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5 KURUŞ GONL·OK HALK GAZETESi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
"TAN" m ,ent kitap eerilerfni almak için bu kuponu 
sa:klaymız. On beş kuponla ancak bir seri kitap 

alabilirsiniz. !5 kupon ıefu'ene bir seri kitap: 

lstanl)ulda 250., Posta ile 300 Kunışa Verilir. 

Kont Csaky DOndü YARALILARIN NAKLi BiTiYOR 
Italya-Rumen-Macar Muhtelif V!liyetlere 
Yakınlığını Temin 3077 F~la~etze~e. 
Et · v 1 Sevk Ve ıskan Edıldı 

mege a ışıyor y ;.rlcien 
~ 

YENEDiK 
MULAKATI 

1 Zelzele 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

J una ve Balkan memleketlen 
sulh havası t" -· ' tehlike · es ıgı müddetçe 

yorlar yı unu~uyor ve uykuya daJı. 
iht r · O vakıt keneli aralarındaki 
..,.,~ iiflı meseleleri bir tarafa bırakıp 
J ....... sekten atıyorlar. Ufuklar k 
ınıya ba 1 arar. 

Ş ayıp telıli~{e gö .. ·· 
derhal b" rununce 

. ya ırleşme ihtiyacından oah-
~:cı!Y.0r, yahut büyüıt devletlerde~ 
ırmın derhal kanadı altına girmıye 

teşebbüs ediyorlar. 

t 
Bu defa Macar Hariciye Nazm ile 

taly H · · b a arıcıye Nazınnın Vencdikte 
uluşmalan da Tuna ufuklarında yı

~e kara bulutlar dolaşmağd başladJ· 
gına ve Macaristamn tehlikeyi seze
rek. !talyanın koltuğ•.ın.:ı sığınmak is
tedıgine delalet eder. 

aiacaristan şimdi Almnnyadan zL 
; e Sovyetlerden korkmaktadır 
srızafieı&f'l.-t·m .. +i .. ;r::'. "':r: 2 • • 

t ou nm!l.ıdaaır. Memleket
e ek" d bir s .1. erebeylik devrini andıran 

b"' rcJım mevcuttur. Bu rejimin ta
u en b" ilk 

Çiink.. uy .. ~orkusu bolşevizmdir. 
d ~ komunızm böy1e bir rejim. 
de daıma dahilde kendisine yar. 
.., und cı bulabilir. Macaristanın Ahnan. 
.,a an fazla k • Ç" .. or.ı::usu kalmamıştır 
1 Unku hükumetin başında bultınan~ 
z:ı:az~e her vakit anlaşabilirler. 
bar °.b. kuanya da bir iktısadi am-

gı 1 llandığı M · . d.iUk . :ıcarıstanı şım-
ışgalde fayd d - . 

llleldedir . a egıl zarar gör- Koni Ci4no ve K.ont Cıaky srecen de/aiti mülakatta bir arada .• 

Oluyor 
-

B~r l(ıs:m Y aralilar;n 

ve Ölenlerin lsimlercni 

Neşrediyoruz 

A nkara, 8 (TAN Muhabirin· 
den) - Buraya gelen haberlere 
göre, iskan edilmek üzere bugü
ne kadar Erzincandan muhtelif 
vilayetlere sevkedilen felaket
zedelerin adedi 3077 ki'idir. Dii.n Erzincarulan fehrimize gelen felaketzedelere Hayclarpaıala 
1328 kiti H atay'a 567 k iti A da- aıcak riit ve çay ikram edüirken •• 
naya, 540 kişi Mersine, 297 kişi 

Kayseriye, 64 kişi Maraşa ve 281 I •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••• 
ki~io::::~:a::n:ı::~:i~~r~~ere 1 Tu·· rkı· e ile lngı· it 
~~~;aş~~%~}~;t}rı/rtibJıh~f ~}} ere ve 
ve malzeme postaları kaza merkezL F A d y • 
ne girmişlerdir. Sıvas valisi de imdat ransa rasın a enı 
heyeti ile birlikte Suşehrine girmiş. 

tir. Ordudan gelen haberlere naza. A 1 ı 
ran, tstanbuldan gelen sıhhi heyet, n aşma ar 1 z 1 d sıhhiye iaşe kamyonları ile Ordunun • m a an ) 
Mesudiye köyüne gitmişler ve yar-
dım işine başlamışlardır. 

Bu Anlaşmalarla Oç Memleket Arasındaki 
Jktisadi Münasebetler Tevsi Ediliyor 

llln ye A • Bınaenaleyh, Macarista.. 
gane endi.,~ . 

du - r-..,• şımd1 komşu ol-
gu Sovyetler Birliğidir 
ller tarafta · 

\'ayetı n gelen haberler ve rl-

da er Sovyetler Bır' ı·-· . F' 1 ıgının m an-
"""'_:neselesini hallettikten sonra n -
~Yad.an B ' nv:tece ,.. esarabyayı almak isti. 
lllerkgı ~ Macartstanı tehdit edeceği 

. ezındedir Alın 
l3ı.ruğİnin · anya Sovyetler 
hluhalef bu ~hada yayılma,ına 
gös~- :ı etmıyecek ve müşkülat 

Bir Tecavüze Karşı 
Alınacak Tedbirler de 
Etraflı Tetkik Edildi 

Açıkta kalan halka yardım 
Amasya, 8 (A.A.) - Felaketzede

lerin kar ve soğuktan korunma işle
rine bugün de devam edilmiş, Hem- ı 
şire köyünde evv<:'!lce kısmen harap 
olan evlerden on ikisi iskana kabil 
bir hale getirilerek üç yüz yirmi dört 
nüfus bu evlere ve müteba.kisi de 
halkın yardımile yaptırılan ,;emin -
liklere yerleştirilmiştir. 1muk kö. 
yünde on zeminlik yaptırılmış ve 
halk buralara yerle.şti::-ilmiştir. Bu 
köylerde açıkta kalan bir vatandaş 
bırakılmamıştır. 

Paris, 8 ( A.A.) - Havas Bildiriyor : Tijrkiye Hariciye Ve
kaleti Umumi Katibi Numan Menemencioğlunun iştirakile 

Londra ve Pariste yapılan müzakereler neticesinde bugün 
öğleden sonra Fransız Hariciye Nezaretinde Türkiye, Fransa 
ve İngiltere arasında iktısadi ve mali mahiyette muhtelif an
laşmalar imza edilmiştir. Bu anlaşmaların mevzuu, İngiltere, 
Fransa ve Türkiye arasında teati edilmiş olan i.ktısadi esas
ların genişletilmesidir. 

(Sonu; Sa: 6; SD:' 3) ........................................................... 
~rnt~kt· 
~ tehlik ır. Binaenaleyh bu Roma, 8 (Hususi) - Venedik mülakatı hakkında müşahit-
Alınan e karşuında Macaristan 

So yaya güvenemez. lerin noktai nazarı, bilhassa iki mevzuun görüşülmüş olduğu 
inek vyet tehlikesine karşı durabfl- merkezindedir. Biri Sovyetlerin Tuna ve Balkanlara inmeleri 

için. Macaristanm Jlomnnya ile ihtimaline karşı alınacak tedbirler, diğeri Romanya ile Maca-
CSonu Sa: 7, Sü; 3) ristanın arasını bulmak için alınacak tedbirler . 

• - - - - - _ _ _ Birinci mesele hakkında Sinyor 

ılı Szc az s uan1,aaaıınırroaınnnrc$11JlJfJfl 1 ~~~ı:=~:ı~i:!r:!:' ;!::: 
M E T 1 N O 

.. N 
0
.. !inmesine ~i olacağ~nı anl:ıtıyor. 

Romanya ile Macarıstanın arasını 

bulmak bahsine gelince; Macaristan, 

YAZA. N. .YUSUF ZIYA o R T.A ç Macar ekalliyetlerinin komşu me:n-• leketler e ve bilhassa Romanyaya bı-
• Değerli şaır ve nft!'lıritnir y uf Zi rakılmasından dolayı kendisini dai-

nnda okuyanfımz hu ese .usnd ~a Ortaç, yakında TAN sfüunla. ma hukuku ilılfil edilmiş telakki et-
.+___ • rı e. Cünıhurr · · · · ı caktır. '-J.SI11et Iniinü" adı eısunızın hayatını an ata. mektedir. 

nı ta~yan bu es E ·ı d . ,. 1 .... leri jannnda yazılml§ oJan ilk er , mı Lu wıg ın cıer. İsviçre Telgraf Ajansı da~ ınn u-

t a:rihi terciimeilıaldir. metı ilAve ediyor : 

· * * * "Bir Macar kayna~a göre, Bu-

o ••• ve KIZI 
YAZAN: MUAZZEZ TAHSiN BERKAN o 
9 Bur yakında TAN sfitnnJannda """--ac-x-... 

d • Jlifi 11 --.. ,,. ""5unZ Yeni ror..ıamn isml-
ır. Mile , son yı ann en ~ok sevilen " • e aranan lmzuını yarat. 

ını~ olan "'Muazzez Tamın Bf!rkand dil' "O V 
d . • " · ··•· e Km,, nı okuyup 

a ~v~yt ve onun kuvvetli utırabıııı tatnuunata. taıuma~ 
hn.kan ;yoktUl'. .. . .. 
YAKINDA T A 'N SÜTUNLARINDA 

' 
·. 

dapeşte hükıimeti, bilhassa mühim 
toprak değişiklikleri vukubulduğu ŞU 
zamanda haklarından vaz geçmekle 
vazifesini yapmamış olacaktır. Csaky, 
İtalyanın Macarista.na bu hususta 
müzaheret edeceği hakkındaki üıni
dini teyit eylemiştir. Ciano, Macar 
isteklerinin Romanya hakkındaki 
meJrUiy~ itiraz etmemekle bera
ber, Csaky'nin nazarı dikkatini Mos.. 
kova tehlikesi üzerine çekmiştir. İ
talyan Biyes! mahfillerine göre, M~ 
earistıan Balkanlara doğru Sovyet ya-
71lm"""'> ilk kurbanı olaoaktlr..., 

fSonu; Sa: 1 Sfl: l) 

Tırhan Vapurunun 
Kurtarılmasına 

lmkô.n Görülemiyor 

Son Şiddetli 
Yağmurların 
Sebebi Nedir? 

Prof .Fatin "Bu Yıl C enup 

Bütün Ambarlara Su Doldu, Geminin Ortadan Rüzgarlarına 

Kaf ışımızdır11 

Maruz 

Diyor ikiye Bölünmesinden Korkuluyor, Tayyar 

Vapuru da F1rt1nadan Karaya· Oturdu Son zamanlarda memleketimizde 
fevkalade hava şartlan hüküm sür. 

artık kaybedilmiş gözile bakılıyor. melde, şimdiye kadar alı.şmad1ğımız İzmir, 8 (TAN Muhibiri bildiri
yor} - İskenderuna giderken Alan. 
ya civarında karaya oturan "Tırhan" 
vapurunun çok ağır yara aldığı an. 
laşılınışhr. Gelen tafsilata göre, va. 
pur, Alanyaya giderken Antalyaya 
40 mil mesafedeki kayalıklara bin. 
dirmiştir. Buradan geçen vapurlann 
4 mil açıktan seyretmeleri lazım.gel.. 
diği halde Tırhan, müstakim bir hat 
ü:zerinde seyretmiş ve fırtınanın da 
tesirlle sahile düşmüştür. 

Vapur, büyük bir gürültü ile ka. 
yalıklara oturmuştur. Teknesindeki 
rahne büyüktür ve tam ortada oldu. 
fl1. için geminin ikiye bölünmesi. teh.. 
lfkes1 vardır. Bu itibarla, "Tırha.n,., a 

Gemi, karaya oturunca açılan ya. bir şekilde devamlı yağmurlar yağ .. 
rala:n:lan sular içeri dolmuş ve bütün makta, seylaplar, feyezanlar olmak. 
ambarları kaplamıştır. Makine dai. ta ve yurdumuz yer yer sarsılmakta. 
resine de sular dolmuş ve bunların dır. Bu gayritabii hadiseler hakkın. 
boşaltılmasına imkl n görülmediği da mütaleasını rica ettiğimiz Kan. 
için kaptan ve mürettebat vapuru dilli Rasathanesi Müdürü Profesör 
terketmişlerdir. İnsanca zayiat olma.. Fatin bir muharririmize demiştir ki: 
makla beraber Almanyada 1 milyon "- Bu yıl yağan yağmurların ge. 
200 bin liraya yaptırılan ve henüz çen senelere nisbetle fazla olmunun 
yaşını doldurmamış olan gemi ile i. sebebi vardır. Bu sebep, bu se;e Ce.. 
çindeki bütün eşyalar harap bir hale nup rüzgarlarının memlek,.timizde 
gelmişlerdir. hakim oluşudur. Geçen seneler mem-

"Tırhan,, vapunmnn .rlgortast:z: ol.. leketimizde Cenup rüzgarlan yüzde 
duğu anlaşılmıştır. Gemi, Denizyol- 18 ile 19 araSlnda bir esiş gösterirken 
!arının dahili sigorta teşkilatına da. bu yıl bu miktar yüzde 42 yi bul-

(Sonu Sa: 1, Sti: 4) (Sonu; Sa: 7; Sü: 4) 



SPORı 

Sipahi Ocağında 
Gece 

Müsabakaları 
İstanbuldaki binicilik hareketleri 

şimdiye kadar daıma :ıçık manejde 
yapılırdı. Halbuki bütün sporlar gi
bi biniciliğin de terakki edebilmesi 
için sık sık müsabakalara lüzum oJ
duğunu gözönüncle tutan Sipahi O. 
cağı kapalı manejde rnüsabakal:ır 

tertibini düşünmüş ve ayda bir ya
pılması kararlaştırılan bu miisaoa _ 
kaların ikincisi dün akşam Ocağın 

kapalı manejinde yapılmıştır. Geçen 
ayın ilk cumartesi akşamı yapılan ve 
bir nevı tecrilbe mahiyetinde olan ilk 
müsabakaların muvaffakıyetlı netı

celeri her ay tekrarı için cesaret v~r
miştir. 

Bu müsabakaların bir hususiyeti 
de ocak binicilerine mahsus olması 
ve sade atlayışlar değil Dresaj gibi 
biniciliğin en esaslı bir kısmının da 
yapılmasıdır. Ayrıca küçük çocuklu
ra mahsus binişlerin yapılması hem 
zevk vermekte, hem de istikbal içın 
bir çok şeyler vaadctmektedir. 

İlk biniş şimdıye kadar resmi mü
"sabakalara mahsus atlayıştı. Bu par
kur. acemi atlar için bir hayli mü
himdi. Bilhassa parkur izinde Çok 
güç kıvrımlar vardı. Henüz iJk mü
sabakalarını yapan iki genç hay\·an 
binicilerinin bütün gayretlerine rağ
men derece alamadı. Fakat bu hal, 
ne binicileri ne de genç hayvanları 
yıldırmadı. Nitekim ikinci atlayış 

müsabakasına da giren ayni atlarla 
ayni bıniciler güzel bir parkur çıkar
mıya muvaffak oldular. Bu ikinci at
layış müsabakasına şimdiye kadar 
sivillere mahsus musabaknlard~ gör
rniye alışmadığımız kalabalık bır bi
nici kafilesi iştirclk etmişti. 9 bini('i 
müsabakalara girmekte idi. Ilun -
lardan 7 si Sipahi ocağtmn atları ile 
iştirak ediyordu. 

Bıl müsabakayı iki oinicl hatasız 

bitirdi. Bay Kan Sipahi ocağının Fi
liz ismindeki atı ile fil snniyede bi

rinci, Bay Koen Sipahi ocağının Do
ğan ismindeki atı ile \kinci ~ldular. 
Atını buyük bir meM.rc le sevk en 

Bayan Şmit üçüncii oldu. fümdsn 

sonraki biniş çocuklara mnhsustu. 

Ufak Dresaj hnrekellerini bi.ıyiık bir 

dikkatle yapan minimini biniciler 9 

yaşında idiler. Kendi atı Murat ile 

Atıf Aksel birinci, Sipahi Ocağının 
Sarden ismindeki atı ile Georg Kuin. 
ke ikinci oldular. 

Dorduncu ve son müsal:>al;a oC'ak 
talebelerine mahsus Dresaj bınişı idi. 
Burnya tam 12 binici istirak ftti. 
Bu musnbaknda kendi atı Taylan ile 
çok güzel bir biniş gost ren Bayarı 
Kuinkc bir"nci, Ilay Rasin Birsel 
kendi atı Krentura ile ikinci ve Bay 
Hayri Yener Siplhi Ocağının Zafer 
ismindeki atı ile ıiçünciı oldular. 

Birinci olan Tayalanm tan: dizgi!l
de gidişi ve binici.:,i. il..! antantı' çok 
mukemmeldi. 

Ocağın fahri binicilik hocası Ba -
yan Melahat Akse1 ı:l nezareti alt•n
da çalışan butun binicileri ts;:brik e

deriz. 

Voleybol mü•abakaları 

10.1.940 çarşamba günü yapılacak 

voleybol maçları: 
Saha Komiseri: Yaşar lsfendiyar

oğlu. 

Boğaziçi lisesi • Kız Muallim mek
tebi, saat 15, hakem N. Môran 

İstanbul Kız lisesi - İstiklal lisesi, 
119at 15,30, hakem N. Moran, 

Çamlıca lisesi - Şişli Terakki lise
li, saat 16, hakem N. Moran. 

Macar takımının cemilekar 

bir hareketi 

Ankaradan dönen Macar F. T. C, 
takımı Erzincan f elfı~etzedeleri için 
,ehrimizde Fcnerbahçe - Gnlatasaray 
muhteliti ile,,yarın saat 15 te bir maç 
yapacaktır. 

Bu maç için serbest dühuliyc kart. 
lan muteber değildir. 

Radyomuzun Zelzeleye Ait 
Neşriyatı 

11 - .l • 1''10 

l.tanbulluların eşya yardımları Kızılay fubelerinJe toplanıyor ve Ant~lya amban vasıtmiyle lelô:ket mıntakalarına ıevkediliyor .• 

Makaracını;I Istanbulun Yardımları 1 italyadan 15 
Gün Sonra 

Mal Gelecek 

e o••kkA 1 

u anını ! 

Kapattılar 
--<>---

Hiçbir Sebep ·yokken 

Teherrüler Tamamen Felllket 
Mıntakasına Sevkedildi --<>---

Gönderdiğimiz Malların 

Fiyatları Yükseltmiş l 
Dün Belediye iktısat müdürlüğün. 

de toplanan bir komisyon, ihtikar 
yaptıgı tahakkuk eden Yenipostaha. 

Dün Almanyadan Bir Tayyare ile Bin Kilo ilaç Gönderildi, Y ~rın Cfa 

Bir Başka Tayyare Gelecek ve llaçl{l~ Felaket Mmtakasma Gönderilecek 

Trenle Sevkine Başlandı 
f talyaya giden ticaret heyetimiS 

d~n ~em~slarına başlamıştır. İtalya 
sıparışlerı bu ayın on beşinden son
ra gönderecektir. İtalya hükumeti 
ihracat tüccarlarına prim verdiği için 
yeni mallar eski fiyatlara nisbetle 
yüzde 20 pahalı olacaktır. 

ne arka ında Aşir efendi sokağında Zelzele !elaketzecLlerinc yardım 
N~hı:na Pesahın evrakını tetkik et. faalıycti şehrimizın her tarafında 
~ıştır. Bu ;\ raktan Nn~ma Pes.ahın, bü~un hızile dev'lm çeliyor. Halkcv
hıç sebep ) okken, dukJrnnındakı ma. lerınde de hummalı L>ır faaliyet goze 
k?ralara .. yu~e on }an~mettig~ gi-1 çarpmaktadır. Şişli halkevinc gonue. 
bı k.endısıle ış yaptıgı Glaskovdaki rilen kumaşların yekunu 10 hın mct
fabrilCnya da ."~a_I~ınr, dı:ıh~ yüzde r~·i bulmuştur. Ayı ica 5000 cıfre 
on zammcd~~~lırsınız,, şeklınde bir yakın yun çorap hediye edilmistir. 
~.elg~af çektı~ı anlaşılmıstır. Bunun Bir hafta zarfın.da Şişli mmtııkasın
uwrı~e komıs~on Pesahın ihtikar da toplannn para mıktan 10 bin lL 
yapt gı. kanaa:~ne varmış ve. dükka- rayı bulmuş ve bundan başka bir liuk 
nmın bır ay .m~ddetle seddedılmesine yaınk, yorgan, halı, battanıye, n:ılı<., 
karar .. vermıştır. Karar tasdik edil. takım elbıse, ayakltabı ve ıç !;a~a~.rı 
mek uzere d~n akşam vilayet makn- olmak uzere Şııliı halkı 2.5 bın parça. 
mına verılmıştır. ya yakm ei') a tdJ.:u u 1:tu.ı7 t11. 

POLiSTE: 
Kibrit şırketi m.'.!mur ve mü'itah. 

demlcti de dun 1756 lıra toplayarak 
Kızılaya vermişlc,..dir. 

Vali Lıitii Kırdann riyasetindeki 
millı yardım komıtc:.ı de akşam geç 

Gülhane gazinosundan çay finca- vakte kadar yardım işleri!\! meşoul 
nı, masa örtüsü ve tabnk çalarken 1 olmuştur. Son iki gun zarfındn K7zı
yaknlanan Kadri, Sultanahmet birin. lay veznesin: yatırılan paranın mıK-
. ~ . . tarı 48.696 lıra 76 kurustur. Bu pa· 

<'-~ sul? ~~z~ hakımı tarafından tev. ra ile lstanbulun teber'ru yektinu 
kıf edıl.n'ııştır. 587.067 lırn 98 kuru~a balig olmukta-

İki IIll"sız Tevkif Edildi 

Meyva halinden bir sandık man- dır. Bu yeküna memurlnrın tebtrru 
dalina çalan Hakkı da hakim tara. ettiklerı mıktar dcllıil değıldir. Eşya 
fındnn tevkif edilmiştir. olarnk yapılan y:ırclım miktarı aa 

dun akşama kadar 116 bin parçayı 

Bir Kadının Sarhoşluğu 
Yeşildirckte oturan Hidayet isimli 

kadın,rakı içerek sarhoş olmuş ve 
caddeye çıkarak, n:ıriı atıp, şarkı sqy. 
lemeğe ve erkeklere söz atmıya baş
lamıştır. Hidayet. mahkemeye sevk 
ve tevkif edilmiştir. 

Bir Aşçı Çıra~'l Yandı 
Beyoğlu Asmnlımescitte Sünbül 

sokağındn ahçılık eden Suav!nin çı
rağı 8 \"aşında Süleyman o "hı Ali. 
muhtelif yerlerinden agır surette yan 
mıştır. Ali. bav_gın bir halde Beyoglu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

IKiiçük l\femlekei Haberleri 1 

KAŞTA: 

Halkın yeni me'ktepler yapmak 
suretile maarüe verdigı ehemmiyete 
mukabil, muallim kadrosu noksan. 
dır. 400 talebeli Kalkan mektebinde. 
3 muallim, Merkez ilkmektcbinde 2 
muallim vardır. Bu sene nçılan Ak
oru mektebi, muallimsizlik yuzunden 
kapanmıştır. 

tecavüz etmiş bulunmaktadır. 
Yeni ve hususi teberrüler 

Dün Prenses Ncvcıvan \'t l<'erid..ın 
Paşa nnnuna 5500, Harp Akademısı 
mensuplnrı tnrafınd.m zı~ı. Aıncn. 
kan erkek koleji taıebelerı tarafından 
781, lstnnbul kız lisesi talebelcrı ta
rafından 230 lıra ile 580 pnrça e~ya 
teberru edilmiştir. Eşyalc;ırın hepsı 
kısmen muhte.ıf zelzc;;ıe mınt'lkaları. 
nn, kısmen de Anirnrada Etimesut 1s
tasyonunda tesis edilen transit mer. 
kezine gonderilmtştır. He11Lız tasn·f 
edilmiyen ve ynhut toplanmakta o
lan eşyalar da tasnif ve baly.:l haline 
getirildikten sonra bu merkı::.Gıerl! 

gonderılecch-tir. 

Valinin dünkü beyanatı 
3 Kanunusani tarihınd~ milli vnr

dım komitesine muracaatla 5 hin li
ra teberrüde buluaan Burla birader. 
ler, Gençlik gazetesinin 4 kanunu
sani tarihli niıshası::ıda cıkan bir ka
rikatur uzerine dun milli koınite re. 
isliğine müracaat ed;:?rek memleketin 
başına gelen felake~e karşı lakayt kal 
madıklarının gaztelerla tavzıhini ıi
ca etmişlerdir. 

Komite reisi vali Lıitri Kırdar bu 
mesele hakkında şu beyanatta bu
lunmuştur: 
"- Istanbulun bugi.ine kadar yzp-

tığı yardım t~ma:nen Ankarada mer. de 500 lira teberrü etmiştir. Bugün
kez milli yardım komitesi emrme !erde milli komite riyasetine 1500 
gonderılmiştir. parçadan fazla çamaşır ve binlerce 

Butün ekalliyetlere mensup va- kilo buğday, bulgur gönderilecektir. 
tandaşlar da dahil oldugu halde Is- Samsunda bütün memurlar maa<:
tanbul halkının folak~tzcdel~re yar. ları~ın yüzde beşini teberrü etmiŞ_ 
dım için gosterdiği tehalük umumı- lerdır. Toplanan para 10 bin lirayı 
dir. Felaket karşısında Tiırk camia- bulmuştur. Tacirler hep beraber ha. 
sının hayranlıkla karşılanacak olan rckete geçerek para toplamıya baş. 
bu ıstisnasız hassasiyetı, tesanuJiı, lamışlardır. 
arı:ettiği vahdet ıftiharld karsılana.. Amele de yardıma koşmaktadır. 
cak derecede bi.ıyıik ve emnı;et w!- Ayrıca birer yevmiyelerini teberrü 
ricidır. etmişlerdir. Köylüler de tütün sıı-

Muscvi vatandaş1arın kısmen ala- tışının yüzde ikisini felaketzedelere 
A..;A,o;,ı.ı.. hulJ..ı.h.ı...... ·-'·• ı 1 

,. .... __ ·-•- ,.1 .... -r:-
sında dolaştığından bahsedilen .ırn • Gazıantebın Ahmetli nahıye:sınde 
naatin dogru olmadığını soyliyecc- bir gün zarfında öOO lira ile müte;:ıd. 
ğim. Musevi vatandnşlarımız da, vü- did eşya toplanmıştır. Yardımı ya -
sat ve iktidarları nisbetınde kendi- panlardan Ahmet Kocatürk J 3 dö
liklerinden alaka v~ hahişle bu ynr- nüm arazi, izzet An 8 donum tarla, 
dıma koşmuşlar ve hiç bir unsurdan Ahmet Ayılmaz 100 lira teberrü et. 
geri kalmamışlardır. Bunu bu şekil- mişlerdir. , 
de tasrih etmeği vazifo telakki ede- Afyon Karahisarda 7161, mülha. 
rim.,, 1 katta 8526 lira ki, ceman 15687 lira 

Adt.'!na 500 çocuk i•tiyor 1 tonlanmıştır. Altı sandık eşya da 

Ada 
1 z 

1 
el f 

1
• k t d 1 , Sıvas Kızıl ayı emrine gönderilmiştir. 

na - e z e e a c ze e er.n- T b d · d' k d 1 
den 500 ğu · 

1
· ı"l 

1 
ra zon a şım ıye a ar top anan 

çocu n, munas p a e ere · . b' 1. b ·ı k · b d 1 ıanenın on m ırayı, eşyanın on eş 
verı me uzere uıvya gon erı mesı b" r t"ği t h · dT 
istenilmiştir. ın ırayı .geç .ı a ı:ıın .. c ı . ıyor: 

• Fındık tacırlerı ve fabrıkatorlerı, ellı 
Devletlerın yardımları çuval iç fındık tehcrrü etmişlerdır. 

Alman Kızılhaç te-ı:kılatı tarafın - ı Bunun yarısı Erzincan, yarısı da Sı. 
dan zelzele feliı.ketz deleri nnmma 1 vas Kızılay cemiyetleri emrine gvn· 
g_onderilen bin kilo ilaç dun saat 5 te 1 derilmiştir. 
bır tayyare ile Ycşılkoye gelmiştir. Beledıye, Giresun ve Ordu viltı • 
Yarın yıne ayni saatte ve ilaç yüklü ı yctlerine vapurla külliyetli miktar
olarak ikincı bır ttı.yyaıe d.:ıha gele- da zeytin, şeker, pnstırma, çay, reçel 
cektir. konserve, sebze ve çivı göndermiştir 

Bu tayyare ile bir Alman yolcusile Felaketzedeler için kı~n•er 
Popolo d ltalia gazctcsıııin muhabiı·i Vali ve belediye reis~ Lütf" Kırdar, 
de şehrimıze gelmıştir. her sene konservatuvar profcsörlPri 

Yunnn Kızılhaç teşkilatının gem- tarafındnn verilmek.e olan konscr
derdigı tıbbı malzeme ve muhtelif s~- lerin bu sene zclz~\e fclaketzed,,leri 
romlar, 1 ve 2 numaralı se)·ycır Kı- menfaatine verilmC'sinı muvafık bul
zılay hastahanesinde kullanılmak ü- mustur. Bu seneki kon5erler hem a. 
zere dun mahallerine sevkedılmiştir. lafranga, hem alaturka olacaktır. Ay-

Besnrabya vapurıle limanımıza ge. rıca Şehir Tiyntrosu artistleri de 2:3 
len Mıwır Hilaliahmcrinin hazırladıgı kanunusani günü Fransız Tiyatrosun 
ilaçlarla Mısır saltanat şurnsının te- da felaketzedeler mnnfaatinc bir tem 
berrü ettiği paralar da lstanbul Kı- sil vereceklerdir. Bu temsilden Eonra 
zılay nıcrkezıne teslim edilerek kul. da bu tiyatroda konse!'valuvar kon
lanılmak iızere zelzde mıntakaların. serlerine başlanacaktır. 
daki hastahanelere sevkcdilmlştir. 

Bunlardan başka dost devletlerden LİMANDA : 
yapılan yardımların bir defaya mah- --- -
sus olmıyacağı ve bugüne kadar ken- Amele Para İstiyor 
dilerinden yardım gelıniycn devlet. I...iman hamalları limanlar umum 
lerin de yardımlarının yolda olduğu 
bildirilmektedir. müdürlüğüne tekrar müracaat ed<'

rek bir ktsım arkadaşlarının işsiz 
Diğer vilayetlerin yardımlan kaldıklarını ve cp<'y zıımnndanberl 
Kozanda şimdiye kadar 1000 lira kendilerine verilmesi uzayan 16 bin 

toplanmış, ayrıca belediye meclisi lira yük arabası hissesinin bir an ev. 

İhracat işleri normal olarak devanı 
etmektedir. Akdenizde İngiliz kon
trolü devam ettiği için ftalyaya tren
le sevkiyat yapılmasına başlanmıştır. 

.. ttal?"an bandıralı Agonya vapurtı 
dun lımanımıza 7500 ton mazot ge
tirmi~tir. 

Türkiye - Belçika ticareti 
Türkiye ile Belçika arasında fkt1 .. 

sa~~ münasebetlerin arthrılması için 
I}r,ulJ ,tjÇI .. ~~ •• .se!trimize ge!en m,Aru{ .. 
tüccarlarımız diin Ticaret Mıntaka 
Müdürlüğünde bir toplantı yapmış.. 
lardır. Toplantıda Bclcik~dan ithal 
edilebilecek mallarla Bclç.ikaya ya .. 
pılacak ihracat ve tediye sartları fi .. 
zerinde görüşülmüştür. Belçikttdan 
memleketimize makine ve aksamı, 
demir, manifatura, 'Pamuk ve yün, 
parselen ve cam mami'ılatı ithal edi
lebileceği anlaşılmnktadır. 

Fransız fabrikalarının elinde bir
cok siparisler bulunduğu icin Türki .. 
ye piyasalarına ancak şubattan iti
baren mal gönderilebilecektir. Fran .. 
saya yapılmakta olan ithalatın dıı 
arttırılması için bazı teşebbüsler y~ 
pılmıştır. 

ihtikar devam ediyor 
Küçük <'Snafrn ihtikarı devnm et

mektedir. Büyük Millet foclisine 
scvkedilmiş olan salahiyet kanunı.J 
çıkmadıkça toptan ve perakende fj .. 
yatlarda düşüklük olacağına 1hti.mal 
verilml"mektedir. Aliıkadarlar: 

"- Toptan fiyatlarda devamlı su
retle on beş, yirmi gün düsüklük ol
malıdır ki bakkallar ve perakendeci• 
ler eski fiyatlarla alınmış mallarıtı 
fiyntlarmı indirmeğe mecbur kalsın .. 
lar" dPmektedirler. Zahireci csnuf, 
ellerindeki malların yüksek fiyatla 
alınms mallar oldu{hınu iddia cderelC 
bu mallar elden cıkmadıkça daha u .. 
cuza satıs yapamıyacaklarını söyle
mektedirler. 

Üç gündenberi Anadohıdan piya• 
samrza pek az buj!dav fı!"tirilmekte• 
dir. Toprak Mahsulleri Ofisi. piyas:ı• 
mn buğdavsız kalmaması için beŞ 
yüz ton buğday satmıştır. 

Samsunda Tütün Satışlan 
Samsun (TAN) - Tütün dizi de?l• 

gi piyasası açılmıştır. İnhisarlar tda• 
resi, satışta nazımlık vazifesi yap
maktadır. Fiyatlar yüksektir. 

Yakın köylerden koza merkf"zin. 
deki mektebe gelen çocuklar, bilhas. 
sa kışın acınacak zorluklara ltatlnn. 
maktadır. Bunun önüne geÇ"mek için 
pansiyon teşkilatı yapmak lazımdır. ·····-··-······-·········----·----·-········-············--··-··--···-·-· .. ·-· • 1 .... -. 

vel tedivesini rica etmişlerdir. Ame. 
le evvelce limana gelen yükü kendi 
vasıtalarile naklederlerken yük ara
bacılarının müracaati üzerine ame
leye bir hissp verilmesi sartile nak
liyat arabacılnra terke<lılmisti. Se. 
nelcrdenberi toplanarak 16 bin lira. 
vı bulan bu paranın. sahipl<'ri tara

Tiitün demet satışını temin için dt 
İnhisarlar İdaresi geni kredi a~mı~ 
tır. Yüksek vasıflı tütünlerin degt't 
fiyatla satılmasına yarıyan bu yar• 
dım tiitüncüleri sev;ndirmistir. 

• Belediye, spor alam kenarında 
1500 lira sarfile kendine bir bina 
ynptırmak kararını vermiştir. 

İncirlibahçe de pnrk ve çocuk bah. 
çesi yapılmak üzere 100 lira~ a Bele. 
diyece istimlak olunmuştur. 

MUŞTA: 

Dördüncü TAN Konseri 
Bafra ve Alaçamda da tütün piyn• 

saları açılmıştır. Piyasa harnretlidif· 

fından tekrar talep C'<lildiğı Münaka. 1 
lat Vekaletine bil~_irilmiştir. 1 T 

Polonyalılar iş Arıyorlar 

1 
Polonyanın Almanya tarafından 

işgalinden sonra sehrimize !lelen Po. 9 

A K v l M 

Sonkanun 1940 
S A L 1 

Londra, 8 (A.A.) - Reuter Ajansı 
bildiriyor: Bomeey'dan bildirildiğine 
göre, Ankara rad~losunun ingilizce 
ve ordu lisanile Hindistana mahsus 
olarak Anadolu zelzelesine dair yap
tıjtı hususi neşriyat Hint radyosu ta. 
rafından alınmış ve bütün Hint iS
ı.syonlan tarafından memlekete :ıa-

937 de, çarşıdaki dükkanlardan 
hırsızlık eden bekçi Zubeyir 8 sene, 
4 ay, 24 gün; bekçi Bahri 11 sene, 
4 ay, bekçi Fahrettin 9 sene ve bek
çi Hasan 10 sene hapse mahk1ım ol. 
muştur. 

• Bulanık kazasının Kogak kö
yünde kocasını öldüren Şimşad isim. 
li kadın ile sevgılisi ve cürüm ortağı 
Salfıhattin idama mahkum olmuşlar, 
yaşlarının kü~luğü hasebile bu ce. 
za, on beş sene ağµ' hapse tahvil e
dilmiştir. 

Zelzele felaketzedeleri için tertip ettiğimiz konserlerin dördiinciisü 
11 kanunusani perşembe akşamı ı;aat 21 de Kadıköyde Süreyya sinema
sında verilecektir. Kıymetli sanatkar Safiyenin şimdiye kadar verdi. 
ği bu konserlerde okuduğu orijinal. parçalu fevkalade takdir edilmiş. 
tir. Bu yüzden her konser, bir evvelkinden 'daha kala)>alık olmaktadır. 
Daha şimdiden, Kadıköydc numaralı koltUklann ve localann bileti 
kalmamış denecek kadar azalmıştır. Ban un için, kon.'lerde bulunmak 
atiyenlerln biletlerini almakta istical göstermeleri linmdır. Biletler 
Kadıköy Halkevinde ve Süreyya sinemasında satılmaktadır. 

Kıymetli saantkar Safiyeye bu konserinde de arkada,lan, Beyoilu 
Halkevi korosu ve Ladanyi Macar kadın orkestnsı refakat edece-kttr. 
Ayrıca slınema idaresi tarafından Charles Boyer'in Savq isimli filmi 

gös~erilecektir. 

lonyalı teknisyenlerden bir kısmı 
limanlar umum müdürlü~üne müra. 
caat ederek atölyeleroe is istemiş.. 
ler, kendilerinden istifad~ edilebi
leceı?ini söylemişlerdir. Umum mü. 
dürlük bu mürac;ıati tPtkik etmekle 
beraber Münakalat Vekiıletine de 
bildirmiştir. Gelecek cevaba göre 
hareket edilecektir. 

1 inci a,. GCln: 31 Kasım: 63 
Arabi: 1358 Rumt· 135!\ 
Zilkade: 29 BlrfnclkAnun: 27 
Günes: 7.211 - Öjtle: 12 20 
İkindi: 14.45 - Akşam: lG.56 
Yatsı : 18.34 - fmsAk: 5.39 
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1 talya Hariciye Nazırı Kont Ci. 
b' ano geçenlerde söyledi~i uzun 
kır n~ıtukta, İtalyanuı bir Balkan hlo. 
n~ vu~~de ge~irmek için çalışmadığı. 
nl. v.~ 

1
osle bır teşekkülü i tem~rlig~ i. 

soy e · • ya nuştı. O zaman bu sözler İtal. 

ALMANYA 
Ve Bitaraf 
Devletler 

Berfinde Yüksek 

Nezaket 

Finler Sovyetlerin Bir :e~:n:r.~tin 
Fırkasını imha Ettı·ıer Yazan: B. FELEK 

Tatlı dil yılanı ininden, acı dil 
insanı dininden cıkarır.. di. 

ye bir güzel söz vardır. l{im söyle. 
miştir bilmem ama hakikaten giizcl cekı~. 8?' yet BirJigJni tahrik ede. 

w u adıselerdcn çekinmekte oldu. 
~ h tarzında tefsir cdilmi ti. Fakat 
ıt:ı a sonraki hadiseler ve ne riyat, · 
Yas )t~nın Sovy~t siyasetini ve bu si •. 
,.. e. •n Akdenızde genişleme\•i iste. 
.,ıp ıstem d'~· · • 

Harp 
Bu Meclisi 

Meseleyi 

Bugün 

Görüşecek 
Londra, 8 (Hususi) - Dcrlinden 

gelen haberlere göre, bugün toplana
cak olan yüksek harp meclisi, Al. 
manyanın bitaraflara karşı aldığı 
ve alacağı vaziyeti tetkik edecek ve 
bu yolda mühim karö,..~'\r verecektir. 
Alman matbuatı, lskanc!inavya dev
letlerine hücum devam cv.Iiyor. Bu 
hücumlar Finlandaya bu devlet
lerin yardımda bulunmamasını is
tihdaf ediyor. Bundan başka Al
manlar, İsveç ve Norveçin Mılletler 
Cemiyetinden ayrılması lazım geldı
ğini ileri sürüyor. Alman • gazet~le. 
rine göre bu milletlerin, Milletler Ce
miyetine dahil bulunmaları onlcırın 

bitaraflıkları ile kabıli +elif dej;;rildir. 

Fin Tebliği, Bin Esir Ahndığını, 102 Top 43 Tank ve 
Yüzlerce Otomobil iğtinam Edildiğini Bildiriyor 

SÖ) lenmi tir. Bu sözün isabetini is. 
bat için başka yerde delil aramı} a 
lüzum yok. Nefsimizden pay biçe. 
lim, kafidir. Temas ettiğiniz herhan. 
gi bir adam size karşı mülnyim. na. 
zik ve mültefit davranırsa iizerinizde 
müsait tesir yapar. Dişinh:i c;ckseler, 
acısını az duyarsınız. Lakin bir de 
bunun aksini tasavvur ediniz. Noh. 
ran, ters, lanet bir adam. Her sözü. 
niizc aksi cc\'ap veriyor. İzzeti nefsi. 
nize muttasıl tokat ahyor. Bu adam 
size baklava yedirse, dayak yemiş 
~ihi olursunuz. 

t 1 e ıgını miitemndiyen kon. 
y:odaetmekte olduğunu gösterdi. İtııl. 
S az.d 51~~n Relazione İnternationale 
nokt 

1~1 ır makalede bilhassa hu 
S a ara temas edivor \e hal:vanın 

ovyet · l · • d . .genıs emesi ihtimallerini en 
erın dıkkatl t k' ı:.... e a ıp etmekte oldu. 

&unu anlatıyor. 

• 
ke~t;:Y!:r gdazedtesi, e\•vela, ital~·nnın 
h - un a, sonra f d 
olşeviklik ·ı h span~·a a. 

lattıktan so~ e n:,u arebe ettiğini an. 
faaliyetinde :: İtalya, kominternin 
bir düşman ve vrup~ medeniyetine 
rüyor d·

1
,.,

0 
e!' hıaman hasmı ~Ö-

" " r \•e ltal,. h .. antikomj t "anın u yuzden 
anlathkt:O ern pakta bağlandığını 

"B .. sonra şunlan yanvor: 
ugun Rus,, F' 1 ve karanhk b' " 8

• 
1
". andada uzun 

Fakat bol .;/ harp ılc mcsguldiir. 
nnbu Sarkr'l propagandasının, Ce. 
1erin d h vrupada ısrnn. So,·vet. 

a a sonra T n -. -· ·1 una • alkım ale ... ı ı e ıneşın•I ı · İtal b ... ~ .o acaklarını ~österiyor. 
olab~;.' :kpla~l~rla ancıık alakadar 
d ı ırf. demzın üç hüYiik '-'arım 

a ası, tal · f " · ka d a, spnnva ve Tuna.Bal. 
n ır. Bunlann fü.•ü de medenivet 

~~ ;:ıukadderat birliki il,. baj?'lıdır. 
Jnekt~~~ onlara ~y~i dcni7: temin "t
dalann h' ~ol C\ ıklık bu iiç yanma. 
bütün Akırın~e :verlesecek olursa. 
ordu la denız tele'" üs eder ... Rus 

n. KaY'l>atlara vannı<ı bulunu. 
~:;:tf a~at italya, hu ordulann hu 
-: ı erk ~n geçınesine mfisaade et. 
-.ycce tır ." 

• f tah·nn .,.a t • · 1.. 
b • ~ 7.C esının 11u nesri•·atı 
•enedık "l·k ·'' tnav mu a atının hedefini anla. 
Tu:a Yardım eder ve bu mülakatın 
ku 8 

• Ba!kan ce!lhesi, yahut hlo. 
j tibmeselesınden haska bir meselevi 
s 1 daf etmedivini açıkrn gösterir. 
Yaıınıad· ~ · ...._ • ., .- -
1e . aua kennıne ıreni~ bir rtüfuz 

nıın etm-L 'stcd'V• •• V °"' ı ıgını ızah ediyor. 
arıınıtdal b' · · ittir 1 ann ırı zaten Jtalyaya :ı. 

hak·· spnnva ''arımad:>stnda hmıiin 
1ın ola .. · · la11n n reı~m l<>e, ltalvan silfıh. 

'.halh~ çok genıs ölçüde bor"hıdnr. 
Arnavu va~aıiac;ına gelince. ftalva 
~'1rıi ~lnını ilhak ile huraya dn 
defi ş .. 

1
u1unnvor. Ve ftalvanın he. 

· nu U%U b · tnP\tir. nu araya da teşmil et. 

ki~::tet~a1v~ hu hattı hareketi ta. 
Seti • • e hır taraftan Alman si:va 

nı, dıte t r • -Yasetini k r .ara tan da Sovyet si. 
olnın ... 

0 
enrhne karşı tahrik ctmİ'f 

.Y 1' mu? 
Pinlanda 1 . 

l11bJn i mese esınde Sovvf't dost. 
u talvan s' · . Alnıa · ıvasetıne terrıh eden 

Yalnı'ln~anın hu vadide de ftalyav1 
CUnk~ralmıaSJ muhtemel tfci!il 111i? 

ll'inJ,._..2 Alman yanın, İtah•arfan 
""l"l.IBYa ..t:. d 'J dlıl'dnrd ıı;un erı en ta'"'arcleri 

ten lst' u? ve bnnlan J!Önıformek 
ltllstir ıf~alf ettiği artık tahnkkuk «"t: 
~ indi a \'an siyasetine hu darbe. 
daha ı,r~ Almanya, avni siyasete 
indirıne~t a dar~Jer indh·mez veyn 

"'.ıı...- en cekmmez mi? 
Qunın b 1 f • 

hs.,.tinin an n_r talyan • Alman. "'i· 
ll\'-'kte old "'.,fihım bir imtihan geçir. 
~ nınmu eö<;terivor. 

. Fransız Başvekili Bir 
Kaza Geçirdi 

raiı~ 8 CA.A..) - Başvekalet ta. 
llıiftir: aşağıdaki tebliğ neşrcdil -

DaJadier d. -
ÇÜk bir k • un oğleden sonra ku. 
teıhis k azaya uğramıştır. Şu tıbhi 
~ onmuştur: Ayaktaki kırıklık 
edurn:.et verici bir tarzda tcda vi 

Ayaktak· k 
l'a Dalad' ı ınğın tedavisinden son-
.tek işle .ıer harbiye nezaretıne gide. 
tır. _ tile meşgul olmıya başlamış_ 

. ,~ 
İngılı;n:de Sansör Amiri 

istifa Etti 
l.ondra 8 (A A ) S • _ 

su dir .; _ . · · - ansur buro. 
ti! ektoru vısamiral Usborne'un is 
+~_..8:8ını verdiği re men bildirilm k 
..::uır v· . e -
te, ~ _ısan:ııral. Usborne, amirallik. 
li ıeutı~ı ve ıstid!ldile daha kabi-

bır vazifeye tayin edilecektir. 

Kabinede Değişiklik Yok 
?in ~ara, 8 .<A.A.) - 13azı vekille. 
:tınıa ltileceğı ve yerlerine başkala
kaı-,y.!_eleceği hakkındaki haberler 
.. dolu asılsız olduğunu beyana A-

.ı\jansı :rneztmdur. 

Kopenhagda çıkan ve Başvekı1 
Stauning'in naşiri efkarı olan sosyal 
demokrat gazetesi şöyle yazıyor: 

Londra, R (Hususi) - En son Fin tebliğine göre, 
Sovyetlerin 44 üncü fırkasına mensup 15,000 asker 
tamamile ımha edilmiştir. Bu fırka Sousalmiye kar. 
şı hareket etmekte idi. Fırkanın kuvayi asliyesi im. 
ha edilmiş, 1000 esir alınmış, 102 top, 43 tank, yüz. 
lerce zırhlı otomobil ve 1000 at iğtinam olunmuştur. 
Bundan ba~ka ganimetleri toplama işi devam et. 
mektedir. 

Hclsinkıde neşredilen raporlar Sovyet ordusunun 
çok zayıf olduğunu anlatmaktadır. 

Karclyada tahtessıfır 43 derece olan soAuk hare. 
ktıta mani olmaktadır. Finler, soğuktan bihuş bir 
hale gelmis birçok Sovyet askerleri bulmuştur. 

Sovyetlerin bpçu faaliyetleri 
Sovyet kuvvetleri Mannerheim hattına karşı top. 

çu faalıyetine devam ediyorlar. Son Sovyet tebligi 
de ~u-:iur: 

•·7 !kincikanunda mühim bir hadise olmamıştır. 
Ukta ve Hepola mıntakalannda keşif kolları faali. 
yeti olmuştur. Petrozavodsk mıntakasında k"!':if muf. 
rezesi bir diişman müfrezesini hezimete uğratmış. 
tır. Carelie yarımadasında topçu ve keşif kollan f::ı. 
aliyeti olmuştur. Havanın fena gitmesi harekatı sek. 
tcye uğratmaktadır." 

İlk Norveç gönüllü kafilesi Fin şimal hududuna 
muvasalat etmiştir. 
Amcı ika Hariciye Nazın Mister Hull, Milletler 

Cemiyeti katipliğine gönderdiği bir telgrafta Fin. 
landa halk ve hükumetine yardım için Amerikanın 
doğrudan doğruya bunlarla temas ettiğini bildir. 
miştir. 

• 
İtalya tarafından Finlandaya .J?ÖnderHen tayyare. 

lerin Almanya tarafından tutuldu~u anlaşılmıştır. 

Bu tayyareler. demiryolu ile bir Baltık limanına va. 
racak ve oradan Finlandaya gönderilecekti. Alman. 
yanın Sovyet tesiri dolayısile İtalyaya karşı bu va. 
ziyeti sldığı anlaşılıyor. 

Sovyetler ecnebileri ele a•kere almıflar 
"Corriera Del1a Sera., gazetesinin Hel~inki muha. 

birinin biJdirdiğine göre, Finler 1931 ı;enesinde si. 
yasi mültc>ci sıfatile Rusyaya gitmiş olan bir Alma. 
nı csır etm :şlerdir. Esir. Rusların birçok ecnebileri 
silah altı:ıa aldıklarını söyledikten sonra demiştir ki: 

''- BPn Leningrad'da Alman, Avus1ury2., Çek 
ve .!\focarlar!a beraber silah altma t'ağ°rıldım . Fin. 
ler taarruza gectikleri zaman biz silahlarımızı ata. 
rak teslim olduk." 

Bulgar • Sovyet 
Anlaşması 

Bu ufak hasbihali size yapmgma 
belki de lüzum görmiyenleriniz var. 
dır. Tahmin ederim ki; biiyleleri bir 
kaba adamla bir nazik adamı birbi. 
rile mukayese fırsatına nail olmamış 
olanlardır. 

Bir biletçi, bir satıcı, hir memur, 
bir doktor, bir a\'ukat nazik olursa 
yiizde yiiz daha ziyade muvaUak o. 
hır, daha fazla kazanır. hatta • insan 
hali bu • eksikleri varsa nezaketi sa. 
yesinde hunları da örter. Fakat en 
muktedir insanlar, kaba olurlar~a 
mutlaka kaybederler. 

Bu hakikati şunun için arz.etmek 
istivorum. Almanların tehditlerini.? rağmen 

bitaraf memleketle:, Milletler Ce-ni. 
yetini terketmekten fmtin!l edecek
lerdir. Zira bitaraf memleketler, bu 
müessesenin ihdasına esas teşkil Pt. 
mi~ olan fikre sadık kalmışlc1rdır. Bu 
gazete, Almanyayı Finlanda mesele
sinde bitaraflığa ria) et ..!tmer.-ıiş ol
makla muaheze ve Berlin hükumeti. 
nin buna rağmen bitaraflık hakkın· 
daki telakkisini Jimal devletlerine 
zorla kabul ettirmek istemekte old.ı. 
ğunu beyan etmektedir. 

Hor Belişanın istif asına 
Ait Dedikodular 

Londra, 8 (A.A.) - Hor Belişa ! biye Nezaretindeki tebeddül hasebi. 
parlamento ananesine uygun olarak, le askeri tayin ve terfılerdc ve ord~-

11 kanunusani salı günü Avam Ka- nun sosyal kanun!arında tebeddülat 
F ran•ız gazetelerine göre 

marasında mutat ıstiznh ve cevapla. yaı:nlmıyacağma dair Chamberlain '. 
Tl~iiityeT'~rin'ekG'cnr ~ -----=l ''1r"YIIuan -.uıu-. ta'nsı manıyenc,, mr ae.n tem mat lStıyece !erinı vazıvo". 

Stokholmde çıkan Svenks gazet~si 
de ayni şekilde mütalea yürütmekt.e:
dir. 

Excelsior gazetesinde Marccl Pays beyanat yapacaktır. Hor Belişa, geçe.1 peqembe g~nü 
diyor ki: İstifa meselesini mebuslal'ın mü- Chamberlain'i gördüğü zaman ken-

Moskova, 8 (A.1\.) - D. N. B. a • 
jansı bildiriyor: Bulgar Hariciye Na. 
zırı Bojiloj riyasetinde bdunan Bul
gar ekonomi heyeti müzakereleri 
muvaffakıyetle bitirdikten sonra Mos 

kovadan ayrılmıştır. Bundan maa•Ja 
_sjmdlı•J> hclıu:, .. Bul.wu-hurun Mosko. 
va elçisi bulunan Antonef StokhoJrrı 
elçiliğine tayin edilmistir. 

Bu sırada millet, feltıketzede kar .. 
deşlerine yardım etmekt~'lir. Bu yar .. 
dımı yapanlar, tophyanlar ve tevzi 
edenler \'ar. Bunların her biri müsait 
şartlar kinde cahsmak imkanını her 
zaman bulamazlar. Sinirli olur, yor. 
gun olur. kızp-m olurlar. Her ne de 
olsalar bu mukaddes vazifelerini ifa 
ederken daima karşmndakini miilii
yemetJe, nezaketle, tatlı dil ve giiler 
yiizle karsılamak gerektir. Yaphf,'1. 
mız i"· gördii~ümüz \'azife bize bunu 
emreder. Bilhassa iane cem'ile me • 
gul olan \•atandA~ların hunu daha bH. 
\'Ük bir ısrar ile yapmaları, hic;are 
ve muhtacı mua\•enPt ka'!'dc,.lerirniz 
hesabına elzemdir Diin ·anın her ta. 
rafında iane toplıyanlar, mümkün 
olduğu kadar fazla iane toplamak 
icin topltyanların ırii7elliklerinden, 
şöhretlerinden ve daima nezaketh~
rinden istifadP ederler. Güler bir 
yüzle: tatlı tatlı: 

M zakere etmesine imkan bırakmak i. disini böyle bir istifanı.1 beklediğin. 
illetler Cemiyetinin, '3ovyetler 

kararını vermeden öne~ Sir John Si
mon'Ia istişarede bulunmuştur. Bazı 
mahfillerin kanaatine göre, mesele
den Adliye Nazırı Sır Samuel Hoare 
de malumat sahibi idi. Sir Hoare ge. 
çenlerde İngiliz sefer kuvvetlerini 
ziyaret etmiş ve, ihsas olunduğuna 

göre, İngiltereye döndüğü zaman 
Hor Belişa ile ordu şefleri Dt'asınd3 

bazı ihtilaflar müşahade •ttiğin! bil
dirmiştir. İşte bu raporun Başvekilin 
karan üzerinde müessir olduğu bil. 
dirilmektedir. 

- Coluğunu, t'ocujhınu \'C ocağını 
kaybetmiş hiruelere bira7. daha ,·er. 
mez misiniz? di:ven adamı kimse red. 
detmn. iane toplamak. kırk para 
daha fazla ,·ardım temin etmek icin 
iizerimi:ıı:e düşen is ne kadar güc ~ 
lursa olsun onu bih iik Mr ı~tekle 
vapmak milli bir \'&7.i(emizdir. Onun 
idn sırHına göre haklı veJ'a haksız 
uğrıyacağımız asahivet, hatta ıııade. 
ce yorırunluktan doi!an hırC'mlıkla. 
rımızı daima bertaraf etmeli, muha • 
tahımıza karsı mutlaka "e her an 
miiliyim, na7.ik ''e mültefit bulun. 
malıvız. UnutmPmalıvız ki bi)vle<'e 
hir taraftan vıkılmıs hııniimanlarwn, 
sönmİİ'i ocakların senlenme.;ine hiz.. 
met etmiıı. diğer taraftan da kalh kır. 
mnml!I oluruz. R•111un ikisi de fhmnl 
P.dllmivttek ,"8.,.;f,.1,.rdir. 

Birliğini cemiyetten çıkaran kara. çin parlA.mentonun daha evvel içti- den tamamen habersizdi. O gün Baş. 
nndanberi Berlin gerip bir surette maa daveti mevzuubahis değildir. vekille uzun bir görüşmede bulun
Sovyetlerin müdafiliğini deruhte et- Muhtelif partiler bu mesele hak· muş ve Başvekil Hor BeUşayı Tica. 

miş ve Moskova da bu tesanütten kında alacaklan vaziyetı tesbit içi'.n ret nezaretini kabul etmesi için ik
biraz mütehayyir olmuş v~ hatta en. 0 vakte kadar hususi içtimalar yapa- naa çok çalışmıştır. 
dişeye düşmüştür. Nazi propaganda- caklardır. Yalnız b!itün pnrtiler isti- Fakat Belişa bütün bu sözlere ka. 
sı Avrupanın bitaraf memleketlerin. fa sebeplerinin ayclınl~nması husu. ti bir "Hayır,, la mukabele etmiştir. 
deki faaliyetini arttırm!lkta ve AI- sunda müttefiktirler. Daily Mail ga. Parlamento azaları Chamberlain'in 
man • Sovyet paktt!lın yıkıcı bir as. zetesi, tredünyonlıın!l şeflerinin top. ne gibi tazyik kar~ısında kalarak bu 
keri ittifaka tahavvül edec~ğini ilan !anarak parlfımentor.un daha evvel istifayı kabul ettiğıni soruyorlar. 
etmektedir. toplanmasını istiyeceklerini ve Har- Söylendiğine göre. Chaınb<?rla;n 

• 

• 

• 

• 

HADİSELERİN iÇYUZU 
SorJyet Ru•yanın, Fin harbi müna.ebetile Alman
yamn yardımını iatediii, Stalinin bu defa Hitler• 
elen yardım beklediği, Almanyanın S:>vyet Ru•
yaya 200,00() mühenclia ve mütehtu•ı• gönclerece-

• 
ği hakkındaki haberleri Berlin ve Mo.JıorJa tekzip 
etmektedir. ı. 

Yalnız Berlin, Fin topraklarına görtüllü veya reı
mi bir I ngiliz veya F ranaız aıkeri ayak lxuhğı 
takdirde, Almanyanın Sovyetler tarafından haT
be gireceğini bütlirmiftir. lngıltere ve Franaa n· 
lah yardımını tulter göndermek suretiyle geniffe-. 
tirler.e, Almanya Üe Sovyetlerin Mo•lcovaJa 
müfterelr cephe yapmalan ihtimali oarclır. .. .. 
Romanya Baıvekili Tataresku, memleket dahilinde 
karışıklık ~ıkarmak istlyenlerle doğrudan doğruya ve 
biz.zat meş?:ul olmıya karar vermiştir. Son günlerde 

Dobriçede bir karışıklık olacağı haberleri alınır alın· 
maz, Tataresku bura7a ıltmiı ve teıebbiisibı önünü aL 
mışnr. .. . 
Bulgari.tan hükiimeti müttefiklere' tar~tar bÔ.z:ı 
ricali tevkil etmiftir. Bunlar arannJa lngili% ue 
Fran111z taraftarlığı ile tanınmıf olan aki nazır
lardan Dimitrol, ve Placlne gcuetui aahibi Villcol 
vardır. Brılgar hiilrWnetinin bu hareketi· hayret 
U)'ant/ırmlftır. -

İngiliz Harbiye Nazın Hoar Bellsba'ıam istifa sebebi 
henüz anlaplmamııtır. Fakat bu istifa etrafında yapı. 

lan tahminler fUDlardır: İnıf1lz hflkıbneti bat"be son 
§lddetle devam etmek, Ye icap edene, Almanyayı 
b~ka cephelerde de hırpalamak fikrindedir. Hoar Be. 

• 

• 

• 

lisha'nın ıse bu fikirde olmadığı söylenmektedir. Har
biye N a7..ırının feda edilmesi İngilizlerin harbe yeni bir 
şiddet verecekleri manasına almmaktadır. 

* Avrupacla hüküm •Üren ficlcletli 1ıı, yüzünden Tu-
na nehri clonmuf, ve bu nehir üzerindeki müna
lıalat clurmUftur. Hatta limanımızda bulunan Ma
car rJapurlan hareket eclememekted;r, Tunanın 
clonman, Almanyanın Romanya, Macariatan ve 
Yugo•lavya Üe olan ticari müna.ebetlerini lelce 
uğratmııtır. .. 
AJmanya Amerikayı kazanmak için, Amerikada şiddet. 
li propaganda yapmıya karar vermiıtir. Bu maksatla 
bilhassa Amerikan kadınlan arasmda propaganda ya. 
pacak hir teşkilat kW'muş, ve bu teşkilatın başına A. 
vusturyalı güzel bir Naz.iyi getirmiştir. .. 
Am•tertlamtlan Daily Mail gcuete.ine bildirilcli-
ğine göre, Hitler ha.tadır. Bu haberlere göre, Hit
lerin hatalığı, gırtlak learueriJir. Fakat bu hata· 
lığın, bir "habbali savtiye,, fifkinliğinden ıbaret 
o/Juğunu .öyliyenln Je vardır. Böyle •Öyliyenle
re göre, bu hcutalık, Hitlere, Hitler Parti.inin he
nüz nutuklan hoparlörle veya mikrofonla vere
miyecek derecede lakir olcluğu Jevirlerclen kal
mıfhr. 

Hitlere, Kari BranJt aJınJa bir 1ıan.er mütelaa.-
11111nın daimi tabip olarak tayin edilifi, Jk nuaye
ti teyit etme/ıtetlir. Hitlerin; on HneJen lala ya
,ayamıyacalını umduğunu mütemaJiyen tekrar
layıp ela, bu haberi teyit eJen Jelillerclen aayıl-
malrtaJrr. · .. 

lngiliz • FranslZ 
lıb!rliğinin Yeni 

Bir Tezahürü 
Paris. 8 (Hususi) - Bugün İngiliz 

ordusu Başkumandanı Lord Goııt ile 
erkanı harbiye reısi Sir İron Side, 
Lejyon donorün en büyuk rütbesi tev 
di olunmuş ve bu münasebetle yapı. 
lan merasımde Mister Çurçil de hazır 
bulunmuştur. 

Cephede yağmur ve kar yüzünden 
keşif kollarının hafıf faaliyeti mus
tesna, umumi sükünet hükum s:.ıni
yor. 

İyi haber alan Fransız askeri mah.. 
fillerinde söylendığinc göre, hudut
lar boyunca dizilmış olan Alman Kı
ta lan teknik bakımmdan çok kısa bır 
zaman zarfında hareketi'.? gcçebılcc k 
lerdir. 

Batınlan vapurlar 
Deniz harbı hakkında alınan ha· 

berler şunlardır: 
Nevcastle limanına mensup 2<\31J 

tonluk Tovneley vapurunun dün ba
tı • doğu sahil açıkhmnda bır mayı. 
ne çarparak battığı haber verilıyor. 
3000 ton hacmindeki ve Cedringtoo 
adındaki İngiliz vapuru bir infilsk 
neticesinde kazaya uğramıştır. 

1940 senesinin illt yedi gür.ünde 
btr tek İngiliz vapunı batırılmıştır. 
Amirallik tarafından tahtelbııhirlerl! 
ve miknatıslı mayın!ere karşı alınan 
ıedbirlerin müessir olduğu bu suret· 
le anlaşılmaktadır. 
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,''Nevyork Times .. in Moskova muhabiri tarafından yazılan bu makalede, muharrir, 

komintern gazetesinde Romanyc\ya dair s_ıkan yazının u~urulmuş bir tecrübe balonu' 

olduğunu -söylüyor.· ve büg_ünkü So~~f s!yasetinin ~saslarım anlatıyor: 
1400 Kr. 1 Se"e 2800 Kr. 

760 • 1 Ay 1500 • 
400 • 1 Ay 800 • 
150 • 1 Ay 100 " 

o o o 
t , 

MUletlerarası posta ittihadına dahil 
obnıyan memleJretler için abone 
~eli müddet suruiyle ao, 11, t, 
I,& liradır. Abone bedeli peşindir 
Adres detiştlrmek 25 lrunıJtur 
Cevap için mektuplara 10 kurufluk 
PUi fllvesi llzımdır. 

GÜNÜN MESELELERİ 

Alman,, BALKAN SİY ASETi 
Firmalarının 
Faaliyeti 

Kızılordu üç ay içinde ikinci YAZAN : M hah k led evzu s ma a e, Kösten-

defa olarak harekete geç. cenin şiınalindeki Tasaul 
miş bulunmakta ve Sov:retlerin G E R G d gölünde bir deniz üssüne işaret o-
Finlandaya karşı ansızın taarr.ı:ıa • • • e g e lunması, Sovyetleriıı burada bes-
geçmesi, bütün komşularına ba~ }edikleri emelleri izah eder. Al. 

l ktısadi meseleleri takip eden ağrıları vermektedir. manya, Sovyetlerin Tuna a~ına hl-
B 

.. So tl · b_t.. k tir. Bu müşahit, Romanyanın Be. ziyet değil, Bokuvma, Dobrice ve b" 

bi 
ınuharririmiz dün bize şöyle ugun vye ertn u un om. kim olmasından ıstırap duyar. Fa-

r h b la d M k d ·1 k·r sarabyada tahkimat yapmadı;ını ve Transilvanyadaki vaziyet tc tı:nkıt " a er 1tetirdi: şu rı a os o·.1a an cemı e a a- b kat Sovyetler, Bokuvinayı alarak 

P
. zı d l d"k · ld K ı urada bir tek asker bulundurma.. edı'l· 

_ :- . ıyasada Alman f"'ınnalannın ne sö er in e ı len !'la e ızı - ıyor. o b · B 1 · .,..,.nı bır f 
1 

dığını ve Rumenlerin buradaki iş- B k . b' 1 R 1 1 ve o rıceyi u garlara verıp bun-
Eskid ~~ iyeti müşahede ediliyor. ordunun istilaya geçmesinden, o uvına ır ço_c umen er e lan kendisine bağladıktan sonra 
A'-- en :X-urk firmalarile iş yapan meşru hükfımetinm tanınmamasın- !erini tasfiye ile meşgul oldukları· meskun olduktan başka 460 bin "'nan tıca et ·· ·ı f k t R u Almanyanın Balkanlardaki bütün 
ınalara _ r mumessı len bu fir- dan ve Komintern azasın·ian bır nı, a a omanyanın ı: ruth nehri Ukraynalıyı ihtiva eder. Sovyet. 

ih 
nıuracaat ed k ı d .. · d · ihtiraslannı bertaraf eder. 

tiyaçı ere on ar an hemşehrilerinin nükumctlerine uzerın e siıratle tahkimat. yapt1ğı- ler Birliği haricinde bir ..,ura•:la, bir teınek~1:1 hakkında bir mektup is. nı, tahkimatını takviye Pttiğini mii. d M . Sovyetler, İtalyanların bir Bal-evveı ır. Bu mektupta o firmanın "Reis,, tayin edıimcsinden endişe e geçen martta acarı;;tan tara- kan bloku teşkiline uğraşmalarını 
la 

ce Alm d •. tt w 
1 

d " l lahaza etmiştir. Bu nehir ise Be. fından alınan Karpatlaraltı UkrPy-ruı anya an ge.ır ıgı ma - e ıyor ar. boş 18.f sayıyor ve bunlardan bir 
ınaı Y~ine, başka memleketlerden Acaba Sovyet iştihası, be!ılen. sarabya ile asıl Romanya arasın- nasında Ukraynalı kalmışt1r. Ma-

t 
getıreınedigwini bu b l kı daki hududu teşkil eder. 1 d S . şey ç1kmıyacağını söylüyorlar. Fa-ıya dü .. w •• •• ' se ep e sı n. dikçe açılıyor mu? - car ar a ovyetlerın bu Ukray-

-un·· ştugunu, Almanya ile ticari Bir sene evvel, '.\.· " oskovada yı"ık- 1 1 h b b. 1 b 1 kat Romanyanın bu şekilde payla. ... .,.,_bet Acaba Sovyet liderleri nrestı'J" ~vı na ı ar esa ına ır ta epte u un • 
.,, ..... "'<>Cilt açıldıği takdirde derhal - · '· - şılması, Sovyet Bırlı~inin, Buıa:a. 
y... ... ta ı · · · r·· t h t · ı· t k' t sek bir Rumen şahsh:etin..! Sovyet malarını beklemektedirler. Dobrı·. ~ ~ 
bulun 

wr mal sipariş etmeğe hazır en ıçın u u a sıyas~ 1 a ıp e - J du taarruzu takdı"rt'nde Ro a · B 1 t l'b. · b d ristan ve Yugoslavya. yoluyla Ak-
Jnekted· gun'! bildirmesi teklif edil- mek lüzumunu mu hissediyorlar? m nyanın ce ıse u gar me a ı ının aşın a-
de ır. Bırçok Tt.irk müesseseleri Türkiye ile istenen paktı yapama. üç gün içinde Besarabyr.yı tahliyl! dır. denize inmesine sebep olur. Türki-
ği ~fletıe Alman ajanlarının istedi. mak muvaffakıyetsızliği, Fin!anda edebileceğinin · loğr11 olup olma- Bulgaristan, SoV)etler •reya Al- yenin Sovyet Birliği ile harbe gir-

"Öğ~ekt.u~lan ~~rmektedir. gibi küçük bir h3smı askeri bir zc:. dığı sorulm_uş. R~men şahsiyeti şu manya aleyhinde yapılacak her memeğe ait kararı, Sovyetlerin Tu-
ınüess endıÇıme gore Alman ticaret f 1 d cevabı vermişti: h · t d f " " bl k · · k bir ~lerı, merkezden aldıkları er e orta an kaldırma!-; ihtiyacını angı e a uı o a ıştıra ı:!tme- na ağzına gelmeleri ve Rumen top. 

emır m 'b· b mı dog·urdu? - Üç gün ne demek? Üıo saat mek mukabilı'nde burasını ı·sıır· dat 
kendi hük" !1cı ınce u mektupları · ~ raklannda üsler sahibi ')}maları ü. 
rn .. • umetlerine verecek, Al- Yoksa, Sovyetleri. kuvvetli nok- kafi! etmeyi umuyor. ti: h~~umeti de Türkiy"! hüküme. taları ele geçirmiye ve böylece ken- Anlaşılan Romanye bu prog. Macaristan tarafıncl;ın istirdadı zerine yeniden tetkika değer bir 
lan muracaat ederek Tül"k tüccar- dilerine karşı vuku bulacak vm••· ramı tatbik icin hazırlıklarını ta. istenen Transilvanya hakkında mahiyet alır. 
Y 

nın mentuplarını göstererek pi. mamlamaktadır. s 1 '-füta.ınızın Alman malına ne kadar mi bir taarruza hazırlan:nağa sev. ovvetlerin ne düşiındüğiı belli de- talya ve Türkiyr.ntn mul\ave • 
ıyacı olduğunu isbat edecek ve bu keden hakiki veya mevhum bir ğil. Fakat Sovyetıerın Macarlaria met göstermeleri ihtimali, hatta u-

suretle Türkiyeyi Almanya ile tica. tehlike mi var? Fakat Komünic;t Enternasyo'1al münasebetleri, p<>.k te dostane ol. zak olmakla beraber nazistlerlf! bo-
~~~t~~~esi akdi lüzumuna ikna İngiliz devlet ad3mları tarafın- gazetesi, Sovyetlerin yalnız madığı için. Macaristana Transil. zuşmak ihtimali, Sovyetleri bu yol-

AJ dan söylenen nutuklarda, Alman. Besarabyayı istemesinden bahset- vanyayı istirdat için yardımda bu- daki programlarını ilan etmekten 
man ticaret miiessescl('rinin ri- miyor. Zira bu yazıda cemi siyasi. lunması ve bunun mukabilinde 1 k b .. d K · Yasamızda oynamakta olduklan bu ya ile her neye mal olursa olsun a ı oymuş ve u yuz en omınter. 

0
,. le "Rumen millctı~'rinden" bahı:e- Karpatları almakla iktifa etmesi i t · d b ı akla A un, Türkiycnin Almanyan değil, sulh yaparak, Sovyctler Bırliğine n n gaze esın e a on uçurm 

d 1 1!1anranın Türkiyeye muhtar ol. karşı hareket için bir takım teşeb. diliyor ve yalnız Besarabyadnki va- beklenemez. iktifa edilmiştir. 
u~g~nun delilidir. Alman~ a Tiirkiyc büsler vuku buldu.aiiun:ı Pa. arct.g_+tif·;;:;:::~~;:::;::;;:::=;;::;::::==:::;:=~~~~====~::=:~=:::==~::=:=:::::======----ol ...-.... • ··~· _ .... .,,., ....... euı•~· Jer Blf1e 6=- 1 1 l t '" .. ' ;;:: • ....,....,.. ·-- --- ~- - ~-- -c •.. • .. 
rn~ktan mUteessirdir. Çiinkii eko. . u şc ıuus ~rın a ya ara. , hornık ka ki d b' · · k 1 fından yapıldığı mahimdur. 'Fak:at ı J ın· ~·na ann an ırını av ><'t. F • t K • • K ı ıştir. Kiiçiik biiyiik her kaynak Al Lord Halifaks, fngilterenin diğer aşıs onseyının arar arından Sonra 

'h~nv!' için hii~·ük bir ehcmmiyetl tehlikeleri dahi nazarı itibara al- lı.. 
~aı7ıJır. Tiirki .. ·e heric·ı tı"caref'ını'ıı d b ~-

6 
"' ma an ütün kuvvetini AdoU Hit. 

Al O ını inhisarı altına almış olan leri yıkmıya hasredeceğini ~öyled;. 1 1 B 
b ~anya, birdenbire hu kaynağı ka~· t e e k e e t:n ın~e telaşa diişmüş, miiddeti bi. Anlaşılan Lord Halifaks, !talya- a yanın g 
her ::.c~~et muahedesini temdit kin nın bu teşebbüslerle, Jiitler hesa. u un u 
di so~r r:: .. <:areye has\'urmu,.tur. Şim. hına oyunlar oynayarak mütte. 
leli 

1 
uraca~t ett!~i yol da hu hi. ' fiklerin Alınan sulhünü kabul et-

ına Yo dur. Turk tıcaret evleri Al. 1 . . . bol . B 
liy n ınahna muhtaç olduklarını söy. me erı ıçın şevıklik tehlikesini 1 k s · l~hecekler, Almanya da bunu hir si. öne sürdüğüne inan.yor. Moskova- a an 1• yas e t 1• hük:lara.k. kullanmak sureti le Tiirk daki Alman ajanlarrnın hitarafiara 
edece;:ı~tını hatalı iş yaptığına ikna karşı, bu oyunu oynadıklan göze 
0 k' tır. Mu\•affak olamazsa belki ça t 
811~~aıt .hu mektuplan Berlin radyo. rpıyor. htimal ki, Sovyetler de 
kutı hır propaganda vasıtası olarak bu manevraların farkında olduk-

anacaktır. lan için tecavüzkar siyasetini ile-
hükQ . .. lhti met uyanıktır. Memll"ketin rı surmüştür. Bu yüzden Sovyet-

lb.:.:~l~rıkı. müdriktir. Onun aldan. ler, müşahitlerin anlatışına göre, 
larıı:n ım an yoktur. Fakat tiiccar. bütün Almanya hududu boyunc-a 
bıaktızın A.lman siyasetine alet ol. ·d f 
la 

an çek ı . mu a aa tedbirleri almağa lüzum 
r ınme erı ve böyle vesikıı. 

dır. -Verınekten ıakınmalan lazım. görmüştür. 

~ki Fark* --l>U:n öll--d• ıc.: • • haç 1 
5~ 15•mıze göre, "Kızıl. 

.... " şıtreti ta•ıy Al .cı, Erz• "' an man tayyarele 
tbınişlıncan felaketzedelerine ilaç ıe-
tla ınu::h B'! insani yardım karşısın
kir kal assıs olmamak, ve miiteşek. 
fildir. ~".tmak, elbette mümkün de. 
IDilrGvve~ e~ kimseler gibi. hami:vet, 
bir ıöst . gostermeyi bile bir şöhret 
•ilesi erış, hatta bir propaganda ve. 
l'lldıtıY:pk~~Yanlar tarafından ba a· 
lnetler ~ ·ıird~, bu kabil beşeri hiZ
da takd" aı erınin sedyeleri hakkın. 
ile •ebe il' dolu hükümler verilmesi. 
\P~İlk" P olur. Bu bakımdandır ki, 
"kızııh! 

1 
meydanına ilaç yetiştiren 

gijnktı ; 1
1
" Alman tayyareleri bu

ten iYi ınannnm bütün beşe;iyet. 
başarın1;;:!.ct alan yeglııe hareketini 

İ il'. 
11.a llaan, Erzinc f llk 
apç Yetiştiren ~~ e etzedelerine 

tayyare) .
1 

Kızılhaç,, lı Alman 
liiın Yal;): e, Polonvaya ateş ve ö. 
.\.lına.n t rınış olan "Gamalı ha( Jı 
farkı ay~areleri arasındaki bü;ük 
~ ' alcı hır ha:vretıe düşüniiyor. 

t e o urd11" "G 1 h 11'.\'yareJere k ama ı aç,, taşıyan 
tıl haç" t umanda edenler, .. K 1 • 

eden d aşıyan tayyareleri tahrik 
labO~ı:~lardan beşeri bir ibret 8 • 
........,..,. ı. 

Kahire Üniversitesinde Türkçe 
.... ltahire., 8 (A.A.) - EJM>tien Man 
..... ıctesi K h. -
türıt ' _ a_ 1~ unlversitesinde bir 
~ Ce kursusunün tesis edildiiini 
~· Kc:z,a bir- müddettenberi ü. 

tıede iraııca da tedris edilmek-

Acaba Rusya, bundan ~onra 

kendi emniy<?ti namına ki. 
min emniyetini tehdit edecek? Ge. 
lecek namzedin, · Romanya olduğu 
umumiyetle söylenmektedir. Meç
hul bir muharrir olan Stefanof'un 
"Komünist Enternasyonal,, deki 
neşriyatında, Baitık devlctledle 
yapılan karşılıklı yardtm paktla
rından birinin Romanya ile yapıl
masını istemesi de bunu gösteri. 
yor. Bu da Sovyetlerin, Roınanya. 
dan deniz ve hava üsleri isteyece
ğini ifade ediyor. Yazı, Pravda ve
ya İzvestiyada intişar etmiş olsay
dı, Sovyet hükumetinin bu me
talibi, resmen ileri sürmek üzere 
bulunduğuna hükmedilebilirdi. Fa. 
kat yazının Komintern gazetesin. 
de çıkmasının hikmeti, Romanya. 
da yapacağı akisleri ölçmek ve i
cabında bu yazıyı tanıma;naktır. 

Nitekim öyle oldu, Hariciye ko
mberliğinin matbuat bürosu, Ro
manyaya ait olan bu yazının Sov
yet Birliği siyasetine terciiman ol. 
madığını bildirdi. Faka: Sovyetler 
Birliğinin de resmt arzulara uygun 
olmıyan, hiçbir teY neşrolunma.. 
dığı için bu tecrübe balonunu tet
kik etmek faydadan hAli değildir. 

Yüksek salahlyetlt bir mfisahit
ten öğrendiğime göre Rom~nya, 
daha şimdiden Besarabyayı vermif 
bulunuyor. Onun Romanyıya ai
diyeti btr isim meaeleabıden ibaret. 

(Roma M uhabirimi:z yazıyor) 

R oma vazıhlaşmaktadır. Kont 
Ciano'nun, Faşyolar ve 

Korporasyonlar kamarasındaki 
nutku ile başlryan hu hal, 
gün ı:eçtikçe daha ziya<!e gö. 
ze çarpmaktadır. En çok dfi. 
ğümtil kalan nokta, Alman • *taL 
yan ittifakının yaşamakta olduğu 
iddialan ara!lında, İtalyanın "ken. 
di menfaatlerine göre hareket et
mek kararı,. ile gayri muhasım 
kalması idi. Hakikatte İtalya, ge. 
çen eyliilde başlıyan harbin önii
ne geçmek için Almanya ile itti. 
fak etmişti. Çünkü Almanyanın 

Polonya darbesini hazırlamakta 
olduğunu bildiği kadar l<,ransa ile 
fngilterenin de artık harbe hazır. 
lanmış olduklarını biliyordu. Ya. 
pılan ittifakla konsültasyonu te
min edecekti; bu sayede de Al. 
manyanın, Avusturya ve Çekoslo. 
vakva işlerinde olduğu gibi ~mri. 
vAki yapmasına mini olabilecekti. 

İtatyayı, Almanyanın bunca ıs. 
rarlarma uzun zaman m11k11vemet
ten sonra, ba ittifakı akde sevke. 
den asıl sebep ba oldufu halde, 
FranH ve f nıriltere karşısında ha 
memleketin 1937 denberi oynadıfı 
rolde devam zaruretleri heniiz TR· 

il olmadıfı için, bu sebep perde 
arkasında katmıya mahkumda. 

S on aylarda Londra. Paris ve 
Roma arasında diplomatik 

faaliyetler artmıştır. Bu nla faa. 
llyetln ıaklanamadıfl sQnlerde, 
İtalya Hariciye Nazmnın slyledL. 
li nutuktaki bazı ifşaat son dere
cede ehemmiyetli ıöriilmelidir. 
Kont Ciano, bu ittifakın akid ta. 
rOıbüa ttılttbMten ti~ 111 ~eden 

her iki tarafın da harbe varacak 
vaziyetler ihdas etmemesi vaadi. 
ne dayanmakta olduğunu tebarüz 
ettirmiştir. Nitekim, İtalya Baş. 
vekili, 1938 eylftliinde olduğ'u gibi, 
bir yll sonra başlıyan hu harbin 
de önilne geçmek için bütiin kuv. 
veti ile çalışmıştı. 

Biitün İnıt"illz v..- Fransı7. gnzetc. 
leri. İtalyan Harir.iye Sıtzırının 

nutkunu teşrih ederlerken hu 
nokta~·a ve hu arada, harhin se. 
heplerini izahta gösteril..-n hitaral
lığa anıca işaret etmislerdir. 

Londra ile Parisin Komaya kar. 
şı gösterdikleri hu sempatinin hii. 
yiik bir manası vardır Ancak, 
Berlin d..- bu nutukta g-iicrniltwck 
bir §C'' görmemiştir. Alman ga7.e. 
telerinin Ciano'nun nutku dolavı. 
sile \'nptıklan tefsirleri şıı ciimle 
ile hulasa etmek miimkündiir: 

"İtalyan politikası yıllardanhe. 
ri Ve-r.ıav aleyhine temt'11cnmiş. 

tir. Fasist büyük konseyi tnrafın. 
dan kurulmuş olan hu politika. 
İtalyan • Alman tesanüdiinfln ka. 
rakterini tamamile JCÖderir." 

Alman mahfillerinin İtalyan 
politikası hakkındaki bu milşahe. 
deleri yanlış değildir; anrak revi. 
zi:voncu f tal:vanın. bu politikasını. 
Almanya tarafını tutmak sayc.,in. 
de ne dertteye kadar rt-alizf' ede. 
bileceği bu dostlufun daha ilk ı;U.. 
nftndenberi şüpheli idl 

Bugitnlerde Londra, Parls " 
Roma kan(ılaryalan rasında gfi.. 
ze çarpan faaliyet, ftalyaya Rahe. 
,ıstanrn de Facto işgali bfttiti giln. 
denberi siyasetine vermek istediği 
istikameti yerebilecek midir? f. 
tal,., Babet harbi biter bitmes, 

İngiltere ve Fransa ile olan mftna. 
sebatının gel'Jfin olarak kalma. 
sında Hiçbir menfaati olmadığım 
isbat için hiçbir fırsatı kaçırma. 

mak istemiştir. Fakat, İtalya için 
hayati olan bazı noktalarda. hele 
finans zorluklarınm toplandıtı 

noktada anlaşamadan ne ~apdabi. 
lirdi? 

Bugf.ln de yine hu nokta1ann, 
yukarıda anılan diplomasi faaliye. 
tin mihverini teşkil ettiği iddia o. 
lunahilir. Yarı resmi Giornale d'İ. 
talia'nın geçen gün neşrettiği "İ. 
talya ve eski müttefikler" haslık. 
lı makalesi dikkate değer. Vir~i. 

nio Gayda, bu makalesind~. 1914 
de İtalyanın nidıı üçü:z:lii ittifakı 
bozduğunu izahtan sonra, ne gibi 
pazarlıklar yaparak, fakat hangi 
iç zaruretlerle bu pa7.arhklarda 
kontrparti1eri acıkça teshit etme. 
den Fransa ve İngiltere tarafında 
harb~ girdiğini anlatmakt11, "Ver. 
say muahedesine imzasını koydu. 
ktı halde ruhunu vermemiş,. olan 
İtalyanın neticede tatmin edilme.. 
diğinden şikayet etmektedir. Bu 
makale, her halde dikkRtle oku. 
nulmak istenen bir makaledir. 

G higi konatmdaki faaliyetin 
kaynak noktalarından biri 

de Berlindedir. Almanya bfi:vük el. 
çisi, Fülarere izah.t vermek icin 
memleketine gitmiştir. Bu arada 
Berlin, Roma,a tftrlft ajans haber. 
leri doldurmaktadır. Bu haberler. 
den birine gfire, "Tflrk ve f n~llz 
askerleri ile Fransn koloni asker. 
)erinden mflrekkep hlr milyonluk 
bir ordu, Erzurumun şimalinde 

Tflrkler tarahndan yapdmak in.. 
re olan bir nevi Majinoya daya. 

SAGLIK öGüTLERi 

"Mucize" 
Doğuşu 

• 
nın 

Sevgili arkadaşımız Naci Sndul. 
lahın, TAN'da geçen pazar günü 
çıkan röportajında mini mini "Mu. 
eize,. kızın Erzlncanda sıhhiye ça
dın içinde nasıl dünyaya geldiği. 
ni - o kadar keder verecek haber
ler arasmda ne kadar sevinmek 
milmldin.se o kadar - sevinçle o
kumuşsunuzdur. 

Bundan dolayı ilkin, yanında 
Naci ı;ibi kuvvetli kalem sahibi 
bir gazeteci bulunduğu halde, ona 
ismini bile yazdırm.ıyarak, derin 
tevazu göstermiş olan kibar dok
toru takdir etmek lazımdır. 

Bu mini mini "Mucize,, nin he. 
kimlik tarihinde büyük misalleri 
vardır. Birinci misal, efsaneler 
devrinden kalan meşhur "Baküs,, 
o efsane Tanrısı, sonradan şarap 
içmeğe fazla temayül gösterdiğin. 
den, sarhoşlann piri, diye tanın. 
mışsa da gençliğinde, Ulu dağında 
Tannlarla Devler arasında geçen 
harpte em bilyük yararlıklar gös. 
termişti. Onun Jüpiter ile Semele
nin oğlu olduğunu bilirsiniz. Baküs 
henüz anasınm kamında iken blr 
gün bahası, anasını ziyarete gelir, 
fakat elinde tuttuğu yıldırımın 
farkına varmadıfından evi tut11ş. 
turur, zavallı gebe kadm yanğında 
yanar. Onun üzerine bunak Tann. 
nın aklı başına gelir, akıllı oğlu 
Merkür'e emir verir. Yanmış ana
nın kamını açarak içinden Ba. 
küs'ü diri diri çıkanrlar ... Bu ço. 
eufun anası Semele, eski Yunan
lılara alfabe ile birlikte Asya me. 
deniyetini öğretmiş olan Kadmüs'. 
ün kızı olduğunu da bilirsiniz. Kuv
vetli bir rivayete göre, o da Kaf. 
kastan çıkarak ve tabii, Erzincan. 
dan geçerek Ege denizi kıyılanna 
gelmiştir. Şu halde mini mini "Mu
cize,. kızın zelzelede giden rahmet. 
li annesile Bakiis'ün yangınında 
yanan annesi Semele'nin ecdadı a. 
rasında akrabalık olduğu bir gün 
sabit olursa, annesi öldükten son
ra dünyaya gelmenin de irsi oldu. 
iuna hükmedilecektir .•• 

İkinci büyük misal, bb:im he. 
kimlik Tannsı, diye tanınmış olan 
Eskülip'tır. Onun da annesi Koro
nis, Tann Apolon'dan gebe kaldı. 
iından dolayı ateşte yanmıva mah. 
kt\m edilmişti. Tam yanac;ğı ora
da babası çoeutu annesinin kar. 
nından çıkarmış ve onu hekim yap 
!"ıştı. Fakat Eskülap hekimlikte 
ıfrata giderek, ölüleri de diriltme. 
ie kal.kışbğından, iŞ!liz kalan ce
hennem Tanrısının şikayeti ilzeri. 
ne, yıldınmla vurülmuştur. Onllan 
dolayıdır ki hekimler, iyi edeme. 
dikleri hastalanrun son törenine 
if{irak edemezler.-

Bunlara masaldl1', diye lnablllak 
istemezseniz, eski Romanm en 
methar lmmandam J'uliyus Se
zar'm da dünyaya böyle gelmiş oL 
dafuna elbette bilirsiniz. Zaten, 
ondan dolayı, hekimlikte kann ya. 
nlarak çoeufu çıkarmak işine Sa· 
zariyen ameliyatı derler. O büyük 
kumandan da annesi öldüğfl vakit 
karnında kalmı• ve Roma kanunu 
pbe kadm ölürse, kamınm matla. 
ka açılmasını emrettifinden çocuk 
kmtanlmııtı. 

Ondan 90nra da Romada blrkae 
bfiyQk adam, bu am"liyatla dünya. 
ya gelmiş olduklanndan, eski Ro
manlılar arasında, böyle dofan (O. 

cuklann talli büyük olur, diye bir 
itikat bulundufu rivayet edilir. 

Erzincanda Sezar gibi dofan mi. 
ni mini ''Mucize,, ye de parlak bir 
tali temenni etmeliyiz. 

Bu çocuğun yakından kimsesi 
kalmamışsa, onu kendisine öz ev. 
lit, diye alıp büyütmek - benim 
fikrimce - Sezar'ın adına kurul. 
muş olan Kayseri şehrine düşer •• 

narak Karadeniz havzasında vad. 
yeti muhkemleştirecektir. Bu, Ka. 
radenize sahil A vrupah milletler 
üzerinde yapılmakta olan tu:yik. 
leri de kolaylaştıra(aktır Zaten 
Türkiye ile Romanya arasında fa. 
al bir ıörilı teatisi devam etmek. 
tedir." 

Havadis zamanında ve yerinde 
yayılmıı olmuyor mu? Finlanda 
harbi ile beraber İtalya. Sovyet 
Rusyaya karşi vaziyetini almıştır; 
Balkanlara yabancı bir akını 6n
temek için Balkan politikası ya. 
pryor. Bu politikadan alınabilecek 
netice Almanya için kötOdilr. Eğer 
Balkanlar. İtalyanın işbirliğine ilı. 
tlyaç kalmadan kurtulabilccekse, 
İtalya, Almanyanın yardımın• 
yer ayırmıya mecbur olacaktır. 

Bir ucu ile bu tarafı tutmak is
teyen Alman propagandası, öbür 
acile de İtalyanın da iştirak ettiil 
Balkan bloka karşısında Sovyet 
Rusya ya Alman lttif akının tek ça. 
re olabileceğini anlatmak istiyor. 
Alman • Sovyet anlapnasmdan çok 
'8Y beklediji halde henftz zarar. 
dan başka bir şey alamama' olan. 
Almanya, şimdi bu kadar basit 
manevralera bel beflamd:tacbr. 



SPOR. 

YARDIM SEFERBERLIGI 
Felaketzedeler IÇin 
Toplanan Eşyalar 
Nasıl Sevkediliyor? 

Şişli Kadınlarının Çoğu Tuvalet Masraflarından 

Kısttkları Paravı Felaketzedelere Verdiler 

Y ar.alıların 
(Başı 1 incide) 

Merkez hükumet doktoru dört sıh
hiye memuru ile felaket mıntakasın. 
da çalı.şmaktadır. Vilayetimizin muh 
telü mmtakalarınfüık.i .feltıketzedelc. 
ri kar ve soğuktan muhafaza için 
zeminlikler yap~ırılmaktadır. Dün 
kendilerine 500 kilo zeytin, 500 kilo 
ekmek gönderilmiştir. Amasya .. halkı 
tarafından felaketzedelere dağıtıl

mak üzere 20 çuval un, bir sandık 

şeker, 747 parça ~uhtelif yeni giyi
lecek eşya ile "2737 lira para yardımı 
yapılmıştır. 

Çarşamba köylerine yardım 
Samsun, 8 (A.A.) - Çarşamh:ı 

merkez ve köylerindeki felaketzede
ler için her gün Samsundan trenle 
yiyecek ve giyecek gönderilmekte • 
dir. 

Nakli 
.. 

I 

Bitiyor 

\ 
\ 

miş ve bunlara Belediye tarafındsll 
sıcak yemek verilmiştir. Yaralı 1~ 
kişi hastaneye kaldırılmış, diğerıerı 
otellere yerleştirilmiştir. 

• 
Malatya, 8 (A.A.) - Erzincandıııı 

ş~hrirnize 23 hanelik 92 nüfus ge~ 
miştir. Bu felaketzede kardeşleriı:ı1iı1 

sıhhi koruma tedbirleri hazırlaoaıı 
evlerde yerleştirilmişlerdir. 

o 

J Valimiz sık sık Çarşambaya gide~ 

~Iersin, 8 (A.A.) - Zelzele mınta· 
kasından dün yirmi beş ve bugün de 
51 kişilik iki kafile şehrimize gel· 
mişir. Bu kardeşlerimiz halkevinde 
istirahatleri temin edildikten sonra. 
evlere misafir edilmişlerdir. İki hafif 
yaralı da hastaneye yatırılmıştır Ge• 
tirilmek üzere bulunan 183 kişilik di· 
ğer bir kafile için de her türlü tedbir 
alınmıştır. 

Şehrimize gelen felaketzedeler 
1 

rek mahallinde alına'l tedbirlerle 
bizzat meşgul olmaktadır. Köylere 

l Ustalar ve inşa malzemesi de gilrıde. • 
1 rilmek suretile fela~eb maruz kalan 
köylünün bir an önce kendi yerleri. 
ne yerleşmeleri imkanları temin olun 
muştur. Tokadın Erbaa kRzası .fela
ketzedelerine de bu:-adan devamlı 

yardımlar yapılma:\:tadır. 

Erzincandan A danaya sevkeJileıı l .:laketzedelerden bir kıanı .. 

Erzincan felaket:ledclerir.den H3 
kişilik bir kafile dünkü trenle şch· 
rimize gelmiştir. Bunları Haydarpa
şa garında bir çok kimseler kaı şıla· 
mıştır. İstikbalcilerde!l bir kısmı yol .. 
cularını bulmuşlar, bazıları da ara.
dıklarına rastlayamıyarak meyus bit 
halde geri dönmüşierdır. Dün gelen• 
lerden burada akrabaları veya tanı
dıkları olanlar onla:-ın yanma, kir.ı.· 

sesizler de muhtelif otellere dağıtıI .. 
mı!3lardır. Bunlar arasında yarall 
yoktur. 

Sisli Halkevinde F elaketzeaelere ~ivecek hazrrlı.van bavanlarımız 

Erzincandan şehrimize felaketze
de aile kafileleri gelmeğ~ başlamış. 
tır. Bunlardan yardıma muhtaç olan
lar, Millı Yardım Komitesi tarafın
dan misafirhaneye alınarak istir.:
hatleri temin olunmuştur. İsteyenlı:~r 
de akrabalarının nezdlerine yerleş.. 

tirilmektedir. 

• An'kara, 8 (A.A.) - Erzincand:ı 

M uh_avere Şişli IIalkevinde gc. 
çıyor: 

·- Allah nzası için bizim hedi. 
ycleri de kabul edin, bayım, hele 
şu bohçayı bir açıverin de bakın. 
Vallah, çoluk, çocuk hepimizin ya. 
banlığımızdır bunlar. 
-·Yalvannanıza sebep yok. Ki

çin almıyalım? 
Fakir kıyafetli, soluk benizli bir 

adam. Kolunun altına sık1ştırdığı 
bir bohçayı göstererek, mütemadi. 
yen niyaz ediyor. Meğer, komşula. 
rın.dan biri ona: 

- Beyhude zahmet edip E!Citür. 
mc, bu eskileri almazlar! demiş ve 
bu söz. adamcağızın o kadar yüre
ğine işlemiş ki, eşyalan teslim et. 
tikten sonra, eline sık1ştırılan 
makbuza, dünyalar kazanmış gibi 
sevinçle bakryor ..• 

Sisli Halkevinde misline ender 
rastlanır bir faaliyet var. Kadın, 
erkek 150 kadar Şişlili, durmadan 
çalışıyorlar. Bu hi.ıınmalı faaliyeti 
p;özden geçirirken, Halkevi reisi 
muallim Ahmet Halit Yaşaroğlu. 
nun verdiği izahatı dinliyorum: 

"- Burası hayır cemiyetlerinin 
toplandığı yerdir. Şişli ve Nisanla. 
şı muhitinin bütün hayır işleri hu
susunda elbirliği yapılmakta ve 
475 çocuğun her gün sıcak yemek 
ve içmeleri temin edilmektedir. 
Fakat son felaket hadisesi üzerine 
bütün teşekküllerin faaliyeti Kı. 
zılay emrinde çalışmıya başlamış
tır.Cumartesi günündenberi Halke
vinin konferans salonu, bir atölye 
haline getirilmiş, sahnemiz biçki, 
salonumuz da dikiş için ayrılmış
tır. 75 bayan bu salonda ~içki ve 
dikiş ile meşgul olmakta, 35 maki. 
ne çalışmaktadır. Gerek bu bayan
latdan, gerek civardaki hayır se_ 
venlerden birço_ğu yüz toptan faz
la yazma ve Amerikan bezi hedi. 
ye etmişlerdir. 

"Başta bayan Hayriye Lutfi Kır
d ar olmak üzere, Şişli ve Nişanta
şının eın güzide bayanları ve onla
rın çok uzak yerlerden gell!n ar. 
katlaşlan, sabahlan saat 1 O dan 
akşam 20 ye kadar durmadan ça.. 
lışryorlar. Bircoklan sabahleyin 
e vinden yemeğile çıkıyor ve öğle 
yemeğini ·burada yiyor. Şimdiye 
kadar dikilen çamaşırlar 2000 par. 
(ayı bulmuştur. Aynca 500 par
( adan fazla yeni çamaşır teberru 
edilmiştir. 

Bundan başka 10 kol üzerine 
40 kişilik bir kom.ite teşkil edilmiş 
v e hamiyetli komşuların tahsis et. 
t ikleri hususi otomobillerle evleri 
dolaşmağa başlamışlardır. Bıı su
r etle birçok para ve eşya topl:ın. 
maktadır. 

"Evlerden toplarıa.n paralar, ti
caret ve mülk sahiplerinin teber. 
r uu değildir. Bilhassa bayanların 
tuvalet masrafından ayırarak ver
miş oldukları paradır ki, bu asıl 
toplanmakta olan ianeye tesir et
mektedir. Şişli kadını, evinin ka
ınsm1 çalan yardım komitesi aza. 
sına: 

"-Bu ha!ta tuvalet masrafım 
olan 10 lirayı lıitfen kabul ediniz! 
d iyor. Yalnız tuvalet masrafı tah. 
sisatından toplıinan para mühim 
yekun tutmaktadır ve daha da 
bu yekun kabaracaktır. 

"Şimdilik ilk posta olmak üze-
re 100 denk eşyanın ambalajı ya. 
ıpı~ ve Kızılay merkezi emrine 
tevdi edilmiştir. Kar ve yağmura 
rağmen, hallmnızın kucak dolusu 
eşyaları buraya kadar getirmesi, 
c idden takdire layıktır. Bazı saaL 
Jcrde bu eşyanın kabulünü sıraya 
ltoymak icap ediYor. Toplanan eş-

• 

yanın muntazam surette sevkedil. 
mesi için 20 kişilik bir tasnif heye. 
ti seçilmiştir. Bunlar, bir salonda 
eşyayı cins, cins tasnü etmektedir
ler.,, 

Ll iraz sonra biçki ve dikiş sa
U lonuna girdik. 75 bayan, 

durmadan çalışıyorlardı. Hiç kim. 
se konuşmuyor, makine gürültü
sünden başka ses duyulmuyordu. 
Salonda İstanbulun maruf havan. 
lan, Şişlinin en güzide kadınları 
S{Öze çarpıyor. Çoğu sırtına beyaz 
bir gömlek geçirmiş, harıl harıl 
çalışıyorlardı. 

Salofıun nihayetinde bnyan Lı"ıt
fi Kırdar gözüme ilişti. Halkevi rc
isile o tarafa doğru yürüdük. ValL 
mizin refikası, dikiş makinesinin 
önüne oturmuş bir hırka dikNor
du. O kadar meşguldü ki, yanına 
yaklaştığımızın farkında bıle ol
mamıştı. 

Mütebessim bir tavırla: 
"- Kadınlarımızın bütün çalış. 

malan takdire layıktır, dedi, ben 
kendi hesabıma vazifemi yapıya. 
rum. Eminin\ ki, hepsi de boyle 
düşünüyorlar. Bununla beraber bi
zimle çalJşanlara, bilhassa sabah 
karanlığından gece yarısına kadar 
bütiin vakitlerini bu işe tahsis e
den Ahmet Halit Yaşaroğlu ile ba
yan Yaşaroğluna teşekkürü borç 
bilirim.,, 

Daha sonra binanın üst katında 
da Kızılayın faaliyetini _gördüm. 
Burası hakiki bir çamaşır meşheri 
halini almıştı. Kızılay reisi bayan 
Naime Halit Yaşaroğlu, felaketze
deler için faaliyete devam eder. 
ken, bir taraftan da suallerime ce
vap yetiştinneğe çalışıyordu: 

"- Öyle vatandaşlar geliyor 
iki, insan yüregının tahammülü 
kabil değil. Bu_gün de 80 Jik bir 
kadın geldi. Üç kat merdiveni 
düşü.nün. Soluk soluğa çrkmış ola
cak ki, odaya girdiği zaman, adeta 
tıkanıyordu. Bir yudum su içtik
ten sonra, ağbya ağlıya: 

"- Topu topu 2,5 Jiracığ'ım var. 
Hastayım gelemiyorum. Günlerce 
iyi olmam1 bekledim. Arzum, bu 
parayı kendi elimle yatırmaktı. 

Nihayet dayanamadım. Göçüp git.. 
meden, zavallılara şu yardımı ya. 
payım. dedim. 

"Daha neler, nelerle karşılaşıyo. 
ruz? Herkes elinde ne var, ne yok
sa getfriyor. Zenginler birbirleri. 
ni telefonla yardıma davet ediyor. 
lar. Fakirler, misafirliğe gittikleri 
yerlerde ev sahibinden yardım· ya
pıp yapmadığını sorarak, bu. vazL 
feyi her nnsılsa .Qımal etmişleri u
tandırıyorlar. Birçok bayanlar da 
çocuklan olduğu için evden çıka. 
madıklarını söylüyorlar ve bizden 
malzme alıp, evlerinde çalrşıyor
lar. Bazılan malzemeyi de kendi. 
]eri alıp evlerinde diktikleri çama. 
şırlan buraya getiriyorlar. Şişli 
Terakki ve Işık liseleri de 150 şer 
!.§ıkun elbise diktiler. Bu eşyalar, 
!kadın ve erkek hırkaları, pamuk
lu yelekler, entari, iç çamaşırları, 
çocuk elbiseleri, kadın, erkek, ço-
cuk ayakkabıları, yatıak, yorgan 
vesairedir. Şimdiye kadar tamir e
dilmemiş tek eşya almadık. Kulla
nılmış eşya verenler, bu hususa 
çok dikkat ediyorlar.,, 

Bayan Naime Halit Yaşaroğlu, 
bunları anlatırken, bir taraftan te. 
lberrular devam ediyor, kimi 1000 
~det çorba kaşığı, kimi 100 kilo 
tahan helvası ve muhtelif eşya ge. 
tiriyorlardı. Bu arada uçkur yeri. 
ıne ktillanılmak.:.. üzere lamba _fitili 

* Ş. Karahisar, 8 (A.A.) - Dünden. 

yeniden 40 baraka yapılmak üzere, 
Kızılay ta~afından 70.000 liralık bit 
:ahsisatın Nafıa Vekaleti emrine ve.. 
rilmesi için lazım gelen talimat ve
rilmiştir. 

Lüksemburg Meclisinin telgrafı 
Ankara, 8 (TAN) - Lüksemburg 

Büyük Dükalığı mebusan meclisi re .. 
isi, Türkiye Büyük Millet Meclisine, 

beri burada hiçbir zelıele kaydolun
mamıştır. Havaların yağışlı bulun
masına rağmen, yardım e~ipleri dur. 
maksızın çalışmaktadırlar. Eğribel 

dağının kapalı bulunuşu erzak vesa
ire nakliyatm1 güçleştirmektedir. 

Yalnız Asarcıktan 7 hayvan yükü 
yiyecek ve giyecek eşyası gelebilmiŞ
tir. 

Trenle şehrimize gelen felaketzedelere Ilaydarpaşada zelzele felaketi dolayısile Lüksem .. 

giyecek veriliyor burgluların duydukları Leessürü bi~ 

Erzurumda kar ve fırtına kif Akçnknle, Halil Canbulat, Niyazi İmnn, 
Erzurum, 8 (A.A.) _Bu ayın ikin- Şnhin Akdoğan, Emin Eroğlu, Sewl Dnn-

dil, l\'ecdet Köscoğlıı, Avni Cıınhulııt, K:ı
ci ve üçüncü günleri burada kırk se- yahan Seymen, Ahmet Arsbn, Ynşar Ak
kiz saat devam eden ve saniyede on taş. 

beş metre sürade Cenu15u Garlıiden üçuNcO SINIF'TA: trıı;; ölii yoktur. 
esen şiddetli bir fırtına olmuştur. Bu Diyarbakırdaki yaralıların 
sebeple civar vilayetlerle telgraf mu- isimleri 
haberatı inkıtaa uğramıştır. Şehir Diyarbakır, 3 (TAN) - Sehrimiz 

içinde dört evin çatısı uçmuş ve bir hastanesinde tedavi altına alınan, ilk 
çatıdan düşen taş levha, orman me. yaralı kafilesini teşkil led<:?n felcikct. 
murlarından birinin ölümüne sebep zedelerin isimlerini bildiriyorum: 
olmuştur. Fahri kızı Sevim ve kız.ı Nebnh\ll. ber-

Üç gündenberi devamlı bir surette bcr Eyüp oğlu Kadir. Erzinraıı bayta; sıh
yağmakta olan karın kalınlığı elli hııt memunı t~mail Gü·ldiiriir, a:.çı Tsma-

. . ~ il oğlu Ali Ömer km Emine Gi.ildürii-. 
altı santımetreye balıg olmustur. Bu ,, .. JAJ t 0 .:1a·· .. Sük ,.. k it ı· k' · ıvıe "1;ı u urur, ru ızı ;;ı .ıce, ·a-
yüz?en ve ~o~l~rdaki a:ızadan ~-o]a- ı tip Aziz oğlu Halilullah Akpolııt, kızı 
yt bu ayın ıkısındenberı tren muna. Hüsniye Akpolııt, Güreli Ethem oğlu tb
kalatı da inkıtaa uğramıştır. rahim Siclal ve ailesi Ha_vva ve o~lu Hil-

Yollardaki arızalar izale edildiLI-i mi Sid:ıl, Hilı;eyin lmı !pek, Ahmet kl71 

t kd. d E · f l"k t e<l l . b Sadiye, İsmDil kızı Fatma, Erzicnan Mt:m-a ır e rzıncan e a e z e erme . . . . lcket hastanesi başhekımı Dr. Şınası. va-
yiyecek ve eşya sevkedilecektir. !idesi Şakire. rençber Yusuf oğlu Rıfat, 
Ölen Lise talebelerinin isimleri kunduracı Süleyman oğlu İsmail, Erzin

Konya, 8 (TAN Mtihabirindenı -
Erzincan askeri orta okulunun şeh

rimize nakli esnasında yaralı olduğu 
için Malatya hastanesine yatırılan 

mektep müdürü Yarbay Abdi ölmüş. 
tür. 

can Gazi ilk okulu başöğretmeni Te\·fik 
oğlu Nm;ret Yaylalı, Devlet Demiryolla
rındn ateşe! Ma\'lüt oğlu KC"nııl Damirkı
lıc, ortamektep talebesinden Yusuf oğlu 

Mehmet Enıtman, ressam Abdfllkadir oğ
lu Sıtdi, ortamektep taleb~inden Bekir 
oğlu Ali Rıza, Nazım oğlu Salahattin, 
Renc:ber Yu~ur oğlu Mürsel, rençber is

. Zelzeleden ölen talebenin isimle. mail oğlu Celfıl. sobacı Karabet oğlu Ser-
rini de bildiriyorum: 

BiRiNCi SINIFTAN: Yaşar Mutlu, Cahit 
Tuzlacı, İlhan Celekran, Oğuz Şahin, Ze
ki Tüzün, Süleyman Ataman, Nedim Do
ğan, İbrahim Ô7.kaya, Hakkı İpek, Mu<>m-
mer Yıldırım, Asım Güler, Mustııra Bo
rak, fsmet Zalcn, Hüseyin Sevin, Hakkı 
Şahin, Tahsin Sıırıkııya, Mehmet Tarhan, 
Mehmet Yiğit, Mustafa Erden, Turhan 
Önder. 

iKiNCi SI N I FTAN: Sacit Barutçu, Ne
cati Köprülü, Nejat Anılan, Yılma?. Oda
ba~ı. Veli Özok, Necdet Anılan, Tufan Ku
toğlu ,Necdet .ı\çikel, Turan Göze, Nejat 
Akdeniz, Behiç Seyhun, Ali· Altın, Şinasi 
tsel, Mehmet Topu7.., Gündoi!du, ı.utfi 
Daydur, Slll!'yman Ahiz.ka, YaşDr Aktu~, 

Mehmet İkiz, Fevzi Tanrıverdi, Sudi Baş
buğ, Kemal Akkoyun, Şevket Umn, Yu~ur 
Öksüz, Orhan Savaşer. Mehmet Telli, İr
fan Deneme, Kemal Çanakçı.·Mehmet Er
man, Hamdi Karaca, Cemal Harççı, Semuh 
Taner, Rasim Tokay, Abdullah Gözdar, 
Nejat Dııl, Aı:iz Tümer, Bahaettin Sehre-

1 

ll, Naim tnusan, Enver Kocadnğ, Vedat 
GOncral, Osman Köseoğlu, .!'v!ustafa Cive-

1 
lek, LQtfi Şener, Yusuf Kılıçalp, Sııit Uy
gur, Mehmet Çolak, Kemal Kiremitli, A-

kis, Yu~ur kızı Cevriye, Mustafa kızı Mü
nire, Sııley kızı Makbule, tüccar Abduliah 
oğlu Ekrem ve Nusret kızı Suzan. 
Niksandan gelenlerin anlattıklan 

Tokat. 8 <TAN Muhabirinden) -
Tesbit edilen son rapora göre Niksar 
kazasında ölenler 1890 ve yaralılar 
1600 kişidir, 700 bina y1kılınıştır. 

Facia gecesinde Niksarda bulunan ve 
dün buraya gelebilen ilk tedrisat 
müfettişlerinden Fikret Özgiinenç, 
bu korkunç hadise hakkında bana de. 
diki: 

"- Gece saat ikide gayri tc.bil sü
hunetten müteessir olarak kendili
ğimden uyanm1ştım. Sarsrnhyı mü. 
teakip sokağa fırladım, · bu sur'etle 
canımı kurtarabildim. Dışardaki 

manzara o kadar feci idi ki hala bu 
müthiş hadisenin tesiri altındayım. 
Sokakta yer yer, boğuk iniltiler geli
yor, fakat yıkılan b inalardan dolayı 
etrafı görmek mümkün olamıyordu. 
Yalnız kurtulabilenler şehrin orta. 

smdaki pazar yerine toplanmışlardı. 

. diren bir telgraf göndermiştir. Bu 
kıyorlar, sonra kendilerin~ ge'1ir gel-1 telgraf, Millet Meclisinin bugiinkii 
mcz ana, baba, kardeş veya çocukla. toplantısında alkışlar arasında okun .. 
rını ararruya koyuluyorlardı. Bu ara. muş ve riyaset divanı tarafından ce .. 
da bir tarafta bir çocuğu kurtulmu~ vap verilmesine karar verilmiştir. 
üç socuğu mmü:: bir baba k:ıbn tel~ K,~.tu.ya J apılan tcl=rriılc. 

yavrusunu bağrına basmış ve ancak Ankara, 8 (Hususi) - Cumartesi 
bir evladı kalmış olmasından dolayı günü Kızılay umumi merkezine ya· 
Tanrısına şükrediyordu. Öbür taraf. p1lan teberrüler arasında bilhassa 
ta babası, anası, kardeşleri ôlmüş, 

şunlar vardır: 
kendisi nasılsa kurtulmuş bir kız ha- Büyük Millet Meclisi azalarının j .. 

la neden yaşadığı için Tanrısına isyan kinci taksiti olarak 22 bin, Muştan 
eyliyordu." 6600, Kırklarelinden 3816, Ayvalık· 
Erbaac/a ölenler ve yaralananlar tan 5500,. Zonguldaktan 6500, Ada· 

'l'okat, 8 (TAN) Muhabirinden) - nadan 5 bin, Nazilliden 2500, Bire
Erbaa kazasında son ve kati olarak cikten 5500, 'l'ekirdağından 4470 u .. 
926 ölü, 587 yaralı olduğu, 2365 evin radır. 

yıkıldığı tesJ:>it ednmiştir. Felaketten Bugün vilayetlerden gelen haber• 
kurtularak buraya sağ ve salim ge. !ere göre, Kayserililer 30 bin, Mer .. 
lenlerden muallim Numan Sarısözen sinliler 2 bin, Kütahyalılar on bin 
bana ~unları anlattı: lira toplamışlardır. 

"- Enkaz altında kalanlar pek Hariçten yapılan yardımlar 
çoktu, bunların normal vesaitle kur. 
tarılamıyacaklarını gören müddeiu
mumi, derhal hapishaneye koşarak 

180 kişiden ibaret mahk1"ımlara, va. 
ziyeti· an lntmış, bir .yere kaçn11yaca k. 
!arına dair kendilerinden söz aldık. 
tan sonra hepsini serbest bırakmış.. 
tır. Filhakik·a bu mahkumlar 400 den 
fazla can kurtarmış, bu ameliyenin 
sonunda da hepsi birden hapishane. 
ye avdet etmişlerdir. 

' "Bunun üzerine müddeiumumi 
kendilerine ailelerini görmek. akra
ba ve taallukatlarını kurtarmak üze
re birkaç gün için izin vermiştir. 

"Erbaa zenginlerinden Halis, ken. 
di yaptırmış olduğu betonarme am. 
barında, mahkumların enkaz altın
dan .kurtardıkları vat~ndaşlardan 

200 ünü iaşe ve ibate etmektedir. 
Hatta bunlar içindeki süt çocukları· 
na civar köylerden sütnine bile ge. 
tirtmiştir. Bundan başka Samsunlu
ların da Erbaalılara çok büyli 1-< yar
dımları dokunmu~tur." 

Yeniden z elzeleler oldu 
Ankara. 8 (TAN) - Gelen haber. 

lere göre Amasyada cumartesi gecesi 
hafif, pazar sabahı şiddetli 2 zelzele 
o1mustur. 

Dikilide de gece yarısındcı.n sonra 
sabaha kadar üç zelzele olmuş, ikisi 
altışar ve birisi de 15 saniye sürmüş.. 

Ankara, 8 (A.A.) - Londradan bil .. 
dirildiğine nazaran Anadolu felaket .. 
zedelerine yardım kin Lloyd'un ri .. 
yasetinde bir komite teşekkül etmiş .. 
tir. 

Felaketzedeler için Londra büyii1' 
elçiliğine bazı zevat tarafından yapıl .. 
mış olan 442 İngiliz lirası teberriiı 
B. M. Meclisi ve Millt Yardım Karni" 
tesi Reisi Abdülhalik Renda namırııı 
gönderilmiştir. 

Ankara, 8 <A.A.) - Anadolu fc15" 
kctzedelerine yardım için Rangondıı 
teşekkül eden komite reisi Ahmet 
İbrahim. Reisicümhur İnönü'ye görı• 
derdiği bir telgrafla felaketten dola" 
yı bura Müslümanlanrun derin tee5" 
siirlerini ve aralarında iane ceırı 'i 
icin bir komite teşkil edilmiş buluJ'l" 
duğunu bildirmiştir. 

Ankara, 8 (A.A.) - Verilen maıD~ 
mata nazaran Halep konsoloslı.ığll" 

muza felfıketzedelere bir yardım ol" 
mak üzere Halep tüccarlarından Ali 
Baki ve Mehmet Ali Müvesser tnr:ı" 
fından 100. talebeden Medihrı Bi181 

tarafından 35 Suriye lirası teber:il 
edilmiştir. 

Ankara, 8 ( A.A.) - Tahrandan bil• 
dirildiğine _göre, nezaretler nrasınd!l 
A1:1adolu felaketzedelerine yardın'\ j .. 

çin iane toplanmıya başlanmış ,.e 
getirenlere, paket paket makara 
gönderenlere rastlanıyordu. 
Ayrılacağım sırada, orta yaşlı, 

zayıf, soluk benizli bir adam i~eri 
girdi. Kolundaki az kullarulmış bir 
p altoyu sandalyanın üzerine bı
raktı. Makbuzunu aldıktan sonra, 
dışarı çıktı.. Lapa lapa kar yağı_ 

Derhal yangına karşı tertibat alındı, tür. 15 saniye süren zelzele gürültü 
dört bir yerden çıkan yangın, balkın ile karışık ve şiddetli olmuştur. Ber
gayretile söndürülebildi. Eğer halk, gamada da biri şiddetli olarak üç 
çoluğunu çocuğunu bırakıp yangın. zelzele olmuştur. Hiçbir hasar yol~
lan söndürmeğe muvaffak olama. tur. Bugün İneboluda iki zelzele kay
saydı, muhakkak ki, zayiat listesi, dedilmiştir. 

ilk olarak Başvekil ile vezirler ne• 
yeti, sar ay nazın ve saray erkanı bi
ner :r;iyal teberrti. eylemişlerdir. 

• 
Ankara, 8 (A.A.) - Mısır ).!aslıt' 

hatgüzarı Hariciye Vekilinı ztyaret e• 
derek Mısır hükumeti tarafından fi!' 
ltıketzedelere teberru edilmiş olıııı 
10.256 İngiliz lirasını tevdi eyleJllİS" 
tir • 

yordu. Caketinin yakala.rını kal
dırdı ve hızlı hızlı uzaklaştı.. 

** 

şimdi tesbit edilenin birkaç misli Dün l zmire gelen yaralılar 
fazlasına çıkacaktı. İzmir, 8 (TAN Muhabirinden) 

"Enkaz altından çıkarılanlar bi~ Bu gece akşam trenile Erzincan fe. 
d ayctte sersem ve şaşkın etrafa ba. \ laketzedelerinden 55 kişi buraya gel. 



e 

e 

r 

g 

j .. 

rı 

n 

J .. 
t .. 

i-

ılC 

ı.. 

ii, 
ı .. 
i1 

- -
---

Kont Csakg Döndıi 

ltalya - Rumen - Macar 
Yakınlığını Temin 
Etmeğe Çalışıyor 

(Başı, 1 incide) 
Beııı'de çıkan Corriere de Ticino'

.Ya .. 1 
gore talya, Macar taleplerine mü-

ıalıereı ettiğini 'bir kere daha beyan 
etnuş olmasına ragm· en Roma hiiki'ı
:rner b 
l ... ~ 1 u aralık Balkanlarda sulh plan 
-.lOJ. tehlikeye duş·· ürecek olan bir 
tn•• 
Un<tkaşayı kabul edemiyecektir. 

Macaristan - Romanya 
yakınlığı 

~dra, 8 (A.A.} - İngiliz gazete
~ ~y ile Ciano arasında yapı

. znuzakerelerin beynelmilel vazi
:Yctın istih 1 · · · b~ -k b. h . n esı ıçın uyu ır e em-
~Yeti haiz olabileceğini kaydetmek
~ Ve bu müzakereleri Kral Karol 
ll afından Bcsarabyada yapılan ve 
~nıanyanın bu vilayeti muhafaza i-

.. olan azmini teyit eden beyanatın 
:Unasebetini tebarüz ettirmektcdir

r. 

lialen Daily Mail gazetesinin R0-
:ada nıuhabiri olan Ward Prince, 

ovyetler Balkanlarda ilerlemeğc tc
Şebbüs ettiği takdirde İtalyanın bu.. 
cna nutkavemet edeceğini yazmakta 
i\'e Rus tehlikesi intibaı altında İtal-
0'~, Macaristan ve Romanyanın daha 
"Zı.Yade yaklaşmakta olduğu karzanti
lti g&termektedir. 

Ciano ile Csaky'nin Sovyetler Knr
ı>atl~ra veya Besarabyaya geçtikleri 
takctirde diğer Balkan devletlerinin 
:Ü~ereti için müSbet imkanları 

Yıt ettikleri bildirilmektedir. 
Macar gazetelerinin mütalaaları 
Budapeşte, 8 (A.A.) - Bütün Ma. 

~r gazeteleri Vencdik görüşmeleri 
kkı.ndaki maliımatı tebarüz ettire

l'ek neşretmekte, :fakat henüz tefsi. 
(tta bulunmamaktadır. Gazeteler. 
talyan matbuatının bu husustakı 

l'leşriyatını ve görüşmelerden sonra 
~eşredilcn tebliği derce<ierek, iki 
rl ern.J.eketin devlet adanılan arnsın-

<>l:.i t~ - .. • . . •• 
İ m. 11"1'\n1a •-"*"OU"'• ··- -.----. -

taıy.cuı tesanüdünü tc'barüz cttiri
Yorlar. 

Yalnız sağcı rndikal Nemzetor ga
~tesi, İtelyan - Macar görüşmelerin
~ Macar. Yugoslav münasebetle
a·ıı? kuvvetlenmiş olarak çıkacağını 

l dırın~ı- ecı· biUı ~t ır. Gazeteye nazaran, 
l'tı .. assa Belgradın Macar _ Rumen 
r~fl.asebetlcrindeki rolü mühim ola-

?\! 1.anınmıştrr. 
gö .. acar diplomatik mahfillerinde. 
ita ~i?nelerin neticesi büyük bir ala. 
~c beklenmktedir. Hariciye Nazı
~rhaı dönmesi hayretle karşı. 
lnckt ştır. Zira bu avdet beklen-

eydi. ,., 
'Ile acar - Yugoslao temasları 

11'it!ıt rne, 8 (A-A.) - Basler Nach. 
bii?ld en gazetesinin Yugoslav mcna
diıt k.en aldığı malumata göre, Vene
aosıa onuşınalannda Macar ve Yu
"O:ıiiı. ~ devlet adanılan arasıntla bir 
lt~ at Yapılması esas itibarile ta. 

r etmiştir. 
llu. nıülaı{ 

ı'Qsllıcl at, Balkan devletleri a-
°t'aıls~ Yakında aktolunacak konfe. 

b_ evvel vukubulacaktır. 
4'-0tna hiik" 

la"'. fımetinLn İtalya, Yugos.. .,,a ve M is '<iafüt acar tan arasında bir te-
söy]-.~~t Yapılmasını istediği de 

...... , 1'-'nekted· B ce, eğer ır. u pakt mucibin. 
lt~acaristan Sovyet tehdidile 
dUn edec •_İtalya Macaristana yar-

b ektir. 
,.,,Oahc, l 

Bel'?\ 8 va ncuı kar,,lıYor? 
diriyor'. (A.A.} - Havas ajansı bil
:tniUak~t Bolşevik matbuatı Venedik 
ıbu. llliil~~ ve İtalyan matbuatının 
bir lisana. atı tefsir tanını hiddetli 

Co ıle ınütalea etmektedir. 

ğı ha:e
1
re Deltcino gazetesinin aldı. 

er ere g·· ,. ... Siiren k ore, .m.oskovada hüküm 
talya anaat ~vyetler Birliği ile t. 
feran~da:kı gerginliğin bu kon
irıllnta ~/ola!1 arttığı ve tam bir 
ttı~rke .. · dıtn~li mevcut bulunduğu 

.. ın edır. 

llir Rıım • • 
Bük.r en gazetaının yazın 

leralın ~· 8 (A-A.) - Chisinan'da 
tanPe UZurunda yapılmış olan va
'l'iın ı-verane tezahürattan bahseden 

.. :ul gazetesi şöyle diyor: 
sınd o~anya, Dniester'in öbür yaka. 
Jt,_ a.ki kornşularile iyi ve samimi 

-.. •şuluk ·· 
ırc taıtv· rnunasıebetıerini muhafaza 
~ k ıye etmek azminde olduğunu 

ere daha ispat etmiştir. Kuvvet-

li ve müstakil bir Romanyanın kom
şu devlet için bir emniyet zamanı ol
duğu muhakkaktır. Romanya, Dnies
ter ve Karadenizde karşılaşan mil-

letler mukadderatının yekdiğerine 
muarız olmadığına, belki daimi bir 
sulh içinde yanyana inkişaf edebile
ceğine kani bulunmaktadır. 

Chisinau Oby'de ve Köstencedc 
yapılan muazzam tezahürat ve Kra
lın içten gelen bir coşkunlukla alkı~
lanması, Rumen milletinin ayn: ı

manla müttehit olduğunu ve birlik, 
istiklal ve sulh gayelerini takip et
mekte bulunduğunu ispat etmı!kte

dir.,, 

* Roma, 8 (A.A.) - Kont Ciano bu 
gece Venedikten ayrılmıştır. Kont 
Csaky, gara kadar kendisine refakat 
etmiş ve garda da birkaç dakika ken
disile görüşmüştür. 
Macar Hariciye Nazırı da, 18 de Pcş
teye avdet etmiştir. 

Ticaret Vekilin~n 

Meclisteki Beyanatı 
Ankara, 8 (A.A.) D. l\I. M. bugün 

toplanarak buğdayı korum•l kanunu. 
nun bazı rnaddclcrınde değişiklik ya
pılmasına ait kanıınu;ı ikinci müza
keresini yaparak kaoul eylemiştir. 

Meclis, bugünkü vrıziyct karşı -
sında buğday, arpa ve çavdarın ilı •• 
racına müsaade etlilıni~ olm:ısmın 

memleket menafilne uygun olup ol
madığı hususunda Berç Türker tAf. 
yon} tarafından vaki suale Ticaret 
Vekili tarafından verilen cevapla it
tıla kesbeylcmiştir. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu

verdiği cevapta, arpa ve buğday 

istihsalat ve ihracatımızı rakamlara 
t'f:nr.:ınA.rAlr .onlahwnıı alıro••- 'r.-.t"'-l• 
Mahsulleri ofisinin elinde 260 bin ton 
kadar stok bulunduğunu söylemiş ve 
ihracat serbestisinin memleket ihti
yacına tekabül eden miktarın muha
fazasına halel vermiyeceğini anlaL 
mış ve bu izahat kafi görülerek ka
nun kabul edilmiştir. 

İsveçte Bir Suikast 
Stokholm, 8 (A.A.) - Bugiin ko

münist bir gazete olan Kny Dag ga. 
zetesi binasında bir suikast yapıl:n.ş

tır. Binanın kapısı önünd~ bir bom

ba patlamıştır. Hnsarat fazla değil -
dir. Bu komünist gazetesi, binası ö. 

nünde şimdiye kadar mliteaddit nü

mayişler yapılmıştı. Suikast failleıi. 

nin, İsveçle Sovyetler nrasındak~ mü

nasebetleri ihlalde? menfaati olan 

mahfillere mensup kimseler olduk
ları tahmin edilme!ttedir. 

Polonyada da Himaye İdaresi 
Kuruluyor 

Amsterdam, 8 (A.A.) -Nevs Vcın
dendag gazetestnin Berlinden aldığı 
bir habere göre, Alman makamları 
Bohemya ve Moravyad.ı olduğu gihi 
Polonyada da bir nevi protektora vii
cude getirmiye çalış~aktadırlar. Ba~
ka bir membadan öğrenildiğine göre, 
Almanya, Sovyetler ile ticari müba
deleleri tacil ve Polonyayı katederek 
gerek Sovyetler Birliğinde, gerekse 
Romanya ve Slovakyaya giden nen 
hatlarının tamirini bir an evvel ik
mal etmek i.cin elinden geleni yap
maktadır. 

Elazığ Ortamektebi Yandı 
E'!azığ, 8 (A.A.) - Bu gece sabaha 

karşı şehrimiz orta mektebinde çı
kan bir yangın neticesinde mektep 
binası yanmıştır. Yangının ne su _ 
retle çıktığına dair tahkikat yapıl. 
maktadır. 

latanbul ikinci lrıa. Memu .. lu§undan: 

Müflis Yorgi Zapanopolu muuına ıe· 
len alacaklı Hazinenin istıedlei 39' Ura 91 
kuraıun vesikaya mQstenid olmakla kayd 

ve 5 lnc:l sıran lcabulUne ve bu suretle sı
ra defterlnln düzeltilmesine inAs İdare
ııfnce karar verllmı, oldutu Dln olu-

llUI'. (233'16) 

-- H 

YENEDİK 
MULAKATI 

Prof. Fatin Diyor ki: 

(Başı 1 incide) 

anlaşması '\le İtalyanın da yaTdımını 
temin etmesi bir zarurettir. MacariS
tan, Romanyadan Transilvanyayı is
ter. İtalya, ötedenberi, Macaristanın 
bu arzusunu yerine getirmek için Ro
manyayı kandınnaga çalışmış, fakat 
bir türlü iki hükumet arasında bir 
anlaşma husulünü temine muvaffak 
olamamıştır. Romany;ı sulh yoluyıa 

bu ihtilafı halle taraftar olmuş, fa
kat buna mukabil Maculstanla bir 
ademi tecavüz misakı hatta karşılık. 
lı bir yardım paktı akdetmek ıste
mi~. fakat Macaristanı buna kandı. 
ramamıştır. Bunun üzerine Romany:ı. 
da Transilvanya ihtilafını halletmi
ye yanaşmamıştır. 

''Bu Yıl Memleketimiz 
Cenup Rüzgarlarına 

Çok Fazla Maruzdur,, 
(Başı l incide) 

muştur. Bunun neticesi olarak, yağ. 
murlar fazlalaşmıştır. Bursa, İzmir 
ve diğer mınta.kalardaki nehir taş... 

maları ve seylaplar, bu rüzgarların 
anormal oluşundan ileri gelmektedir. 
Yağmurlann vukuunu rasathane, 

\ 

yüzde doksan ile doksan beş arasın-~ 
da bir isabetle yirmi dört saat evvel 
haber verebilir. Fakat mevsimin ya
ğışlı olup olmıyacağı ne kati, ne de 
tahmini olarak kcstirilem<'z. Maamafih Macaristan ümidini kny

betmemiş, ve İtalyıının yardımını te
mine çalışmıştır. 

Karabükteki heyelan 
"Kambük mıntakasında heyelan 

hadisesi olmuş.. Bu pek tabiidir. 

Sovyetler DirHğinin Romanya Çünkü Karabük arazisi orta derece. 
ve Macaristan tarikile, Bal- de bir zelzele mıntakasıdır. 

kanlara inmesi İtalyayı ~nirlenrlir. Karabük fabrikası kurulurken ma. 
mektedir. İtalya, gayri muhasım sL ltimatımıza müracaat edilmişti. Biz 
yasetine devam edeceğini ilan et- de lbım gelen izahatı vermiştik. Fa
mekle beraber, Balkanlarda M.:caris- kat fabrika inşaatı yapılırken. arazL 
tanın da iltihakile bir blok vücude ge nin bir jeoloğa gösterilip, gösteril
tirmek ve bu suretle Sovyetlerin Bal. mediğini bilmiyorum. Tabiidir ki, 
kanlara sarkmasına mani olmak e- her türlü inşaatı müstakbel bir zel
melindedir. Geçen aylar içinde bu zeleyi gözönünde tutarak yapmak 
birliği temin için hayl! çalışmış, fa- zaruretindey.iz. Onun için heyelan 
kat muvaffak olamnmıştır. yüzünden fabrikanın zarar görüp, 

Şimdi yeniden Romanın faaliyete görmiyeceğl hakkında bir şey söyli
geçtiğini görüyong. V?nedik mi.ita- yemem. Heyelanın sebebini de ma. 
katı bu faaliyetin ilk isaretidir. Bel- hallinde tetkikat yapmadan tcsbit e. 
gratta toplanacak Balknn A ntnntı debilmek mümkün değildir. 

konseyinde de İtalyanın tesiı icrası- Şehir, yine Er:zincancla 
na çalışacağı şüphesizdir kurulma!ı 

Fakat İtalyanın müd:ıh.:ılco:;i Bal- I "Son zelzele faciasına gelince: bu 
kanları birleştirmiye kafi dcğilciır. asırda vukubulan zelzelelerin en mü. 
Çünl<ü Balkan devletler! İtalyanın hirnml muhakkak ki, Erzincanda 300 
yardımına güvenemezler. İtalya Al- kilometre murabbaı bir arazi üzcrin
manyanın tehdidi veya bir harbe sü- de vukubulan son ı.elzeledir. Asnmı
rüklenmek korkuı.u karşısınrla, zın büyük zelzelelcrinden• sayılan 
derhal elini eteğini toplayıp Balkan San Framıisko zelzelesi bile bu ka
memleketlerini yalnız bır:ıkabilir. 1- dar geni§ bir arazi üzerinde vukubuL 
talyanın yapabilecC'ği yardım, İspan· mamıştı.. Bu zelzelenin diğer mınta-

h b. d ld w .b. .1• h t kalardakı zelzelelerle münasebeti ya ar ın e o ugu gı ı, sı a , ay-

Prol. FATiN 

yoktur. Zelzele mıntakası müstakiL 
dir. Bu mıntakada 30 kilometre de. 
rinlikte vukubulan çökilntiıler yü
zünden, toprak muvazene temin e
dinceye kadar ufak tefek sarsıntılar 
olacaktır. Fakat katiyetle şunu söylL 

yebilirim ki, ayni mıntaka üzerinde 
ikinci ve bundan büyük bir zelzele
ye rastlanrnıyacnktır. Vukubulaca-
ğını SÖ) ~ediğim iz ehemmiyetsiz yer 
sarsıntılarına astronomide Replik, 
yani tali sarsıntılar denir. 

"Bence, halk Erzincan.da yerle:;i
meli ve yeni şehri orada kurmalıdır 
Ancak yapılacak evlerin zelzeleye 
mukavemeti hesap edilmelidir. Bu 
da m~marlarımıza düşen en büyük 
vatan ve meslek borcudur. 

"Antalya, Alanya ve Çukurova 
mıntakaları istisna edilecek olursa, 
Türkiyenin her tarafı zelzeleye ma. 
ruzdur. Maalesef bizde inşaat zelze. 
leler gözönünde tutulmıyrok, gayri 

mukavim bir ,ekilde yapılmaktadır. 
Her hangi bir tehlikede bu binalann 
mühim hasara uğrayacağı muhak-
kaktır.,, 

yare ve harp malzamesi gönderır.ek- 'J' lı ~ 
tir. F.JlkaL-.hit.:mulı:ın kU-09~~+-----:1.- ır an 
kile Finlandaya yardım etmesini bile up urun un 
:~: :~~0 ·:~:~"~~aı.~:.~::::!'~.:: Kurtarılmasına 
kanlara yardımına da müsaade et-

miyecektir. Bu takdirde İtalyanın l k A G 
~~~~:.!illan ibaret kalınağa mah- m an ör Ü lemi g o r 

Maarnafih İtalyanın Balkanlard:ı <Ba·şı 1 incide• 
takip ettiği Anti-Bnlşevik siyaset dip
lomasi sahasında bir çok netic~ler do
ğurabilir: 

1 - Roma - Berlin mihveri tamı.
men parçalanabilir. İtalyanın Anti 
Bolşevik siyaseti ile Alman - Sovyet 
Birliğini barıştırmak mümkün de
ğildir. Bugün Almanya haliı İtalya. 
yı ya beraberine almaktan ümidini 
kesmediği veya hiç olmazsa onu bu
günkü gayri muhasım vaziyetinde bı· 
rakmakta menfaat ~ördii~ii için, laf
ta müttefikine kar5ı cephe ~lmaktan 
çekinmektedir. Fakat İtalya ile Sov
yetlerden birini tercih mecburiyeti!'l. 
de kaldığı gün hiç şüphesiz SJvyet
ler Birliğini tercih edecektir. İtalya
nın Balka~lardaki Anti - Bolşevik 
siyaseti bu neticeyi tacil edebilir. 

2 - İtalyanın Balkan siyaseti ile 
müttefiklerin cenubu şarki Avrupn
siyaseti arasında bir mutabakat var
dır. Bu mutabakat İtalyanın günden 
güne müttefikler tarafına temayülü
nü intaç edebilir. 

hfJdir, fakat, başlı başsna sigortalı 
~eğildir. Bu sebeple zararın tam11. 
mile telfıfisinc de imkan kalmadığı 
bildiriliyor. 

Tırhanı kurtarmak üzere _gönd,.ri. 
len Alemdar tahlisiye gemisi yolda 
fırtınaya yakalandığından ancak bu. 
gün ka7.a mahalline muvasalat ede-
bilecektir. Kazaya uğravan vapur. 
daki yolcuların bir kısmı Alanyada 
kalmışlar, bir kısmı da tesadüfen o. 
radan geçmekte olan Etrüsk vapuri. 
le f mıir ve fstanbula hareket C'tmi':. 
lerdir. Etri.isk bugün İz.mire muva
salat etmiş bulunacaktır. 

Tayyar ela karaya oturdu 
Denlzyollan idaresinin Tayyar va. 

puru evvelki gece saat ikide Ge
libolu iskelesi civarında karavn o. 
turmuştur. Kazanın seb~bl heniiz 
anlacılamamakla beraber vaourun 
siddetli bir fırtınaya tutulduğu ve 
:karaya diistüğü zıannedilmektedır. 
Tayyar vapuru 50 kadar yolcu ile 
İmroza gidiyordu. Vapur kumluğa 
oturdu~u için yara almadı~ı zanne. 
dilmektedir. Yolculann hepsi müte. 
addit vasıtalarla Geliboluya cıkarıl. 
mış ve istirahatleri temin edilmişti!'. 
Hora tahfüdye ~emisi Tayyar vsınu. 
runu yüzdürmek üzere bugün Geli. 
boluya hareket edecektir. 

gün denizde şiddetini arttırmış, ya. 
ğan kar da tipiye çevirmiştir. fstan
bula gitmekte olan Aksu ve Ankara 
vapurlarile İstanbuldan gelen İzmir 
vapuru limanımıza yanaşamıyarak 

yollarına devam mecburıyctinde kal
mışlardır. Bu yüzden günlcrdenberi 
vapur bekliyen yolcularla sevke a
made meyva, kendir, tiftik, gibi kül
liyetli miktarda ihracat eşyası sev. 
kedilememiştir. 

Tunca, Meriç, Ergene dondu 
Alpullu 8 (TAN Muhabirinden) -

Son soğuklar üzerine Tuncn ve Me
riç nehirleri ile Ergene neresi tama. 
men donmuştur. Yağan karlardan E
dime - Alpullu, Alpullu - Hayrabolu 
yollarında otobüs seferleri muvakka
ten tatil edilmistir. Karm kalınlığı 

yanm metreyi geçmiş. sühunet de
recesi sıfırın altında yirmi beşe ka
dar düsmüştür. Su baskını neticesin
de Alpulluda 3 ev tamamen, 2 dük
kan, 2 ev de kısmen yıkılmıştır. 

Alpullu şeker :fabrikası seylap yü. 
zünden acıkta kalanlan barındır. 

makta, onlara sıcak yemek tevzi et. 
mektedir. 

Soğuktan br ltifi donuyordu 

r 
BORSA 

8 • ı - 940 

Londra 5.21 
Ncvyork 129.60 
P::ıris 2.95 
Miltıno 6.7225 
Ceny\'I'e 29.0697 
Amstcrdnm G9.01i25 
Brüksel 21.73 
Ati na (i.965 
So!yn Ui925 
Madrid 13.10 
Budapeşte 'l3.5525 
Bil kreş 0.965 
Belgrod 3.1575 
Yokohama 31.045 
Stokholm 30.62i 5 

ESHAM VE TAHVILA'f 
Turk Borcu 1 p sın 
Ttirk Borcu lI pcsın 
Ergnni 

l!l 275 
19.275 
l!ı.CO __________ ..) 

istaııbul asliye dördüncü Ticaret 
mahkemesinden: Kalkavan Rıza ve 
oglu İsmail vapur şirketine ait İs
tanbul limanına mukayyet Türk bay
rağını taşıyan Kalkavan vapuru 
Zonguldakta Devlet Dcıniryolları he. 
snbına kömür yüklemekte iken 22 -
12 - 939 tarihinde çıkan biiyük fır
tına sebebile ve Ereğli kömürleri iŞ
letme idaresinin iki büyük gemıyı 

limana alması hasebile tahaddüs e
den tehlikeli vaziyetlerde gemiyi ve 
hamulcsini kurtarmak için karaya 
oturduğu hususunda deniz raporu
nun alınması mezkur şirket tarafın
dan istida ile talep edılmiş ve :-apo. 
run alınması için 10 - 1 - ıao çar. 
şamba saat 11 celsesi tayin edilmiş 
olduğundan işbu gün ve saatte hadi
se alakadar olanların veya vekille
rinin hazır bulunmaları Deniz Tica
ret kanununun 1063 ve 1065 inci 
maddelerine göre ilan olunur. 

KAYIP: Fen fakültesi talebesi i
ken 1934 yılında aldığım hüviyet 
clizdanımı kaybettim, hükmü yok-
tur. 583 Bülent 

* KAYIP: Deniz Harp Okulu maki-
ne ikinci sınıf tan ayrıldığıma dair 
aldığını tasdikname zayi olmuştur, 

yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 160 Biilent 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
·PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 
ve yağsız olan tüp ve vazoları 

vardır. ... 
İstanbul İkinci İflas Memurlu

ğundan: 

Mürus Gözem E kenazl Ncarin Limited 

Şirketinin 7-1-940 tarihli Tan Gıızcteslle 

çıkan sıra cedvellndc 21 No lu alacaklı 

Anluvanın alacağı reddcdılmi' iken sıra

da hem Jcnbul ve hem de rcd kısmında 

dahil olduğu ve 37 No.da kayıdlı Ezra Sa-
yonun ( 100) Ura 19 kuruş alaca:tı keza

lik reddedilmiş iken red ve kabul kısmına 

yazılmıştır. 

Bu iki netice de İtalyanın vazlye. 
tini aydınlatmıya yardım edeceği '
çin faydadan bili değildir. Binaen
aleyh, İtalyanın Tuna ve Balkanlar
daki Anti - Bolşevik faaliy~ti bizi an
cak bu bakımdan alakadar eder. 

F ırhna devam ediyor 
Denizlerde fırtına de'Vam etmekte. 

vapurların rötar yapmaların:ı sebep 
olmaktadır. Bu cümleden olarak Ak
su vapuru önümüzdeki pazar yerine 
salı, Etrüsk pazartesi yerine çarşam
ba, Erzurum cumartesi verine çar-
4llmba günü limanımua muvasalat 
edecd~lerdir. Zelzele felaketzedele
rine erzak götilrmek üzere evvelki 
gün limanımızdan hareket eden İz
mir vapuru da fırtınaya tutularak 
Bo~aza dönmüş ve geceyi Büyükdere 
önlerinde demirliyerek gccirdiktcn 
sonra ancak dün hareket edebilmiş.. 
tir. 

Evvelki gece Fatihte Destereciler 
sokağmda devriye gezen bekciler ih. Her iki alncağın reddedilmiş oldulhı tııs-

Amerika Harbin Genişlemesi 
İhtimaline Karşı Hazırlanıyor 

Va~ington, 8 (A.A. l - J?;rleşik 
Amerika, Avrupa ihtilafının şarka 
sirayeti halinde her ihtimale karşı 
koymak üzere Fillplnln müdafa':lstnı 

takviye etmek programının ıkmalini 

tacil etmektedir. Bundan başka as

keri mahafil, Alasita'nın da çok müs 
tahkeın bir kamp haline getirilmest
ne karar verilmit olduğunu söyle -
mlştlr. 

Alaskada ilç bava üssü ile büy(ik 
bir deniz üssü vücude getirilmesi ;_ 
çin kongreden tahsisat talep edile
cektir. 

Fırtınalardan mütevellit rötarlnr 
dolayısile Denizyollan idaresi hare • 
ket tarifesinde tadilata mecbur kal. 
mış ve yeni tarifenin gazetelerle na. 
nına başlanmıştır. 

Karaclenide fırtına fiJdetli 
fne'bolu, 8 (A.A.) - Bir haftadır 

erta ktHvette devam edt"n fırtına bu 

tiyar bir adamın sokakta yattığını hlhan il~n olunur. (23370) 
görmüşler ve derhal hükumet rlokto. -~---s-u ___ 1 ______ _ 
runa muayene ettirmislerdir. Mua- ı t r. PJ1. $ENSES 1 
vene neticesinde bu adamın Fatihte drar voll:ın ha~ ::ıMtları mnt11h"~c• 
c k · h d t 65 d 1 Beyoğlu Yıldız slnem:uıı korsısı tram-
...,e ercı anın a 0 uran yaşın a vay durağı Leklcr ao:ırtımnnı 
LAtif oğlu Halil olduğu ve soğuğun ' Teı : 43cı~ # 
teslrile donmak üzere bulunduğu 

tesbit edilmiştir. Halil hemen Cer. lstanbul ikinci lflb Memurluljund:tn: 

rahpaşa hastanesine kaldırılmıstır. Milfils Haralaınbos Andonyadi in t i-

Dün Gece Akbıyıkta 
3 Ev Yandı 

Dün gece saat ikide Sultanahmet. 
te Akbıyıkta Detirmen soka~nda 

bayan Şükrüyeye ait 34 numaralı ev. 
den yangın çıkmış ve bu P.vle ittisa. 
llnde yine Şükrüyeye ait 36 ve 38 
numaralı evler yandıktan sonra it. 
faiye tarafından söndürülmüştür. 

ye edilecek bir malı olmndığınd n ,.e Y -

pılacak bir iş de kalmadığından lfliisın kn

panmas:ına mahkemece karar verllml, ol-
'duğu llAn olunur. (:!3378) 

l•tanbul ikinci ltlll Memurlu!lundan: 

Müflls İlya Zalmanın tasf'iye f~i bitiri

lerek İtlds İdaresince lflAsın kapanm ına 
dair gösterilen lüzum üzerine mahkemece 

16-12-939 tarihinde karar vcrlldi~i ilaa 
eJunur. (2337'7) 



SPOR ı 
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A~ipirol Necati Yerli Aspirin Değildir. Esası hariçten getirilmiş. tab\et Ptk
line konmuş ve Avrupa mamulatınm 

fevklndediF. 

19 ........................................... ~., ... 1 ........... .... 

1 Şer'i evkatı en doğru göateren, Hicrl ve Rumi kısımlan ile, hava 
değişmelerini, güzel fıkralan, Bayram, Yıldönümü gibi mühim gün
leri ve her sayfanm arkasında yeni bir yemek tarifim ihtiva eden: Vakit, Nakittir! •• 

5 porsiyonluk bir kamprime ite (Su n ate~en gayri hariçten hiçbir 
madde ilave etmeyi düşünmek~b:in) 15 kuru$ mukabilinde 15 dakika 

gibi kısa bir zamanda zengin velştahh bir sofra hazırhyabilinıiniz. 
Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi ba derece nefis bir çorbayı 

her zaman bulama2Sınız. · 

Büyük yardım ve faydası aşı"klr olan çorbalık sebze komprimelerlmizin 
senelerce nefaset ve tazeliğini muha!aza ettiğine şahit olacaksınız. 

ÇAPAMARKA 
MERCİMEK, BEZELYA, NOIIUD vesair hububat :qobze ve çorbalık 

komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal etmeyiniz. 

Yedek erzak: Tasarruf edilmiş servet gibidir 

Bilhassa dar ve sıkışık bir zamanda kıymeti 
daha çok takdir edilir. 

Aileler için oldujtu kadar yolcular ve sporcular için de her zaman ve 
her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. Bakkallannızdan 50 ~am
lık J>ir komprime 9, 100 ~amlık bir komprimeyi 15 kuruştan alabi-
lirsum. BEŞİKTAŞ: ÇAPAl\'IARKA Tarihi tesisi: 1915 ________ .. ____ . , 

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

Eti Bank Mahrukat Bürosundan: 
Mahrukat kanununun sQmulOne ıiren devalr, mflessesat vesalr blnalann ihUyaç
lan için Bflro.."l'luzca imli ettirilen sobalar, mahal, isim ve adresleri aşağıda yazılı 
ajanslanm.ı% tara!ından sablmakta oldu~ı alAkadarlara UAn olunur. 

Yeri Ajanın lılm vı adreıl Yeri Ajanın lılm ve adresi 

Balıkesir 

Bandınn.a 

Ahmet ve lbrahlm, Cuma
lı kardeşler Çiviciler :So. 12 

Fahri Tekeli 
---~ Refik Çullu Birinci Kor-

donda Kömür mOteahhldi 

Ünye Orduda Güvenevi sahip
len Ha~an ro~lu ve Atıf 
Özarın yaııhanesi 

-Sl_n_op ___ İsmail Kınını T~ü~cc-ar_v_e_ 

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

İzmlrde Refik Çullu yazı- Müsellim Işıldak, Kasaba 
Caddesi No. 150 hanesi ------,,...------ --- -- -----~--~ tzm1rde Refik Çullu yazı- Salihli Manlsada Müsellim Işıldak Buca 

hanesi Yazıhanesi ----- --------Born--ova--~t zm!rd--e-Re.nk: _ __ C_ull_ u _y_aı:ı___ Alaşehir Mustafa özer 
Akhlsar ___ Esat Özbay,-Ç-eş_m_e_ll_F-ab---

haneısl 

İ:ı:mirde Refik Çullu yazı- _____ rikatör 
hanesi Kırkağaç Oııman Tortuman, Ümit 

_T_or_b_alı __ _,_ızm- lrd_e_ Refik-. _Ç_u_ll_u_y_nı:ı___ Bakkaliyesi sahibi 
---~ ~~-----

hanesi Soma MuhltUn Ersun 
M_en_em_en--İbrahlm-G-Qn-er-. -T-ilt_ü_n_toc_- Turgu_U_u--Eşre! Erturgut:"° Üzüm Çar-

ean ŞLS1 No. 5 ----- ----- ---- ------- ---- - - -Tire Nihat Gldel Afyon Yunu~ Çelikel veresesi ve 
-U-şa_k--. ___ Şa_b_a_n_G_O-rgOlQ. Halk Ya- damatları _____ _ 

zı evi Çay Afyonda Yunus Çelikel 
_B_ur_d_ur ___ Mchmet Dayı:>ğlu. TOccar veresesi ve damattan ya

zıhanesi 
Esldşehlr Eşref Zeytinler ve şeriki ----- --------

Bilecik 

Afyonda Yunus Çellkel 
Tahıl Paıan sahibi 

veresesi ve damatları ya-
Eskişehlrde Eşref Zeytin- zıhanesi 
ler V'e şeriki pzıhanesl --------

----- Sandıklı Afyonda Yunus Çelikel 
Esldşehlrde Eşref Zeytin- veresesi ve damatları ya-
ler ve şeriki ya:z:ıhanesi. uhanesi .,,..-------- - -- ---- ---- -İnlinQ Esklşehlrdf' Eşref Zeytin- Çumra Konyada Rı!at Gilzel ya-
ler ft şeriki yazıhanesi zıhanesi 

~------
Adapazarı Kenunetttn Barut Avcılar Ereğli Konyada Rıfat Güzel ya-

Paıan sahibi T.Jhanesf -------:' İhsan Şerif Özgen Ec7.acı Karaman Konyada Rıfat Gü:tcl ya-

Etı Bank Tavıanlı T>eğlr- ~----:ııh_a_n_esı ______ _ _ 
mısın: LlnyiUeri fşlctmesi .AkJclıir Yunuıı Çelikel veresesi ve 

Tavpnlı 

,..tmli--t--- V-ehbl ve Sellıhattln Öneş damatları Tacettin Kan-
Taccar tarcı 

_Osm_a_n_ell--İzmitte Vehbi ve SelAhat- Argıtharu Ak$ehirde Yunus Cellkel 
veresesi ve damattan Ta-

tin Öneş yazıhanesi 
cettın Kantarcı yazıhanesi 

İzmltte Vehbi n Sellthat-
Ilgın Akşehlrde Yunus Çelikel 

tin Öneş yazıhanesi veresesi ve dnmatlan Ta-

Danca 

Gebze İzmltte Vehbi ve Sellıhat- cettin Kantarcı yazıhnne!d 

tin Öneş yazıhanesi Isparta Hilmi Dolmacı Sarraf 
_Sa_p_a_nca---ı-zm-ıtt-;\rehbi ve Seltıhat- Kayseri Nurettin Varlık:, Kaz.ancı-

ttn öne:s yaııhanesf larda TQccar 

Konya Rıfat GQzel Tüccar Niğde Taclroğlu Ali Tecimer ve 
._Çattkın _____ Ett Ban_k_m-ahnıkat bQro- çocukhn 

-------
IU san. me-nurlutu Sıvu İhsan Kanıyaprak, CQm-

tstanbuı M. Emin özler Galata Rıh- huriyet Cadde.si 
tnn Kefeli HQ.seyin Han Samsun Sıddık Bilgin 
No. %8, %; Çarşamba Samsunda Sıddık Bilgin 

-K-ır_kla.rell ___ _,,tstanbulda M. Emin Özler Yanhanes:l 
-~--~- ~-------

Yazıhan es I Ankara Vehbi Koç ve ortağı 
~~~ ~---t sta n bul da M. Emin Özler Dlyarbtı.kır Misbah Milnip Uras Kar-Edirne 

Yaz.ıhanesi deşler -------- ~~------ - - --- ~--------Malatya Emin Yııkın Yeni Şirket ElAzığ Gaftu.r Sungur Tüccar 

Han TOccar Trabzon Dan~ EyQpoğlu ve Olman 

Giresun Arif Sadı.koğlu ve oğul- Akçay 
lan _S_Qrm_en_e_........,,t_sm_afi_S_Q_rm_en_T_Q_ecar __ _ 

İnebolu Recep Basri KnçQkolı: Hopa Etı Bank Kuvanıban me-

Ordu Huan Eroğlu ve Ab.f ö- murluğu 
zıınn GQvenevi Rize Mehmet HulOsl Demirel 

Fatsa Orduda G<lvenevi sahip- İstanbul BakkaUyesJ sahibi 
. leri Hasan Erollu ve Atıf Amas;:ra Rı!at ÖuSem1r Mahkeme 
. ÖJana 71'Z1har•... carım (17) (82) ... 

RESIMLIAYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
bitmek üzeredir. Derhal ıipariş ediniz: . . 

Büyük boylar ('Tablo,,u n pulu ile) Toptan 15 Kr. 
Orta • ( • • • • ) • 12.5 Kr. 
Küçük ,. ( • " • .. ) " 10 Kr. 

,_ Adres: Rcsim11 Ay Matbaası T. L. Şirketi - İstanbul -

. 

1 s tanbul Belediyesi llCinları 
lık Muhammen 

teminat bedeli 

187.50 2500,00 Emlr~n, Emtrıln caddesinde 30, 30/1 numarah f!'lf enka
zının satışı. 

87,.50 900,00 Bebek: - Rumellhinr caddesinde 82, 8211 numaralı n ve 
dükkAntn yıkılan k enkannın satışı. 

1511.33 2085,00 EmlnönQ meydanm yıkı.lan 9 parça binaya alt enkazın sa
tışı. 

tık teınmat mfkdarlan ile tahmin bedelleri yukarda yazıh işler ayn ayn a.;ık 
arttırmaya konulmuştur. İhale 25-1-340 Perşem~ gQ.nil saat 14 de daimt encü
mende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlütfl kaleminde görü
lebWr. Taliplerin ilk teminat makbuı veya mektuplan ile ihale ~il muayyen 
saatte daim! encümende bulunmalan. (221) 

Binbirdirekte 
Kıymetli Arsa .... 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden: 
1 - Sultanahmet Binbir direk mahallesinde eski Eczahane Yeni Işık 

sokağında eski 14 - yeni 20/ 22 No. lı Çap mucibince 751 - metre 
murabbaındaki Vakıf arsa tamamının satışı kapalı zarf usulile 1. 
1.940 tarihinden itibaren on beş gün müddetle arttırmaya çıkarıl
mıştır. 

2 - Muhammin bedeli (11629) lira 47 - kuruş ve ilk teminat (872) lira 
22 - kuruştur. 

3 - İhalesi 16/ 1 / 940 tarihine müsadif Salı günü saat on beşte Çem
berlitaş'ta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Binasında toplanan 
Komisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin 2490 - No. lı arttırma kanununun hükümleri dairesin
de hazırlıyacaklan teklif mektuplannı ihale saatinden bir saat ev
veline kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. Posta ile 
gönderilecek teklif mektuplarının da yine bu saate kadar gelmiş 

bulunması meşruttur. 

5 - Şartnamesini görmek daha fazla ma!iımat almak istiyenlerin mez... 
kur başmüdürlük Mahlülat kıılernine müracaatlan. (10893l 

İstanbul tıevazım Amirliğinden : 
Eyilp De!terdannda 1 numaralı Dik im evinin çorap atölytc"lerlnde makineler 

!cin Jhıar edilen bina dah!Unde ıatt çorap makfnelerile çalışm~k isteyenlerin 

De!terdarda 1 numar:ılt Dlk\mevi Müdürlüğüne miiracaatlan. ( 10894 ) 

TÜRl<iYE CUMHURİYET;· · · 
ZiRAAT BANKASI 

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

Şube ve Ajanı adedi: 265 
7.ir Ri ve ticari her nevi banka ı:uuameleleri 

Para Biriktirenlere. 28,800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat lta.;kasında lrnmbarah Te lhbamz tasarnıf hesaplannda ftl 

u 50 fuası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue •~ajldakı 
plina göre ikramiye dağıtılacaktır. 

C Adet 1.000 Liralık 4,000 Lira 

' • 500 • z.ooı • 
c • zsı • ı,ooo • 

40 • ıo• • t,ooı • 
100 • ~ • 5.000 • 
120 • ,. • 4,800 • 
110 • zo • s.zoo • 

DIKKA T : Hesaplan ndaki paralar bir sene fçfnde 50 liradan •'811 
düJ?lliyenlere ikram iye çıktığı takdirde % 20 faz lasty le verilecektir. 
Kuralar senede 4 defa, 1 Ey l(il, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 1 RllztnD 
tarihlerinde ~kill't'ektir. 

- 9. 1 - 940 • 
Bahçekapı Salih Necatı 

350 yi mütecaviz altın madalya ve zafer nişanlarile 
büyük mükafat, birincilikle diplomalar kazanan 

LiMON CIC EKLERI 
H SA 
Kn O L O N .Y A S 1 N 1 N 

Benzerine Avrupada bile tesadüf edilemez. Hastalara hayat ve şifa .;e
ren, sinirleri tP.skin eden, ruhi ıztırapları azaltan bu meşhur kolonyaya 
ecnebiler bile tapıyor. Hayran ve meftun memleketlerine hediye ola· 
rak gönderiyorlar. Denebilir ki, İngiltere, Fransa ve bütün yüY..sek ıııil· 
!etlerin kolonyaların:ı faiktir. 

o -DO • KİNİN HASAN 
ve HASAN SAÇ SABUNU ve ŞAMPUANLARI 

saçların dökülmesine mani olur. Ayni zamanda saçlan 
kuvvetlendirerek fevkalade bir letafet verir. 

HASA DEPOSU Y:ENI ADRESi : 

Bahçekapı, Beyoğlu Tramvay Durağı Karşısında 

I - Müsavi takıı!Uerde Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 940 aylarında Kalkfltedd 
tahmil şartile 6X8 telli 14.5 ontluk kan!l viçeden 102X70 ebadında orjlnal Kalkiltl 
dikilmiş azamı blr milyon adet tuz çuvıılı pauırlıkla satın alınacakbr. TallpI.el 
250.000 den aşağı olmamak ilzere sif Portsaid fiat teklif edebilirler. 

II - İsteklilerin pnzarhk için ~o 7,5 g(l venme pnralnrile birlikte 11-1-940 tart·J t 
hine rastlayan perşembe günü saat 10 da Kabataşta levıızun ve mübayaat ıutıe' 

sindeki alım komisyonuna gelmeler! ilAn olunur. (221S) 

: Devlet Demiry.olları ve Limanları işletme U.'-idaresi· ilanlarJ 
• - O - - • - - f •- .. .. .._ 1-T """'-.. - - - -

Muhammen bedeli 1940 lira olan 10,000 Kg. Göz taşı 16-1-940 Salı gilnQ sııfi 
(10.30) on buc;ukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Komisyon tarafından 1' 

çık eksiltme US"Ulile satın alınacaktır. 
Bu işe glrm~lt isteyenlerin 115 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunıJİ' 

tayin ettiği vesa.ikle birlikte eksiltme gü nil saatine kadar Komisyona müracaıı1' 
lan lA7.undır. 

Bu ise ait şartnameler Komlsyonılan par aSlz olarak da:rtılmaktadır. (215) 

lstanbul Belediyesinden: . . 
Daim! Encümenin 14-12-939 tarihli ve 12216 sayılı kararına tevfi1tan KarııboJ 

kokunun şehrimizde doğrudan doğruya kömür getirten tüccann deposunda vast11 

üzerinde teslim top tan ve perakende ton satış fiatının (26) lira (25) kuru~ ali' 
rak tesblt edildiği ilAn olunur. (225) 

Deri ve Barsak Müzayede İICinı 
Türk Hava Kurumu Denizli Şubesinden: 

Kurban bayramında şubemiz mıntakası nda toplanacak deri ve barsaklar ıı~ 
arttırmaya konmuştur. 

111-1-940 salı günü saat C(17) de ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin ihale g(lntl ~~ 
beye bizzat veya telgrafla müracaatları \"e şartnameyi göI'iJlek için de istaııtıV 
~besine başvurmalan. (lfll) ~ 

~-~~~-------------------------------------------------------#"-

f Türkiye Şeker Fabrikalar. A. S· 
İSTANBUL BÜROSUNDAN 

Zonguldak veya açık ağızlardan her defasında 1.000 • 2.000 ton JJC" 
r:inceye kömür naklettirileceğinden, bu tonajda vapuru bulunanlarl11 

nihayet 12. Sonkanun. 1940 Cuma günü akşamına kadar şeraiti arı19' 
mak üzere, fstanbulda Bahcekapıda Taş Handaki Büromuza mürt! 

"7 caatlan. $",/ 

İstanbul Orman Müdürlüğünden : ~ 
1 - Şilenin Konıcadağ devlet ormanının A ve B sf'rl~nden 5052 kentıı1 rf!C 

~ 2791 kental karışık kömOr acık arttırma ile sablacaktır. ıctı<• 
2 - Arttırma 11-1-940 tarihin,. mOsadif perşembe ıntnfl ~at 15 de yapııııctı.LI JS 
ı - MCJe k ömüriln(ln muhammen bedeli 18 ve karışık k6m!lr0n kelltıı 

ınıru,tur. 

4 - Muvakkat teminat 87 lira 85 kuruştur. 1\!11' 
5 - Şaı1na~ Ve mukavele pro1elerinf görmek fsiPyenler f stanbul Qrrtıll'1 g} 

=d!lrtoğ1lne mOr11caat edeb!llrler , ~ 
"1' .,.o 

Sahibi ve Neşriyat M üdür ü Halil Lôtfü DÖRDÜNCÜ, Gnzcıecıl • 
Neşriyat T. L . Ş. B&!Sıldıi?ı yer: TA N Matbaa"~ 


