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Yeni Yılda 

Yeni Hamleler ---1939 yılında Tiirkiye Cum
huriyetinin T6rk yurduna 
hediye ettiği bOyllk eserleri 

' Tllrklla tOccarnı a, esnafın 
k6yliiıüne, rencberine yap~ 
tıjı tiikenmez iyiliklerin 
pllnçusunu buraya sıqtır
mak o kadar kolay bir şey 
değildir. Bu himmet ve hiz
metlerin bir milleti ne kadar 
yiikıeJtiğini, biz değil, hariç
t~n bu terakki ve itili ham
lesini gören yabancılar da 
gazetelerinde, radyolarında 
yazmak ve bağırmakla tüke
temiyorlar. 

Bilhassa dün Pari Mondi
yal radyo istasyonuna Ata
t&rk'ün makamını büyük b" 
aalibiyet ve kudretle dold~~ 
ran Milli Şefimiz ve 1939 
yılı içinde yaratbiımız me
deniyet Abideleri hakkında 
yapbfımız dostça neşriyata 
teıekkür etmeği miJli lıir 
~orç sayıyoruz. 

Buaun için Cumhuriyet 
hlkGmetimizin milletle elele 
••r~k girdiğimiz yeni yıld 
yenı hamlelerle yine dab~ 
•• h .. 

arıcın minnet ve takd. 1 • . lr-
ennı eelbdedecek yeni ham

leler yapacatından '-1111· s . 
..._ • • enın 
fapheaı yoktur. Ôyl h 1 
le k" 1939 e am e-

r. 1 yılının son r&n-
lerı~de ~abıabn acı bir cil
~esıne ugrıyarak feliket if eti 

~: büyük bir ıztırab duyan 
~ün yurddaılarımızın kalb-

lerıne bir teselli k .. 
ıızlı aynagı, 
• . Yb•.n yaraların da tifa ve

na il' merhem olaun .• 
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Anadolu 
Kupası 
---0-

k Anadolu gazetesinin feli
eh.ede kardeılerimiz men

faatane tertip ett• w. k 
ıgı upa 

:•çı din Alıancak sahasın-
a Altay - Üçok takımlan 

•ra11nda yapılmııtır. 

Neticede Altay O k' 
C_ .. ' ÇO U 
--ı Yenmiıtir. 

Maç için tahsis edilen ve 
matem kurdeleıi ile bağlan
ınıı olan An d 1 k k a 0 u upaıı ta-
·~ .kaptanına teslim ed·ı-

IDıttır. 1 

---Erzıncandan t•hrlntrze 
• Y•rab D•llyor 

• ~zincan feliket mın.taka-
trıa elan hareket eden bir 

en • bu ... "' li 
._.. •·• Ç yaralı feh-
~ l•leeektir. Yaralıların ...... ~'!::1.•rine baılan. 
laat ... • aelea terti· 

•IDlftır, 

MİLLİ ŞEFİN MESAJI 
Tokat 1 (A.A) - Reisi- Vatanın muhtelif kısımla-

cumhur İsmd İnönü Türk rı arasında göze çarpan ya· 
milletine hitaben Tokattan kın "e sağlam tesanüd ile 
aşağıdaki beyannameyi neşir bir büyük milletin sevinç 
buyurmuşlardır: ve acıda nasıl yekpare bir 

"Zelzele felaketine uğra- ıil e olduğunu göstermit olu 
yan mı ıtakamızdan bütün yoruz, Milletimiz içindeki bu 
Türk milletine yeni yıl için 1 beraberlik sayesinde bugün· 
yürekten temennilerimi tak- lerin en az sarsıntıyla geçe· 
dim ederim. ceğine ve her zorluktan mil-
Yakın ve uzak medeni letimizin yeni bir kudretle 

milletlerin ve iasaniyet ile- çıkacağına sarsılmaz imanım 
minin acımız için gösterdiği vardır. 
sempatiye Türk milletinin Ferdleri arasında karşılık
yürekten teşekkürlerini ifade lı vazife hissi v~ bütün ce· 
etmek · t · 

A ıs erım. miyetçe vatana karşı feda-
F elaket mıntakasındaki karlık duygusu sağlam mil-

vatandaşlarım memleketimi- letimizin iyi ve geniş gün
zin her tuafında gösterilen ler göreceği muhakkaktır. 
alakadan mütehassis ve Reisicumhur 
müteşekkirdirler. ismet İoönil 
~~~~~~-~,~,~~~~~~~~,,~,,~~'~'~'~ 

RUS • FiN HARBi 

• 
Fin Piyade Kuvvetlerinden Bir Miifre:te 

Paris (Radyo) - Fin kıtaları Rus topraklarına giderek 
Köhna cephesindeki düşmana ateı açmışlar ve mühim za· 
yiat verdirmişlerdir. Rusların timal cephesinde uğradıkları 
hezimetten sonra eski mevzilerine döndükleri ve fakat yol· 
)arda dağmık bir halde karlara gömülerek ayrıca telefat 
verdikleri söyleniyor. 

----------· ·----------
Karadenizde Fırtına Şiddetle 

Devam Ediyor 
lnebolu - Diln limanımıza gelen Cumhuriyet vapuru fır· 

tınanın biru: sükun bulmasından istifade ederek yük ver
meğe baılamış iken birdenbire bora haline gelen kuvvetli 
yıldız karayel fırtınasından vapurun bodraıındaki mavuna
lar parçalanmak tehlikesine maruz kalmışlarsa da eşyalardan 
birer mikdar denize atmak auretiyle ve bin mtışkilitla im· 
dadına yetişen motörler tarafından kurtanlmıtlardır. 

4. 

Bir lnıiliz Fabıikaıında Faaliyet 

SON DAKiKA: 
Londra (Radyo) - Moskovanın Japonlarla yapmak istedikleri anlaşmanın . m~vak1kat ~ b k b ı b'Jmek irın ımıa at• olacagı ve unu Sovyet Rusya Avrupada serbestçe hare ette u una ı w-

mak fikrinde olduidarı anlaşı lmaktadır. • eD 
Paris (Radyo) - Mareşa l Peten ispanya ile Fransa arasında tekrar faabyete ~ 

şimendifer nakliyatı münaseb . tile söylediği bir nutukta demiıtir ki: "iki memle~et • 
nın bu fırsatla gösterdikleri memnuniyet ve sempati duyguları ispanya ite Franıa araııa• 
daki dostluğun parlak bir nişanesid;r. . d ktir 

Dünk _ muzaffer olan ordusu bugiin de galip bir kudreti old11ğunu ıspat .e. ec_e • "" 
· ·ı bıtırmııtir Mareşal çok alkışlanan nutkunu yaıasın Fransa, yaşasın lspınya teme ıuusı e . • • 

Paris (Radyo) - logiliz ve Fransız askeı i mahfilleri Finlindyaya yıırdım ~tmenm .~DA• 
ni bir ırazife olduğu kadar a ~keri bir mecburiyetle olduğunu gizlememektedık. d lngı tere 
açıktan açığa Finlindyaya her sahada yardım elmeğe karar vermiş buluYh ~· ır. h • f 

Paris (Radyo) - Filistinde cinsi ve din farkı olmaksızın hütüa Arap, a ~ 1 ~~ ~s •· 
yanlar Türkiyeye F"Iaketzedeler na ·ıHoa müt~madiyen para toplamakta ve netıce:; ud~s
teki Türk konsolosuna bildirmektedirler. Kudustaa ayrıca seyyar hastaneler teı ı e 1 e
rek Türkiyeye gönderilecektir. 

Paris (Radyo) - Rus ordusu tekrar Karayelde son bir taarruzda bul~amuılardır •• Ruı 
tayyareleri müteaddit şehirlerde birçok bombalar atmıtlar ve pek çok sıvil halktan ınıaa-
lar öldürmüılerdir. Bu son hücuma da Fialc:rin yaptıkları mukabil taarruz Kızılorduya çok 
pahalıya mal oturmuştur. 

Paris (Radyo) - Fransız matbuatı Gablcsin: "Almanya sul~u isti!emez, Al~~nya hlr
riyetine ancak mazıffer bir hırpten ıonra nail olacaktır., mealındekı son meıaııne cevap 
vererek ldiyor ki: . • . • • 

"Bütün dtınya iıtihbarat kayaaklannın aldığı haberler~ göre, Alman ~ıcalı.nıa maae•ı
yata yükseltmek için yaptıklan bu meydan okuyucu tehdıd ve hareketlerın hıllfıada ola
rak bütOa Alman milleti sulhtan başka birıeye ıusamıı değildir. Almanlann gece g8ndtlı 
düşündiikleri ıey bit in evvel sulha kavaımaktır. " w 

Pariı _ Ajaıaı Havas muhabirinin Fialindiyanıa harp sahasından verdıgı haberlere 
.. e Finler Kızılordudan ııayılamıyacak kadar erzak, mllhimmat, top •e tank almıılardır. 

':~ 'yerlude Ruı ukerleri ısınmak için telgraf ve telefon direklerini yakmak mechuriye
tiade kalmıılardır. Finlerin gönüllü alaylara Rusların istimal ettikleri nakil vaııtalannı 
tahrip için akla sığınaz fsdrkirhklar yapmakta devam ediyorlar. 

Bir felaketzede kadın 
Milli Şefimize hitaben: 

,, Giresonlu Mehmedim 
askerdi, senin oğlun idi, 

burada öldü o da 
sen sağol baba· 

tt D • t• - Giresunlu Mehmedim Sadi Konigiye aj'lr ve hafif 
mız emış ır. burada öldü. o da askerdi. hastaların ilk tecla.Ueri , •• 

Senin oğlun idi. Sen sağ ol pılır yapılmaz gerideki hu• 
tahanelere sevkleri için di· babamız." 

Dıye haykırmış, gözyaıı rektif vermiılerdir. 
dökmüşt6r. Milli Şef, ba Erzencan 1 ( Haaul) -

1 anayı şefkatle kucaklamııtır. Bu sabah ve dtıa ıece olmak 
üzere yedi zelzele hia edil· Yolun kenannda, iiç ço-

Erzincan, 1 ( Hususi) -
Milli Şef saat on dörtte 
trenlerindt;n inerek istasyon
dan harap belediye binasına 
kadar yaya gitmişler, yollar- 1 

da felaketzedelerle görüşe

rek mustarip halkın siikünet
babş sözlerle maneviyatları
nı takviye etmiılerdir. Mü
teakiben trenlerine avdet 

buyuran cumhurreisimiz. sa 
at 16,30 a kadar mesul a-

mirlerle gc>riişmüşler, alına· 
cak tedbirler hakkında di-
rektifJer vermişler, feliket 
mıntakasının diğer sahaları

nı görmek iizere E.ızincandaa 
ayrılmıılardır. 

Tokat - ReisicOmbur is
met ln6ntı Tok attan hare-
ketle Nilrsara varmıtlar ve 
orada tetkiklerde bulanduk
tan aonra tekrar Toka ta ha
reket efmiılerdir. 

lıtanbul 1 - Milll Şef, 
diin Erzincanda harabeler 
ara11nda tetkikler yaparken, 
tamaklariyle toprağı k•zarak 
oğlunun ce1edini çıkaran bir 
kadın Milli Şefimizi• boynu
na sanlant: 

d f d b• b b mittir. cuğunu ene en ır a a Tokad 1 (HU1Uıl) - Cam-
da: hurreilimiz burada bir mı•-

- Sen sağ ol, vatan aağ det k-1dıktaa ıoara Niluara 
olsun." k t b urmu-1-..1 •• hare e uy ,.... ,..... 

Diye Şefin ellerini öpmüş- Erzincan - Defterdar ıa-
tür. urunu kaybetmif, gecelik 

Tahran 1 (Radyo) -lran ka ada 
entarİIİ ile ea z aruı 

pırlimentoıunun bugiinkii dolaıırken görillmiı ve te· 
içtimaında bir nutuk ıöyliyen davi altına alıamıfbr. 
parllmento reiaj, Iran mille- Çıldıran bir 6ğretmea de 
tinin Türkiyenin acısına iı- enkaz arasında 618 yanala· 
tirak ettiğini bildirmiı, bil- rıaı dürterken 16rlllm6ftllr. 
tün mebuılar birkaç dakika Ôğretmea : 

K I.__ Yokla lili ayakta kalmışlardır. - a &1•·· 
lrao Şehinşıbı, Kızılay• ıımfta barakınm. 

ayrıca ıabsen 10 bin Tiirk Diyor, cinnet kahkalıala· 
lirası göndermiılerdir. rımn arkaıını keamiyordu. 

Sivas - Milli Şef, ıeyyar Zavallı bedbaht öfretmea 
hastahane heyeti reiıi Bay de tedavi altına almmııbr. ---------· ·--------

Italya Moskova Elçisini 
Geri Çaiırdı 

Paris (Radyo) - ltalya blkOmeti M°'koYablri l»lylk 
elçisi 8. Rasyoyu geri çajumıflır. Elçi Perıembe rl•I Ro
mada beldeamektedlr. 
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ıosnada genç kızlar 
nasıl evlenirler ? 

-.>o-

ltöportaj: A. Fuat TuıseYen 

- 13 -

-Baksa da, bakar .. Çünkl 
Nüretin düğün evine gitmeıi 
doiru mudur? 

- Gitmemesi ayıptır. 
- Neden? 
- Saygnızlıktan sayılır. 
- Davetli değil ki. 
- Davetli olmasına lüzum 

y•kt11r. Mademki Rahminin 
arkadaşı; o başkalarını da 
bu düğüne davet edebilir. 

- Demek arkadaşa bu 
katlar hiirmet vardı? 

- Tabii. 
- •ravo. 
- Neyse itiz hikayemize 

devam edelim .• 
Bira:ı sonra Nüsretin an

neıi Ye babası da düğüne 

geldiler. Oğullariyle sarma· 
§ıp ağlaştıktan sonra 
Raliminin babası bu ihtiyar 
iki eşi ayrı bir odaya davet 
etti. Biraz sonra bu odaya 
gelin ve gelinin annesi de 
~ğmldı. Burada ne konu
ıuıduğunu bilmiyorum; likin 
Rahmiain babası çıkıp ta 
esrtada şöyle bağırması her 
ıeyi anlattı: 

- Bakın f Sayın miaafir
lerİ•İz.. Bu rece kimin dü. 
il•lni yapıyoruz biliyor 
aııınıı:? 

Herkes b• sorı11aun ardın
dan çıka•ak ccYabı bekli
,.rclu... Eah•inin babası 
tleYam etti: 

- Bıı rece Sarı GiiJ ile 
Nl•ret oj'lumuzu evleııdiri
yeruz. Bu a kiane lıeyret 
et•eıiu Sarı Gille Nüıret, 
ftalımiden daha evyeJ ıeviş-

•İ !erdir. Aralarındaki ayuıa· 
maouzlıj'ı buıUa hallettik. 
Herkes eğlencesine bakıın 
Ye bu çifti tebrik etsin! 

au ıözlerden sonra dftiün 
Jaalkı hayretle birbirine ba
kıştılar •. Ntiıretia ytızü bils
ıtütlln değişmişti. 

San Gül hafıf hafif ıülü
yerdu. Hayret içinde kalan 
clftğün halkı arasında birden
bire bir alkış koptu. 

- Kimi alkışlıyorlardı? 
- Rahmiyi. 
- Neden? 
- Gösterdiği fedakarlık-

tan.. Rahmi odadan çıkarak 
doğru Nüsretin yanına gitti 
ve elini uzattı.. Fakat Nüs
ret, onun ytizüne sert sert 
lıtakarak: 

- Bu yaptığıa iyi mi ? 
Dedi. 

O gülerek cevak verdi: 
- Y aptıtım fenalığı tas

hih ettim. 
- Bana ne fenalık yap

tık? 

- Seni seven bir kızı 
elinden almak alçaklığına 
16z yummak istedım ve seni 
iki ıene annen, baban, kö · 
yüne ve sevgiline hasret 
bıraktım. 

- Sarı Gül beni seviyor 
mu imiş? 

- E. v. e. t. 
-- ı ':ıo söyliyorsun! Ben 

merhamet istemır~um, git,. 
ıit seygilin yanına, ~. bir 
yalancıdır, bana mer111met 

[Devamı var j 

Milli • 
pıyan~' 

(flAL~IR S!SI) 

~Jı:::.to1'Jli::tııll: ..... ~RllKl ... IOR.._a=:1t:s~:::;lll::*=.ao::.t:::ıKa:jt::1:'&::itlıK 

SORBON 
Ünüversitesi 

Profesör Fuad Kaprilll'nla 
Sorbon'da ilmi bir payeye 
nail edildiğini, gazeteler yaz
dı, sinemalar gösterdi. Ni
hayet Geçenlerde de prefe
sörün ıerefine lstanbul Hal
kevinde bir çay verildi. 

UOl senesinde doğup 1234 
de vefat eden Sorbon iıimli 
bir Fransız ilahiyatçısı tara· 
fından kuı ulan bu müessese 
asırlardan beri şekiller de
ğiştirmiştir. 

Sorbon fakir bir talebey
di. Tahsilini aldığı sadaka
larla bitirip dokuzuncu Lui 
zamanında üniversitenin ka
tibi oıunca 1253 senesinde 
"Sorbon evi,,ni tesis etti. 
Bunun teşkilatı 1274 de ta
mamlandı. Gaye, ilahiyat 
tahsilinde bulunan fakir ho· 
caları ve talebeyi istifade et
tirmekti. 1271 de de "Küçük 
Sorborıe,, diye gramer öğ
rencileri içio bir kısım açıl· 
dı. 

•* • 
Şimdi Paris üniversitesi 

fakültelerinin umuma mahsus 
kurslarına bu iıim verilir. 

Biltün ilihiyat kısan da bu 
ismı almıştır. 

Paris akademesinin mer· 
kezi de Sarbonne diye iıim· 
len dirilir. 

Mühim Radyo Haberleri 

MoskoYa 1 (Radyo) - Gazeteler yılbaşı münasebetiyle 
yaatlıkları makalelerde, Rus - Alman anlaşmasını, 1939 
aeneıiain en mühim bir hidiıesi diye telakki etmeke ve 
b• anlaşmanın, bundan sonra Ye daha kuvvetli olarak mer'i 
kalacağını tebarlb ettirmektedirler. 

Pariı (Radyo) - Rus kumandanı general Grigori Stern 
Fi.olindiya ile harp eden Rus ordusuna bir beyanname neş
retmiı ve yılba~ını tebrik ederken bundandan sonra müca
delesine daha bUyük bir a1imle ıarılmasını tavsiye eyle· 
miştir. 

Ankara - Elen Başvekili B. Metaksas, yeni yıl münase
betiyle Türk milletine bir mesaj vermiştir : 

"Hiçbir felaketle sarsılmayan devletlerin mukadderatı an· 
cak büyüklük olacaktır. Türk milleti, felaket harabeleri 
üzerinde en kısa zamanda mamureler yükseltecektir . ., 

Kopenhaog (A.A) - Politiken gazetesinin Talinden al
dığı bir habere göre, Alman seyyahı olduklarını iddia eden 
birkaç ecnebi Moskovada tevkif edilmiştir. 

Londra - 23 ili 28 yaş arasında bütüa gençl ...: rin asker
lik şubelerine müracaatioi bildiren emirname imza edil
miştir. 

Bu suretle daha iki milyon kişi lngiliz ordusuna iltihak 
edecektir. 

ALMAN CEP KRUV ZÖ
RÜNÜN SIÖINDIGI 

Uruguay ve Montevideo 
Al•an cep kruYazörfı Graf Ahalisinin ekserisi cenubi 1 

Von Spee İngiliz harp ge- Avrupadan gelen muhacir· 
milerile tiddetli bir muhare- lerdir. Çoğu İspaayol ye İtal- , 
beye tutuıtuktan sonra ce· yan ve İıpanyeldur. Şimdi 
nubi Amerika tlevletlerioden 11111haceret azalmııtır. Uruıay 
Urguaym Montevicleo Uma· 1825 de istiklalini evveli lı-
nına sığınmak meıburiyetin- panyollara, sonra Brezilyada 

llaberıırı 
Ömer LUttl Hlçdönmez 

lzmir Belediye icra me
murluğuna terfian Karşıya
ka belediye mıntaka amiri 
bay Ömer Lütfi Hiçdönmez 
tayin edilmiştir. Bu emek
tar memurumuzu tebrik ve 
yeni vazifelerinde muvaffa
kiyet dileriz. ---Bıçak çemak 

Tepecikte Yugoslav taba
alı Abdülhamit bir çeket yü-
zOnden Şakir oğln Salibe 
bı çak çektiği iddia edildiğin· 
den suçlu yakalanmıştır. 

--~-

Fela etz de 
iane listesi 

-o-

Kamil Nişli 

Bitpazarlr Abdullah 

Lira Kr. 

50 

Pekdemir 5 
Dr, Memduh S;,y 25 
Kemal Kamil Ahtaş 25 
Belçika konsolosu 20 
İbrahim usta ve eşi 25 
Necip ve ailesi 10 
Örnek köyü okulu 

öğrencileri 

Yunan ~onsolosu 
Alatof Novara 
İzak ve Kohen 
Halit Onııran 

4 17 
20 
10 
so 
20 

Dr. Cahit sağır ve 
dilsiz mektebi müdürü 50 
Şekerciler namına Hak-

2 lklnci KAnt111 

Kaçık mimarın 
garip eserleri 

--00--

Nevyorkun yanıbaıındı, 
Long İsland'daki muhteşem 
binaların çoğu garip ıakil 
ve tarzdadır. O kadar ki, 
ilk nazarda bunların muhte
mel bir dimağın mahaülii ol· 
duğuna hftkmolunabilir. 

Bu binalar n mimarı yalnız 
Amerikaya deiil biltün diln
yaya meşhur Freddy Tonel 
idi. 

Bidayette bu ladam nor
mal ve aklı selim sahibi ol
duğundan yaptığı binalar za• 
manın icabına uygun şahe
serlerdı. 

Fakat bir hadise bu ada
mın sinirini ve aklını boz· 
muştur. 

Özenerek yaptığı muazzam ' 
bir binada effedilemiyecek 
bir kusur görüldüğUoden bu
nun yıktırılıp yeniden yapıl
ması lazım gelmiştir. 

Kabahat planda ve bioae• 
naleyh mimarda değil bina· 
mn ioşasını ı..deruhte eden 
ustad idi. Fakat herkes ka· 
bahatı ustada bulmuştur. Bu 
hadise mimarın:akhnı oynat
masına sebep olmuştur. Mi
mar bundan sonra garip bi
nalar yapmağı aklına koy· 
muıtur. 

Sorbonne üuiverıitnıi Fran 
sanın tarihine karışmış, asır· 
larca eini ıiy•sette Amil ol· 
maftur. On altıncı asrın or · 
talarmda tekimül etti. Ciz
vitlere aleyhtar oldu ve bu 
kabil bütün hareketlere karşı 
vazıyet aldı. Büyük inkila
bın başlarında 1792 de lii· 
volvndu. 

de kalmıştı. Graf Von Spee · yerleşmiş olan Portekizlil re 
nin feci ikibeti herkesçe karşı müdafaa etti. 1&44 de 
malüadur. 1 Arjantinio hücumuna utra-

' kı ve Musi.afa eliyle 164 
Sigortacı Hüber 

Garabete meftun olan A • 
merikalılar iptida bu yeni 
plin ve binaları orijinal ıey
ler sanarak mimara birıok 
siparişler vermişlerdir. Fakat 
sonraları mimarın aklından 
zeru olduğu anlaşıldığından 
pek iş veren olmamışlar. Ma• 
amafih mimar boş durmayıp 
o zamana kadar kazanıp bi· 
riktirdiği milyonlar ile kendi 
hesabına birçok garip tekil 
binalar yaptırmıştır. Bu ıibi 
binalardan biri alelAde eh
ram şeklindedir. Yani aıa· 

Sorbo'oun ilk binalarından 
eser kalmamıştır. 

Napolyon devrinde Paris 
üniveraitdıine birçok binalar 
verildi. 1813 de üniverıite 
kütüphaneai buraya nakledi-

lerek, Sorbonne üç fakülte
nin, ilahiyatın (1885 e ka
dar) edebiyatın ve fünunun 
merkezi haline geldi. Keza, 
Paris akademiıinin de mer-• 
kezi. 

1852 de Paris .. şehrine ter
kedilmiştir. Bin sekiz yüz 
seksen dörtle bin [dokuzyüz 
arasında binaları tamamile 
yenilendi. .................... ................................ 
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811 yüzden Urguay son radı ve karşı koydu. 1865 
günlerin mevzuu oldu. ile 1870 arasuula Brezilya ve 

Bu memlt!ket cenubi Ame· Arjantin ile ittifak ederek 
rikadadald hükiımetlerin in Paraguaya karşı harp etti. 
en küçüğüdör. Umami me- Uzun süren d hili karışık-
sahası 170,000 kilometre mu- Jıklardao sonra ıon zaman-
rabbaı, n fusu 2 milyon ka- larda sükun buldu. Mesaisi-
dardır. Fakat arazisi çok ni umrana hasretti. 
münbit, iklimi mutedil, coğ· Uruıuay merkeziyet eıası 
rafi vaziyeti pek müsaid ol- üzerine kurulmuş bir cüm· 
doğundan inkişafa kabiliyet- hutiyettir. : .ükumetin resmi 
li bir memlekettir. Umgay bir dini olmamakla beraber 
toprakları dört köşe b;r man· ahalinin ekserisi katoliktir. 
zara gösterir. Bir yüzü atlas Montevideo - Alman cep 
Okyanusu üzerindedir. Şi- kruvazörünün sığındığı bu 
maide ve şarkta Brezilya, liman Uruguayın idare mer· 
garpte Arjantin ile komşu· kuidir. La Pbta halicinin 
dur. Kumluk sahillerinden şimal kıyısında kurulmuş gü-
ve bir iki kayalık tepeden zr. I bir şehirdir. Hükumet 
başka işe yaramıyan yeri bina ları , büyük çarşısı, geniş 
yoktur. 500 den fazla olan parkları ve pek uzaklardan 
nehir ve dereleri memleketi gcrülen katedrali bu şehirin 
baştan bışa sulamaktadır. başlıca güzelliklerini teşkil 1 
Cenup ve şark tarafları zen· eder. Montevideo -yaz kış ay-
gin ormanlar ve çayırhkJarla ni ılıklıkta kalan, müsaid 1 
kaplıdır. iklimi, mavi seması ve serin 

lhracaatının yüzde 95 ini rilzgarlarile Brezilya ve Ar-
hayvan ve hayvan mahsulle- jantin zenginliklerinin daima 
ri teşkil eder. Dünyanın en tercih ettikleri bir dinle me 
büyük et konserve fabrika- ve eğlence yeri olmuştur. 
ları buradadır. Altın, gümüş, Şehirde İtalyan, lspanyol 
bakır, demir, madenleri de ve lngiliz kolonilerinin ayrı 
ihraç edilir. 2,700 kilometre azrı mahalleleri vardır. Pek 
uzunluğunda demir yolu var· geniş ve işlek limanında bü. 
dır. Bütün hatlar idar~ mer- yük bir faaliyet gorülür: Şe
kezi olan Montevideo'da top- hir 1726 da kurulmuıtur. Nü -( 
tanır. l fusu 700 b·n kadardır. 

t .. -. ................. ~ ... ~~ 

lzmir Defterdarlı2'ından: 
Salihlili Emin oğlu Sülcymanın Basmahane şubesine 

emlak satı ? bede!i borcuııdan dolayı mutasarrıf olduğu 
hmetpaşa rnalı aHesi ikinci yüksel{ sokağında kain 4 fi ılı 
ve 400 lira kıymetindeki evi ta hsili emval kanunu hükr m 
ferine te\ fi ktın hac z edilerek 21 giin müddetle müzayedeye 
çıkarılmıştır. Talip olaolarıa 5-1-940 Gum ;ı günü saat 15 de 
vilayet idare heyetine müracaatleri ila n olunur. (4580) 

17-24-2 

Yılbaıı Biletilennizi SA DET Kise11i den 
C:orakkapu Polis merkezi karıııı No.864H. Tabıia Oader 'telefon 3497 

Jüidisi 
Şamh Şükrü ve 

kardeşleri 

Emil Ti!so 
Muallim kimyager 

Salaheddin Özyar 
Uşak ve Söke oteli 

15 

200 
10 

10 

sahibi 100 
Avukat Cemal Çan

çar ve eşi Perihan 
Çayçar 25 

Mebmad Allınökçe 5 
Pamuk ı:ı~nıucat işçi· 

leri 838 
Doktor O sman Nuri 

Eter 100 
Rahmi Kasabal ve kar-

deşleri 1000 
Bornova milli yardım 

komitesi 744 
Manifatoracı Nuri 

Se-vil 1000 
Bucalılar yardım 

komitesi 225 
Türk ecza deposu 200 
Karşıyakn milli yardim 

komitesi 391 
Karşıyaka Kızılay 822 

Dün akıama kadar yar
dım listesindeki teberru 

27980 lir ya baliğ olmüştur. 

Moday• uv fık en lüks 
manto ve kostüm tayyörlar 
dikilir. 

Birinci b •yler sokak kaçlın 
erkek Asım terzihanesi 

ğı tarafı ufacık olduğu hal· 
de havaya yükseldikçe ıe· 
niıliyor. Kaçık mimarın ma• 
rıf etlerinden biri de tt.lgraf 
direği şeklindeki upuzun ve 
ince bir binadır. Her katuıd• 
tek bir oda vardır. 

Mimar bir gün camdaD 
bir bina yapmağı kurmuştur. 
Ve hakikaten cam malzeme· 
den bu odayı yükseltmiştir. 
Fakat camlar matlup derece 
de metaneti haiz olmadığın· 
dan birıün en üst katı mu
ayene ederken cam kırılmıf · 
ve milyonlarca parçası ile 
birlikte mimar düşüp ölmüt .. 
tür. 

Mimar ölmekle beraber b• 
raktığı eserler, son derec• 
garip ve saçma sapan olma" 
sına rağmen, kendisine öl" 
mez abideler teşkil etmek" 
tedir. 

Şen, Şuh, Kendiıi Gibi S~ ' 
de Güzel DENNA DURBIN 

en son ve en ıüıel eseri 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

İlk Uyanış 
Tayyare Sine 1 

TelefoO 
lllcı!il 3646 

Muhterem müdavimlerine if 
tibaı la takdim eder 

Mantoluk ~ Ayrıca : MlKl MAUS ve ~ 
luk erkek, ka- LER jurnal. Oyun 
<.l•n rouşamma· 1 atleri hergiio : 3- 5-7-
)arı baylar için C. ertesi, P zar 1-3-5-1 
palto, pardet ü 9 da. Çarşamba g&nleri tı' 
lbrahim Ka-ı t- .. HALK .. "dil' raka,ta bulu- un gun gunu 
nur odunparı 12 Hususi ~e Balkap 26' 

Salon 15 kuruıtur 


