnrki Karah!sarın 

baştanbaşa harap olcluğumı'habcr al. 
dık. Giresunla Şarki Kar.ıhisarn gı
den yolun iizerine 500 metre yüksek
liğinde bir tepe knym1ş yolu tama. 

Ankara, 7 (Tan l\1'Jhabirindcn) _ men kapamıştır. F•:!liıketzetlelerl! yar 
Bu sabah İzmirde 2.40 da hafif bir dım imkanı kalmamı~hr. Sağ kalan 

varsa onların da soğuktan ve açlıktıın 
zelzele olmuştur. Di.in akşam 19.45 

te de şehrimizde hafif bir zclzele k<:ıy 

dedilmiştir. Evvelki akşam ve c.liin 

ölmelerinden korkuluyor .• , 
Amasyalı Hasan cln demiştir ki: 

1 
sabah Bergamada ela 3 ::clzel~ htsc;e-
dilmiştir. Hasar yoktur. Şarki Kara- 1 Z M 1 R 1 N 
hisarda ve Ziledc de zelzeleler r,J. ' 

muştur. Zile telgrafınd:ı şöyle dcn:li. Mahallelerinden 
yor: . 

"Diin akşam Zilcdc biri saat 9.10 Sular Çekiliyor 
de hafif ve diğeri de bugUn saat 

İzmir, 7 (Tan Uuhabirindcn) 
10.45 de üç saniye süren gürültü 

ile karışık oldukça şiddetli bir 1clze. 
le olmuştur. Hasar )'okfor." 

Yolcuların Anlattıkları 

Zelzele fcliıketzeclclerine İstnnbu. 
lun ikinci yardımı olma!\: üzere dtin 
saat 16 da Karadenize hareket eden 
İzmir vapurile yiyecek ve giyecE'k 
ile ilaç, çadır ve kerestP. sevkedilm!ş
tir. İzmir vapurile felaket mıntaka
sına doktor ve eczacı da gönderilmiş
tir. 

Şiddetli yağmur uinmış ve su basan 
mahallelerden sular çekilıniye başla. 
mıştır. 

Yağmur çok şiddetli ve devamlı ol
duğu için İzmir ciddi bir sel tehlikesi 
atlatmıştır. Bir çok semtler s:.ıların 
istilasına uğramış ve seller mühim 
tahribat yapmıştır. En fazla zarnr gö 
ren yer Sandıkçılariçıdir. İnsancn za
yiat yoksa da, maddi znrarın mühim 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Hatlar bozulduğu için mülhakat
tan seylfıbın zararları hakkı':'ldn yeni 
mallımat almamamıştxr. Yalnız. Ba. 
yırdırda sular Seniye isminde 15 ya. 
şında bir kız çocuğunu sürüklemiştir. 
Seniye, suların cereyanındnn kcnöini 
kurtar$mıyarak boğulmuştur. 

Diclenin sulan alçalıyor 
Diyarbakrr, 7 (A.A.ı - Altı buç•ık 

metre yükselmiş olan Dicle nehri a1-
çalrnıya başlamış olduğundan taşma 

tehlikesi bertaraf olmuştur. Batman
ça.yı üzerinde tren köprüsü inş::ıat a· 

"- Amasyada 1lir çok evler yıkıl. 
dı. İnsanca zayiat tn ch~mmiye:tliJır. 
Zelzeleyi müteakıp Amasyay: seller 
basmıştır. Seller Am,ısya ile Havza 
arasında Hacıbayrnm istasyonunda 
600 metrelik ~olma bir nrazıyi sılip 
götlirmüştı.ir.,, 

Yurtta Yard~~ Seferberliği 
Ankara. 7 (Tan Muh'.lbirinden) -

Milli yardım komıt~l~ri ile Kızılay3 
v~r,1l(Jn. +öh.n,.. ... ~·'"''" ı-,,. d,;_ h~ ......... rlp-

ha artıyor. İspartacla toplan~n pı.ıra 
yekunu 12.758 liradtr. Tcberriiler 'tc
kirdağında 7,295, Eliızığd:ı n.o:rn. 
Konyada 16.000. Antalyada 10.263. 
İzmirde 69.753, lirayı bulmuştur. Di. 
yarbakırda 12.873 lira toplanmıştır. 
!\fardinde evvelkilere ilaveten 2.300 
liralık teberrü da'ıa kabul edilmlşt;r. 
Gazi Antebin para yardımı 27.447 li

rayı, Safranbolunıın t~berrüleri 3600 
lirayı bulmuştur. Yozgadın merkez 

teberriiatı 2600 liradır. :Adanada cu. 
martesi günü akşamına kadar Kızı. 
lay veznesine yatırılan ve Ankaraya 
gönderilen para yekunu 29,70·1 lirayı 
bulmuştur. 

Bunlardan başka hemen büti.in vi

layetlerimizde on binlerce parça eşya 
tebcrrüleri kaydeılilmistir. '2unl::ır, 

peyderpey felaketzeuclere tevzi için 
sevkedilmektedir. 

VENEDIK 
Mülakatı 

Netecelendi 
<Başı 1 :ncidel 

berzahı., olabilecek olan bu hududu endişe 
ile karşılamaktadır. Diğer iarnftan İtalya 
da gerek Mncarlstana, gerekse Romanyaya 
doğru bir Sovyet yayılmasını iyi 'karsıla
mıyıı :ıktır: Denileblllr ki, ŞU nakikadı:ı bil
tiln İtalyan politikasına hli1{lm olan şey bu 
endisroir. Iluna blnnen, Romnnyn diplo
masisi dt' Budnpr-ştc ile nil~reı; arasındaki 
lhtil:ınarı yntıştırmağa c;olııımııktadır. işte 
buna binaen Venedlk görOşmelerinln mih
verini bu gayret teşkil ediyor. Eu iş kolay 
olmamnkln beraber, tehlikenin Mneıırlnrı 

daha az ltllftfglrlz ve Romnnyalılan da da
ha çok itlltıfperver hale getireceği Homada 
ümit edilmektedir. Halen m!lhlnı olan şey, 
8ovyctıer Birliği Besarabyaya taarruz et
tiği takdirde: Mncnristanın mU!ıalemetper
ver kalması ve Romanynya zorluklar iliıve 
el.memesidir." 

Rusyaya karşı bir ihtar 
Nevyork, 7 (A.A.) - 'Macaristan 

ve İtalya Hariciye Nazırları arasın. 

daki görüşmelerin ehemmiyetini te. 
barüz ettiren Nevyork Tlmes gazete. 

si İtalya ile Macaristan arasındaki 
bağların Avrupada ihtilaflar inkişaf 

Zelzele mıninkasrna, İstanbulun 
ilk yardımını götüı en Dumlupınar 
vapuru dün saat fl.30 dn limanımıza 
dönmüştür. Vapur yaralı getirmemiş, 
yalnız zelzele felaketine uğray:ın Or. 
du, Giresun, Samsun vilayet1erile 
köylerinden birçok yolcular getirmiş.. 
tir. Yolcuların anlattıklarına göre, 
felaketzedeleri barındırmak için ku
lübeler inşasına teşebbüs edilmişse 
de çivi buhranı başgöstermiştir. Her 
taraftan kereste göncleril':iiği halde 
Ordu, Giresun vilayetlerile kasaba. 
larında çivinin kilosu 96 kuruşa çı. 
karılmış ve çivi teuariki bt! suretle 

melesinden bir adada mahsur kalan ettikçe snmimileştizini kaydetmekte. 
kırk amele ile Kayıkçılar tamamen dir. 
kurtanlınışlardır. .Gazete, İtalya ile Macaristan tara. 

Balkanların 
., 

Maruz Bulundu9ı 

Yeni Tehlike 
{Başı ı lncfde 

•' takasına dahil olacaktır. Sovye. 
Tuna ağzını tuttuktan ve lobrict 
de Bulgarlara verdırmek ~uretl 
Bulgaristanı da elde ettikten soJl 
Boğazları tehdit eden bir stra~e 

vazıyete sahip olacnktır. 
Bu sahanın haricindt? kalan fıı 

, ve Balkan devletleri de Almany:ır. 
ı nı.ifuz mıntakası olacak ve Alman 
i bütiin Balkan iktısadi membntıırı 
dan eskisi gibi istıfueıede devaJl'l 
decektir. 

aalkan devletleri, bilhassa bu te 
• likeye en ziyade marıız bulunan fl 
manya. komşularılc anlaşarak il 

Balkan bloku vücude getırıne'< ıç 

hayli gayret sarfettiler. Fakat J3ı.I 
· garistan ve Macarbtana yapılan ıe~ 
lifler müsbct netice vermedı. 1talf'1 
nın müdaha-lesi de işlen dnha ziya~ 
altüst etti. Bu surette geçen beş al 
ay içinde tehlikeye karşı koym&k ~ 

çin ciddi hiçbir tedbir almak miifll' 
kün olmadı. 
Şimdi Balkan Antan!ı Konseyin 

8 şubatta Belgratta toplanacağtll 

1 

haber veriyorlar. Bir taraftan da Vr 
netlikte İtalyan ve Macar Harici~ 

f 
Nazırları içtima !laiiııde bulunuy0r 
lar. 

1 
Bu teşebbüsler Balk::ınları maruf 

bulunduğu yeni tehlikeden kurtar~ 
cak müsbet bir nnlaşmayn götürebİ' 
lir mi, bilinemez. Muhakka!t olan ştı' 
dur ki, Tuna ve Balkan memleketlt'-' 
ri bırleşmedikçe bu tehlike daimi 
mevcut kalacak ve bir giin mutlak• 
Balkanların başına bir bela getire
cektir. 

Notlar, \' esikalar 
Nasll Tasnif f dUmeli? 

(Başı 5 incide) 

Meseliı, Avrupaya ait bir vesika 
(3) ile, eski Mısıra ait bir vesika 
(32) ile gösterilmektedir. 

Irk ve kavimleri göstermek için, 
coğl'afya küresinin içine = işareti 
ı-.uuuı .... 

:Mesela, <= 2) İngiliz ırkını <= 7) 
Latin ırkını (927) Arapları göste
rir. 

Zaman Taksimatı: Zamanlar 
tırnak " " işareti ile gösterilir. 

.Meseıa 1453 senesi "1453" §Ck· 
linde gösterilir. 

Milattan evvelki seneler için 

sol tarafa nakıs işareti konur 
" - 1227 ,, gibi. 

"04 : 15" Orta Zamanlan, 
"15 : 18" Yeni Zamanlan, 
"18 : 19" Yakın Zaınnnlar! gö~ 

termek~dir. 

Şekil Taksimatı: 

Vesikalann nevilerini ve mahl· 
yetlerini göstermek için.J küre içi, 
ne sıfır konur ve onun sağına muh-

telif rakamlar ilave edilir. 
Mesela (03) ansiklopediyi (02) 

traite mahiyetinde kitabı (059) tak
vimi göstermektedir. 

Lisan Taksimatı: 

Her lisana tekabül etmek üze
re, bir rakam tesbit edilmiştir ve 
bu rakamların sol taraflarına -
işareti konur. 

= 2 İngilizceyi, = 4 Fransızca
yı = 94.35 Türkçeyi göstermekte
dir. 

Mesela, 53 (02) = 2 endeksini 
taşıyan bir vesikanın, İngilizce Ji .. 
sanı ile yazılmış fiziğe ait traite 
nev'inden bir kitap olduğunu der
hal anlanz. 

.Memleketimizde, Maarif Veka
letinin bnsmş yazı ve resimleri 
derleme direktörlüği.inün neşret.. 

tiği (Tilrkiye Bibliyografyur) dn, 
aşati tasnif sistemine göre tertip 
edilmiştir. 

Askeri Üniforma Kaçakçılığı 
Amsterdam, 7 (A.~.) - Askeri ii· 

niforma kaçakçılığı ile alakadar olatl 
casusluk meselesi hakkında hükı'.'ı· 

metçe yapilan tetkikat neticesinde 
Amsterdam askeri mıntakası memııt 
!arından beş kişi işten çıkarılmıştır· 

fından takip edilen ~iyasetin BalkaT1" 
larda bir sergüzeşte girişme_mesi içirı 

Rusyaya bir ihtar mahiyetind~ oldu
ğunu ilave eylemekt-cdir. 
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UÇ UNCU MEKTUP J 
Erzinc~nda F eliketten Sağ 
Kurtulabilenler Arasında 

Bir Çocuk Hıçkırarak Ağlıyor" Ya Şimdi Ben Ne Yapacağım? 
Anamı, Babamı, Kardeşlerimi, Hepsini, Hepsini Kaybettim.,, 

(Zelzele mmtakaama hususi 
surette gönderdiğimiz 

muhabirimizden) 
Mustafa ~atun ~ğlu: 

. t•· . - Senı beledıye dairesine gö-
ureyım, dedi. Biraz yurüdük v l . 
çadır önünde durduk. 65 70 e ır 
rı d b" · . • yaşla

n a ır ihtıyan göstererek· 
- Belediye reis vekilımiz A . 

Nal:ı, dedi, bunlar da azalar. zı2 
Dıkkat ettim: Hep b" d 

yorlar ve he . ır en konuşu-
yorlar Ne .. P bU:de"l cevaplar verı. 

. soyledikleri, ne yapttKları v: ne yapacaklan belli değil her bi-
n ayn bir ş t kl , 
fad . ey e ıf ediyor, her ka. 

an bır ses: 

d 
Aza Bekir K.nrapulııt - Her sev-

en evvel b" · " · ıze yıyecC'k ve içecek liı-
~~ A ':oprak altında dört gündenbe-

ala yaşıyan insan var, bize elli 

ıalt~ış değil, yüzlerce, binlerce ame: 
e lazım. 

Aza İbrahim - Asabımız bozul
muştur. Her şeyden evvej bizi ıdare 
:ıec.ek .adam lazım. Ne yapacağımı. 

. bılmıyoruz. Her evden en az Ü" 
kışi ölmüştür. ,. 

Aza Rıza Altınok - Bir don göm
lekle dışarı fırladık. Bize giyedek ç.ı. 
nıaşır lazım. 

Muhasebeci Fehmi Arcan - İçme 
s~yu yoktur. Yakında hastalıktan he
pımiz öleceğiz. 

Hamdi Hatunoğlu - Ne telgraf, 
ne de mektup gönderebilıyoruz. Dc!i 
olmak işten değil. Biz burada oir ay 
~~ kaJg-sak ölü Jrnlcmmn.:ıan ~ı • .._ 
k. . · ,.t:fı Kencıı Daııçcme yalnız b"?Ş 

ışı g·· d'" Ü om um. zerlerinde üeş santı-
nıctre toprak var. Her bahçe bir me
zar olmuştur. 

:Siraz ilerde başı sarılı bir subayın 
Yarıındak"J b" . d' ı ere ır takını C!:ıırler ver-
'T>ı~rıi gorerek oraya doğru yaklaştım. 
.oırde b" 

Harap Erzincanda kim•e•iz kalmıf bir kız çocuğu 

"Istanbul Oteli,, "Berber Salonu,. 
gibi. İstanbul otelinln yıkık duvarla
rının yanından geçıyordllm. Arkam
dan bir ses: 

- Hey .. Hemşehrim .. Çabuk yürü, 
duv.ar mevillidir. tahlika..var. orad.::ı 
Koşarak oradan geçtik. Otelin kar-

Bu zavallı çocuğun hali karşısında 
yalnız o değil, ben dl? ağlamıya baş
ladım. Ne yapabilırdim. Ona istas. 
yona gitmesini, cümhuriye: müddei
umumisi Yusuf İzzeti görüp l'lna ha. 
lint-anlatmşşım hu 7.::ıtın 1.-.ondi •• h .. i 
muhakkak oır yere gdnderccetıini 
söyledim. 

Hatun oğlu kolumda.1 çekti-

şısında bazı ameleler büyük iki ka
sayı yürütüyorlar. Kime ait olduğu. 
nu anlamak istedim. Orada bunlara 
nezaret eden adam: 

-- Yürü beyim, yürü. dedi Bunun 
gibi kim bilir daha nice kımscsız zn

-- Burası, Ziraat Bankasıdır, de- vallı olanlar var. 
di. 

- Ne kadar yaşıyan insana tesa
düf ettiniz? 

Her birimiz bir şey tahmin ettik. 
Ben; 

- Üç bin kadar paşam. dedim. 
Bu tahminım üzerine, Erzincan nü

fusunun on altı bln kadar olduğunu 
kabul ettiğimize gore, on üç bin öliı 
ve yaralı vardı. Müthiş bir şey. Bu 
da sadece Erzıncan şehrıniıı içinda. 
köyler ve diğer sarsıntı yerleri de 
hesaba katılırsa yalmz ölenlerın sa
yısının yirmi bini bulduğu ileri s~
rülüyor ki. bu memleket için bundan 
daha kara ve bahtsız gün tasavvur 
olunamaz. 

Hepir:ıız susmustuk. Bu sükütu 
General Alpdoğanın sesi yırttı: 

- Dün. enkaz altındırn çıkarılan 
ihtiyar adamın halıni bir türlü uııu
tamıyorum. dedi. Askerler ihtiyarı 
çıkarttılar. Zavallı adıım gözlerim 
açıp ta etrafında askerleri ve bizi gö
rünce: 

- Kazmayı topul!uma vurdl.lnuz. 
Niçin blraz dikkat c-tmiycrsunuz? 

Diye çıkışmasın mı'! P.u hazin sah. 
ne karşısında bile insan gülmekten 
kendini alamıyor. 

vekillerin vagonundan çıktık. 
Kapının ömı kadı.n erkek btr 

çok insanla dolu. He: birinin vekıl
lerden, generallerden bir ricası v::ır 

Niçin beklediğini anlamadığım11. 

ak saçlı. garip bakı§lı, orta yaşlı bir 
zat bize doğru geldi. 

-- ıv.ıuaoeıurnumı'l~rae"'lnı. aıye 

sordu: 
- İçerde. 
- Onu görmek istiyordurr. dh.. 
- Siz kimsiniz? 
- Ben Erzincan Nnfıo. müdiirü Ha-

lit. 

G n ıre hatırıma, zelzelede ölen Hala dumanları tüten yaı.aın yer. 1 
O_e1ncraı Fethi Gözalan geldi. lin!un _ stasyon mahşer gibf. Herke~ is-

g una sordum: lerinden geçiyoruz. Hatun oğlu diyor tasyon müdüdi.ıği.ınün kapısı ö. 

- Siz nasıl kurtuldunuz' 
Adamcağız kekeliyt!rCk anlatınıya 

başladı: 
hl: M 

- Kinı bu zat? nunde trenin ne zaman kalkacağmı 
V . - Kış günü, hemen her evde soba soruyor. Türlü rivayet!er. Denebilir 

- Sarsıntı olduğu zamnn t>irdC'n-
bire 'karyolamdan fırladım. Kapıya 
doğru yürüdüm. Sarsıntı devam edi
yordu. Bütün kuvvctımle kapıya n
sıldım, fakat kapı açı lm!yordu. Dır 

müddet daha uğraşttkt!lıı sonra ken
di kendine açıldı. Çıkhk. Dı~ardaki 
kapı biz yatarken kapaıı olduğu hal
de şimdi açık duruyordu. Oradan hİ
risi adeta bizi çağırıyordu. Yiırüdiiın. 
O kapıya varır varmaz çıktığım ooa 
büyük bir gürültü ile çöktii. Bu kor
ku ve heyecandan sonrn şakaklarım. 
da bir ağrı peyda oldu. Dilim keke
me oldu. Şimdi heo boylt- konuşuyo. 
rum. Hala ayni korku ve heyecan i
çindeyi~. dedi. 

t - ilfıyet jandarma alay komu- ve mangal vardı. Zelzele oldur.u za- ki, bilaistisna bütün felaketzC!de Er-
anı Asırn B t 5 

y kl a ur. 1 man bu ateşler etrafa saçılınca sön- zincanlılar büyük korku ve dehşetlı 
90 a aştım. Kendimi tanıttıktan dürmek imkanı da kabil olmadı. Şeh- sahnelere şahit olduklı.ırı bu cehcn. 
rn~~: General Fethi Gözalanın ölü- rin bir çok yerlerinde 1angınlar çıKtı. I nem diyarını terketmck istiyorlar. 
ted· ~rı nasıl olduğunu öğrenmek is. Şu gördüğünüz y~r 'Ulu camidir 1 Bunu bilen istasyon idaresi yaralıla-

ığımi söyledim. O b b' ı / _ ll" n eş .~n ira sarfile ta~ir edilıyor- rı nakledebilmek !çin rastgele, gelişi 
ın·· .. ıç sormayın, dedi. onun ölü- du. Bugun bu hale geldı. Şu hama. güzel saatlerde tren kaldırıyor. Ta. 

unu tah ·· ı b k D l 'k Bir • ayyu etmeK bile bir ölitm. ma a ın. uvar ar tamamen ço - rifc falan hak getira. 
t kagaçla beynine bir darb.-? yeıntş müş. kubbeye hiçbır şey olmall'IŞ. Akşam olmuş. her taraf 'vice ka-
ıp ı b · · · ' H "' fazı en~m gıbı. Burnundan gc>lcn amamın etrafında üç ceset yanyn. rarmıştı. Erzincanda bir kaC' 6Ün da

ha kalmak bu tüyler ürpertici sah-
b" a nezıf generalin ölümüne scbc- na duruyor. Yanımızda;ı geçen bir 

1
Yet verdi. gence cesetlerin yfü:iiniı örtmesini 
- Siz nasıl yaralnndınız? rica ettim. neler karşısında, barınacak bir yer. 

Ya~ıO gc:e saat lkıy~ beş vardı. U- - Korkuyorum ağabey, dedi, ge-
m, bır bardnk su içmek isti - celeri uyuyamıyorum, hep ru··ya.ma 

Yordum B" d . ~- · ır enbıre snrsıntı bnşladı. · ~ry l d gıriyorlar. Ye.mckten, içmekten hat. 
lta o a a uyuyan karımı aldım, oda 

Pisından dışarı fırladım. Ka "mak ta giyecekten her şeyden vazgeçtr(, 
~erken büyük bir gürültü ile ~v Vl- bizi buradan kurtarsınlar. Garp vi
ıldı. Enkaz altında idik. Aradan ·ne Iayetlerine, başka vilayetlere gö!1-

~adar zaman geçti. Bilmıyorum. Goz- dersinler. Bundan sonra bizim bura-
rirni açtığını zaman karşıki evde da oturmamıza imktın yoktur. Hiç 

a~e! yakıyorlardı. Ernirberim geldi. 
B.ızı topraktan çıkardılar. Kızım gel. zayiat vermiyen aile parmakla sayıla 
~· büyük bir heyeca:ı. ve korku i- cak kadar azdır. Biz bundan sonra, 
~ın~e hüngür hüngür ağlıyordu. B r bu acı hatıralar içinde nasıl vakit ge. 
anıle ile yalın ayak, başı kabak top- çirebiliriz. Haydi bız biraz dah~ı fe

rak üzerinde oturmıya başladık On. daknrlık edelim. Fakat görüyorsunuz 
~an sonra anladım Ki, başımdan, be- bu cesetler, bu kok•ılar, bu yangın 
/ın~en, ayağımdan yaralanmışım Al. yerleri, bu harabeler arasında içecek 
hernızde çok şükür ölen yok. Fakat suyu, bannacak bir yeri olmıyan bu 

eplmiz bir çok yerunizden y.lralı-
Yız. memlekette biz yaşayamayız. 

- Geçmiş olsun, dedim. 

Bundan sonra şehrin ı\ taranan. 
C na doğru yurümeğe başladık. 
)l~dde, sokak diye bir şey kalmaınr;,;. 

... klıyat yapmak imkanı tamam<.>n 
:l"tadan kalkmış, kalaslara, büyuk 
erpıç yığınlarına bnsarak ilerliyo

!'uı ı t stasyon tarafına yakın yerlerde 
ka"1iri ınümkün obn evler var, Fa
~ bilhassa bu mıntakacla taş taş ü~
t. de kalmamış. Bazı yerlerde ya. 
.:: duvarlann üzerinde bir taktm 

halar asılı: 14Tüfekoğlu Matbaası,, 

, Bu sırada yanımızdan on dört, on 
beş yaşlarında diğer bir çocuk geç~
yor. Ağlamaktan gözleri şişmiş. Bir 
kolunda küçük bir bohça, diğerinde 
küçük bir mektep şapkası Üstü ba~ı 
perişan, çamurat batmış, çıkmış gibi. 
Dayanamıyarak sordum· 

-Neye ağlıyorsun? 

Hıçkırıklan arasında cevap verdi: 

- Ben ağlamayayım da kimler ağ
lasın: ~namı, babam-, kardeşl,rımi, 
hepsını kaybettim. Ben şimdi ne ya
payım. Nereye gideyim, nerede ya. 
tayım? 

yiyecek bir yemek, içece!( bir su da 
olmadığına göre, hasta olmaktan baş.. 
ka hiçbir netice vermiyecekti. 

Bu mülahazalar arasında istasyon

da bir gidip, bir gelirken haber ver

diler: 
- Dahiliye Vekili Faik Öztrak ga· 

z.etecileri kabul edecek. 
Vekillerin vagonuna ~rdik Da'1ıil

ye Vekili, Sıhhat ve İçtimai Muave

net Vekili, Orgeneral Kazım Orbay. 
General Abdullah Alpdoğan \"e diğer 

bazı zevat oturmuş konuşuyorlar. 

Biz de oturduk, Dshiliy~ Vekıli, 
alınan tedbirlerin mahiyetleri hak -
kında geniş izahatta bulundu. Ya
rahlann derhal civnr şehir hastaha. 
nelerine nakledilmelennl! devı:ım e
dileceğini, kimsesiz, iki yüz kadar ka
dının Malatya bez, B•Jrsa Merinos 
fabrikalanna yerleştirJleceklerıni, bü 
tün kimsesiz çocukların Çocuk Esir
geme Kurumu tarafından himaye e. 
dileceklerini söyledi. Diğer zelzele 
mıntakasından gelen son haberler ve 
bu mıntakalara gönderilen sıhhat e
kiplerinin yapacakları işler hakkında 
malıimat verdi. ' 

Orgeneral Kazım Orbay sordu: 

- Şehri gezdiniz mi? 

Hepimiz birden cevap verdili: 

~Evet! 

Zavallı adamın o perişan h3Ji, k'e
keliyerek konuşması. o ak karma ka
rışık saçı ve o garip acayıp halini 
bir türlü unutamıyorum. Zaten bu 
zelzeleden sağ çıkım hangi derbedc
rin hali normal ki? Heps1 de hala o 
dehşetli dakikaların korku ve heye -
canı içindeler. Ne yaptıklarını bilmi-

yorlar. 
İstasyon müfettişi Ribt, daima sar 

sıntı evhamı altında. Konuşuy;:ıruz 

Bize trenin ne zamıın kalkacaJlım, na
sıl kurtulduğunu. nelerle m<'şgul ol
duğunu anlatıyor. Fakat bu arada: 

- Görüyor musunuz, yine sarsmu 
oldu. 

Diye evham getinyor. Biraz d1Jru
yor, konuşuyor. Ve ~·ine b!rdenbir~: 

_ Bak. bak. bak, diyor. farkında 
mısınız yine sarsıntı oldu. 

Halbuki ne sarsın~ var. ne de baş
ka bir teY· Trende uzun hl:- seyahat 
eden adamın indikten sonra kendini 
bir müddet trende gidiyor gibi san • 
ması ne ise bu da öyle. 

Erzlncanda kar§ılaştığımız faciala
n anlatmak, yazmak, o hali bir daha 
yaşamak gibi bir şey oluyor ki, şu 
dakikada vücudümde oir ürperme 
ve tarifi imkansız bir yorgunluk his.. 

scdiyorum. 
'E. IC. 

Y ukarıki odayı kiraya ver. 
mekten başka çaremiz kal

değil mi Fatma? 
- Evet abla, başka çaremiz kal. 

madı; bari istediğimiz gibi bir ki
racı bulabilsek. 

- Bu zamanda gönlümüze gö. 
re kiracı bulmak çok güç ... 

- Hakkın var. Parayı ay ba
şında ödeyecek, namuslu, t~ıniz, 
sessiz olacak .. 

- Gelen gideni çok olmıyacak; 
çünkü artı!ı: ne sen, ne de ben her 
gün ortalığı süpilrecek yaşta de
ğiliz. 

- Ne de patırdıya tahanun~l 

edecek yaşta. 
- Odayı ya bir bekar gence, 

yahut ta bir karı kocaya. 
- Yahut ta bir ana kıza kirala

malıyız. 

- O halde gazetey~ bir ilan 
verelim. 

Bu muhavere Aks:ıray cıvartn
da, iki katlı, narap bir evde ge
çiyordu. Konuşanlar, ihtiyar iki 
duldu. İkisi de kocalarının ölü
münden sonra tek başlarına kal
dıkları için, bu baba ocağına gel
mişler. senelerdenberı birbirleri
ne dayanarak yaşıyo:lardı . .Fakat 
artık ellerinde, avuçlarında mı var 
sa, bitip tiıkenmişti Kenc!ilerıni 

yaşatacak mühır.ı çarelere baş vur 
maları icap edıyordu. Bu büyük 
fedakarlığa karar vermeden evvel 
çok düşünmüşler, ikisi de ihtiyar 
yaşlarında yeni itiyatlar edinmek 
lüzumunu çok güçlükıe kabul et
mişlerdi. Öyle ya, aralarına gire
cek insanlar kimbilir ne çeşit o
lacaklardı! İki ihtiyar kardeşin se
nelerdenberi bir saat intizamıyle 
yürüyen hayatlanna kimbilir ne 
acip yenilikler gEtireceklerdi. 

* 
G azetcdeki ilandan sonra Ak. 

saraydaki eve iki müracMt 
oldu. Bunlardan biri. üç çocuğile 
beraber bir kan koca, diğeri de e-
~--~ rkadatlannı getir

mek şartını koşan orta yaşlı bir 
bekardı. İkisini de reddettiler. A
radan bir hafta geçti. Bu muddet 
zarfında ev sahiplen umıtsizlikle 
karışık bir sevinç içinde bekliyor. 
lardı. 

- Odayı kiralıyamazsak, ne ya
pacağız? 

- Gelen giden yok, hiç olmaz.. 
sa, daha birkaç gün rahat ömrü
müzü sürmekte devam edeceğiz. 

Bu mütereddit vazıyet, bir kaç 
gün sürdü. B:r sabah erkenden 
kapının hafifçe çalındığını dt.:ydu
lar. Gelen genç bir kadındı. Otu· 
zunda ya var, ya yoktu. Kıyafeti, 
sözleri ve tavırları emniyet vere. 
cek kadar sadeydi 

- Kımsesizim. lstanbulda bir 
iş aramıya geldım. Sizı rahatsı.2: 

etmemeğe elimden geldiği kadar 
gayret edeceğim. Odsyn ancak ak

şamları geleceğim, bütün güniim 
dışarıda geçecek. Yemclderımi dı. 
şarıda yiyeceğım. l\Iisafirim filan 
olmıyacak. 

İki kardeş yliz yüze bakıp, gü
lümsediler. Bu· mahzun yüzlü ta
ze hoşlarına gıtmi)tı . Hemen pa
zarlığı yaptılar v~ Nilüfer o ak. 
şam yeni odasına yerleşti. 

Ak.saraydaki evde yenı bir ha
yat başlamıştı. Nilüfer her sabah 
erkenden kalkıyor. iki ihtiyar .:ta
dını yormamak için odasını ve mer 
divenlerle taşlığı süpürdükten son 
ra, kapının yanmdakı odada Ha
tice ve Fatma hanımları buluyor, 
karşı karşıya kahvelerini içip şun
dan bundan konuşuyorldr ve saat 
sekizde Nilüfer giyinip, işine gi. 
diyordu. 

E vlerine genç kadınla bera
ber yeni ve genç bir hava 

girdiği için, ev sahipler! al:şam o. 
nun yoluna bakıyorlar, onu tatlı 
bir tebessümle karşthyorlardı. Fa 
kat Nilüfer işinden dönüşte bir sa
niye bile aşağıda eğlenmeden doğ
ruca odasına çıkıyor ve kapıyı ar
kasından kilitliyerek, kendi husu. 
ıl hayatına gömülüyordu. 

Hatice ve Fatma hanımlar bir
kaç kere onun odasına çıkmak is. 
temişler, fakat bu cesareti bula
mamışlardı. Genç Jcadının sevim
li olduğu kadar, uzak bir hali var 
dı. Hattl bu, fki ihtiyar dulu, 

çok meşgul e-:len oil' muamma 
idi. 

- Acaba niçin kapısını kilitle
yip, oturuyor? 

- Neden, gülerken bile yüzün
de mahzunluk var?. 

- Niçin bize kendi memleke
tinden, Konyadan hic bahsetmi
yor? 

- Kimin nesıdir! ~için yalnız 
oturuyor? Acaba kocası öldükten 
sonra, niçin evlenrr.emiş t 

-- Çocuğunu neden Konya~a 

bırakmış? 

Bütün bu sualler. ev sahiplerı
ni saatlerce düşiındürdüğü halJe, 
kiracılarına sual sormıya cesaret 
edemiyorlardı. Onun, işine gelıni. 

yen sözleri işitmemezlikten geldi. 
ğini anlar.ıışlardı ve boyle temiz, 
namuslu ve her bakımdan iyi b.r 
kiracıyı gücendrimektcn korku
yorlardı. 

U ir akşam Hatice ve Fatma 
D hanımlar, geli vakte kadnr 

Nilüferı beklediklerJ halde, onun 
gelmediğini hayret ve endişe i
çinde gördüler. Ertesi gi.ın ve o
nu takip eden ikı gün içinde de 
genç kadın gö•iınmedi Ev sahip. 
lerini bir telaş almıştı. Polise '1a
ber vermeğe karar verdiler ama, 
ondan evvel bir defa Nilüferin o
dasına çıkıp, ortalıkta bir emare 
olup olmadığını anlamak muva. 
fık olurdu. İki ihtiyar, tahta ırab
zana tutunarak, gıcırdayan mer
divenleri çıkıp, kirncının odasına 

girdikleri zaman, ortalıkta b ir ka. 
rışıklık görmediler. Yalnız masa
nın üzerinde kağıtlnr vardı. 1''at
ma hanım, ablasının mümanaati.. 
ne rağmen, masaya yaklaşıp, bu 
kağıtlardan birinı eline alınca, 

hayretle gözlerini açtı: 
- A .. Üstüınüze -ifalar, taze 

kendisine kıymış nyol; bak dinle 
abla: · 

"Bu mütereddit ve kanşık vazi
yete daha fazla tahammül edemi
yeceğim Kemal; ölmeğe karar 
verdim. Bu satırlar, senin eline 
geçtiği zaman, ben artık bu dün. 
yadan elimi çekm!c; olacağım!,. 

İki ihtiyar, m1.1hakemelHini kay 
betmişlcr gibi, donup kalmışlnrdı 

-- Vah zavallı tazecik, yüzün
deki mahzunluk tevekkeli değJ
miş meğer! Yazık oldu kızcağıza!. 
• Dul kadınla•. henüz göz yaşla. 
nnı kurutmıya, polise nasıl mü
racaat edeceklerini düşünmeğc sı
ra bulamadan aşağıds bir gürültü 
oldu, merdivenler gıcırdadı ve ka
pı birdenbire açılarak Nilüfer gö. 
ründü. Yanında sekiz yaşlarında, 

sevimli bir kız çocuğu vardı. 

E v sahiplerinin şaşkın ve p~ 
rişan halleri, ilkin genç ka

dını telaşa düşürdiı. Fakat bunun 
sebebini anlayınca, altı aydanberi 
ilk defa olarak neşcl1 bir kahkaha 
ile güldü. 

- Hakkınız vnr. Kabahat hep 
benim. Size haber vermeliydinı a
ma, gecelerce odama kapanıp, 
yazdığım bu ilk romhnımın kabul 
edileceğinde ~ kadar şilphelıydim 
ki, buna cesaret edem !dim. Geçen 
gün daireye telefon edip ·o::nanı

mı basacaklarını gazeteden haber 
verdikleri zaman, artık bütiin e
mellerimin tahakkuk ettiğini. altı 
aydanberi kendisinden ayn yaşa
dığım kızımı yanıma alabileceği
mi, kazancımın ikımizi yaşatal>ıle
ceğini düşündüm ve bir saniye bı
le kaybetlliıtden hemen s.k~nm tre
nine atlıyarak, Konyaya gittim. 
Küçük kızım sizi rahatsız etmez 
değil mi? Çoş sessiz ve usludur, 
her sabah mektebe gidecek. ak
şam gelip, doğruca odamıza çıka
cak. 

Fatma hanım. genç kadının söz
lerini anlamış ve m!isterih olmuş. 
tu, fakat Hatice hamın, hnliı şüp
heli nazarlarla bu esrarengiz ki
racıya bakıyordu Nihayet dayo

namıyarak, sordu· 
- O halde, kendini öldurece

ğinden bahseden o mektubu nıçın 

yazdın? 
Eliyle masa üzerindeki kfı~ıtla

rı ipret ediyordu. Nilüfer tekrar 

güldü: 
- Onlar, romanımın 'l'!Üsved

deleridir teyze.. İsterseniz, uzun 
k1J peelerinde onu size okurum. 



DERHAL KESER 

YA Kaşelerini 
7fer ec2onecle orqxını~: 

İstanbul Lv. Amirliğinden: 
2 No. 1u Dikimevi terzi ve çııdır kısı mhırma gece ekibi için işçi alınacaktır. 

Bu ekip 15 günde bir gündüz ekibile teb dilen çalışacaktır. İsteklilerin aşağıda 
:Yazılı vesaikle Tophanede 2 No. lu Dild mevi Müdürlüğüne mürıı.caatlan. 

1 - İstida, 
2 - Polisçe mu~ddak hOsnOhal va rakam, 
3 - Tifo aşı kAğıdı. (1074) (119) 

Devlet Denizyolları işletmesi 
Umum Müdürlüğü ilanları 

8 İkincikanundan 15 İkincikanuna kadar muhtelif 
hatlara kalkacak vapurlann isimleri, kalkış gün ve 

saatleri ve kalkacakları nhtıml81'. 
karacrenız ıtattına 

Bart1n tıattına 

lzmlt hattına 

Muda ny a hattına 

Bandırma hattın•, 

Karablga hattına 

lmroz h attını 

A.yvalık hattını 

1-rmlr ıDrat hattı na 

"1erıl n hattına 

NOT: 

Salı 12 de (Cümhurlyet), Per,em.be 12 de (Tan), 
Cumartesi 10 da (Enuruın) Ye Pazar 18 da (Alem). 
G-alat a nhtmundan. 

Sah 18 de (Antalya), Cumartesi ıs d.e (Ol~). 
Sirkeci nhtıırundım. 

Salı, Perşembe '" Pazar DJIC da ( l1lur) . T ophane 
nhtımından. 

~ Pazartem, Salı Te PazaT" ıuıo de ("u•ıı11mbı\; Per
§embe Ye Cuma 15 de (Trak). Cumartesi ayn~ 
13.30 da (Marakaz). Galata rıhtunmdan. 

,_ Pazart~i. Ça~amba ve Cuma 9.15 de (Marakaz) . 
Galata nhtımından. Aynca Çarşamba 20 de (Ülgen) , 
Cıımar!esi 20 de (Antalya). Tophane rıhtımından. 

Sıılı ve Cuma 19 da (Seyyar). Topnane nhbmın
dan. 

Pazar 9 da (T ayyar). T ophane rıhtımından. 

Carşamba 15 de (KemAl), Cumartesi 15 de (Saadet). 
Sirkeci rıhtımından. 
Pazar 11 de (Kadeş). Galata ntıtımından. 
Salı 10 da (Dumlupınar), Cuma 10 da (Etrüsk). 
Sirke<.:! rlhbmmdan. (178) 

Vapur seferlerl haklnnda her tarıtı ma.ırunat a~ıilıda telefon numaralan ,-a
zılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baı Acentell!ll 

Galata Şube Acent elllll 

Si rkeci Şube Aeentell!ll 

Galata nhtımı. Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası altında 

Galata nhtımı Mıntaltı Llman 
reisliği binaS1 altında 

Sirkeci. Yoku salonu 

423112 

40133 
22740 T. İŞ BANKASI 

Cemiyetimiz harp, kltlrk, muhaceret ve emsali ahvalde zuhur eden 1 K ey YUYastık Yatak Yorganları j' 

hastanelerde Kızılay esas hemşirelerine yardımcı sıfatile çalışmak ü. n- d En İyi İstirahat Vasıtasıdır. 1 
hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa seferberlik esnasındc. 1 ~ r 1 

1940 Küçük Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

Keş:deler~ 1 Şubat. l Mayıs, l Ağustos, 1 İkinciteşrin 
ta rihlerinde yapılacaktır. zere İstanbulda Aksarayda kain unya a 

KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ Kuş tüyü yastık, yatak. yorganlarını kullananlar bunu her zaman 
d ahilinde 1 takdir ederler . \1) lir aya alacağınız bir kuş tüyü yastık bunu ispata 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
!turaya dahil edileceklerdir. 

·GÖNÜLLÜ HAST ABAKICI 
yetiştirmek için 15 Kanunusani 940 tan itibaren ikinci kurs açılacak
tır. Meccani olan bu ku rsa aşağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır : 

1 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak. 
2 - En az ilkmektep tahsili görmüş olmak. 
Kaydolunmak ve dersler hakkında mah'.imat almak istiyenler }-Uka

nda adresi yazılı mektebimıze müracaat etmelidir. 
Birinci devre kurs için kaydedildiği halde ikinci kursa kalanların 

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

şacaklarına kan.üz. , __________________________ __ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulu, Tarihi : 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi : 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleler1 

Para Biriktirenlere 28,800 Lira 
iKRAMİYE VERiYOR • 

Ziraat Ranka!'lında kumbaralı ve ihharsu: tasarruf he!'laplannda ~n 
az SO lirası buJunaıHara senede 4 defa çe kilecek kur'a ile .ıışağıdak:i 

plina göre ikramiye dağıtılacaktır . 

.& Adet 1 .000 Liralık 4,000 Lira 
' • 500 • z.ooo • 
' • 250 • 1,000 • 

40 • 100 • 4,000 • 
100 • -1 • s.ooo • 
120 • 40 • t ,800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

o rKKAT: Hesaplanndaki paralar btr st!ne lçınde 50 liraaan aşağı 
düşmiyenlere ikramıye çıktığı takd irde % 20 fazlasiyle verilecekt ir. 
Kura lar senede 4 defa , 1 Ey hil, 1 Birincikanun, 1 !\fart ve 1 RuZll'an 
t o rih lenn dP «'f'kiler.ektir . 

Sahibi ve Neşriyat Müdü rü HalU L6 tfli DÖRDÜNCÜ, Gazetecilik ve 
Neşriyat T L. Ş Basıldı~ yer: T A N Matbaası 

1 kafidir. Fiatlardı: tenzilat yapılm1ştır. Kuş tüyü kumaşlannm her çe- ' 
şitleri vardır. Fabrika ve sııtış yeri Çakmakçılarda Sandalyac1lar so-

i 1 

.. 1940 IKRAMIYELERl kak Kuş tüyü fabrikası. , 

1 Adet 2000 liralık = 2000. - Lira 

1 

3 ,, 1000 n = 3000. - n 

6 " 500 ,, = 3000.- ,, 

1 

12 ,, 250 ,, = 3000. - ,, 
r 40 100 4000. -

,~~~~~:=::ı 
TORK ANONİM ŞiRKETi j!J! .. " = " 

1 
75 

" 50 ,, = 3750.-
" 

210 .. 25 
" = 5250. - :__j/ 

, ~~ TESiS TARiHi 186~ i 

m 
Sıaıü/erı ve Türkive Cümhuriı1efi ile münakit mukav<'len;Jmpçİ 

· ~ 
~i~ 

2292 Numrı ralı ! 0/6 / 1933 tarihli kanunla tasdik edilınıştir. 
f 24/6 / 1933 larıh/ı 2435 Numaralı Resmi Oazete ) 

Sermayesi: 

ihtiyat akçesi : 

10.000.000 i ngillz Lirası 

1.250.000 1 nglliz Liras ı 

Türkiyenin başlıca Şehirlerinde 

PARIS. MARSILVA ve NIS'de 
LONDRA ve MANÇESTER'de 

M!SIR, KIC3R IS, VUNANfSTAN, I RAN. IRAK, Fi LiSTİN 
ve MAVERAYI ERDÜN'de 

Merkez ve Şubeleri 

YUGOSLAVYA, RUMANYı\. YV.N~DlJSTAN, SURiYE, LÜB NAN 

filyall e rı ve bütün Dünyada Ace nta ve Muhabırlera vardır 

Her nevi Banka Muamelelerı yapar 

M<.'c;ahı cari ve mf"vrlua t hesapları küşadı. 

Tıcafİ krediler VP vesaıklı k rediler kuşadı 

Tur kiye ve Ecnebi m~.mlekeı ler üzcrın f' keşıde sened.ıt iskontosu 
13orc;a emırleri. . 
Esham vP tahvilat, ahın ve emtaa üzerıne avans. 
Senedaı t.ıhsiliıtı ve saire. 

E'!_.yüksek emniyet şartlar ın ı tı a iz kı ralık 
Kasalar Servısı va rdır. 

· Piyasamn en müsait şartlarile (kumbaralı veya 
kumbarasız) tasarruf hesapları açılır. 

-----
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q 

'T'ii .. IT;ttn f., R"""~""~" ~--~ "'""""""'"''" v" lnı.,. nArA hiriktirmtııı 
C'!maz aynı zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

J_( ~ ....................................... ... 
a.fb Yazın~, Doku ma K ooper atif Şirketi m i dare Heyeti Reisliğinden 

1 
8.1.940 pazartesi gunu saat on dört. 

1 
te Çakmakçılar yokuşunda Sünbüllü 
han Dokumacılar Cemıyeti merke
zinde kooperatifimızın fevkalade wp

. lantısı olacaktır. Ortakların gelme
ait ' leri rıca olunur. 
ın RUZNAME 

~
~ Esas mukavelenin değiştirilecek 

kısımları: 
Unvanı: Istanbul Elte.lgahları Do

kumacılar Kooperatiti Şır.ıteti esas 
mukavele namesi: 

-
1 

Madde 1 -;- Yazma kelimesi Kal
kacak tlstanbul Eltezgahıan DoKu· 

1 macılar Kooperatıfi ı şeklinde mad
de devam edecektir. 

Dığer maddelerdeki (yazma) k~~ı
melerı çıkarılacalctır. 

Madde 23 - Ticaret Vekaleti, ı
dare meclisi azasınııı birini vey3. u
munu tebdil ettirebilir. 

Madde 28 - Bir, iki, sekiz sayılı 
fıkralar maddeden tamamen çıkarı. 
lacaktır. · 

Madde 38 - Şirketin müdürlerini 
idare meclisi intihaı? eder. I3u inti
hap, Ticaret Vekiletının tasdikile te
kemmül eder. 

Ticaret Vekaleti lüzum gördüğü 
t akdirde şirket müdürlerini azil ve 
yenisini tayin edebilir. 

Madde 39 - Müdürler idctre mec
lisi müzakerelerine rey sahibi olarak 

Saçlarınız1 dtikülmekten. kepeklen~ 

mekten k orumak için muhakkak Maj!lC 
saç eksirinJ kullanınız. Derhal tesirini gö~ 
rürsilnUz. Saçları büyütür, köklere yeni 
hayat verir. Bir tecrübeden sonra netice"' 
ye hayret edeceksiniz. 

iştirak ederler. Ticaret Vekaleti ka~ 
yıtsız ve şartsız olarak şirket faa~i .. 
yetinin veçhe ve h!.lrlutlarına verece
ği direktiflerle tayin ve tebdil etti
rebilir. 

Madde 51 - Bu maddenin niha
yetine 5211

•·
1 madde ilave edilecektir. 

Madde 52 - Mlintehap murakıpla
rın üzerine almış olduğu vazife ve 
salahiyetleri Ticaret Vekaleti hı:!r di
lediği anda kendi memurları vasıta
sile bizzat ifa ve kontrol ettirebilir 
ve lüzum gördüğü takdirde şirketin 
muhasebe memurlarile diğer memur 
larını azledebilir ve yenilerini tayill 
edebilir. 

11.1.940 • 
--00 00 

iM BUYUIC 
11CIAWIYI 

Asipirol Necati Yerli Aspirin Değ~ldir. Esas1 hariçten getirilmiş. table t tek- B h k 
line konmuş 've Avrupa mamulatınm a ~e apı 

fevkindedir.' 3' 
Salih 


