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Cümhuri11etiıı tıe Cümhuri11et eaeriııin bekçisi, ıoba.hla.ra çıkar ılııa..si ııozetediP 

Maarif vekili lskenderunda 
Antakya, 27 (Huauai) - Maarif Vekili 

B. Haaan Ali Yücel tedkiklerine devam için 
buradan lskenderuna gitmiştir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

urdu Saran Büyük Fela Büt •• n 
Güzel yurdumuzun bir çok yerleri harabe haline geldi 
, - ' 
Erzincanda .bütün evler yıkıl.dı. Şehir baştan 
başa enkaz halindedir. Kemah da ayni haldedir 
Zelzelenin merkezi Sivas ve Tokattır. Felaket gece yarısından sonra 

olmuştur. Zelzele bir çok vilayetlerde ve şiddetle hissedilmiştir. 
ı · ölen ve yaralanan vatandaşların sayısı daha belli değildir. 1 
, .................................... ~=======-===-----------ı:a~==;"""l-..;'mll~ııs:::;'ll--------~ 

Hükumetimiz 
Derhal felaketzedelerin 

imdatlarına koştu 

1"elıiketzedeleriıı ya.rclınııııa. koşan 
hükümet reisi Dr. Refik Saydall\ 

Dünyanın 

Dikkati ... 
*--

Şimal memleketlerine 
çevrilmiş 
bulunmaktadır ... 

--*--
• ŞEVKET BİLGİN 

Ankara, 27 (Husu>i) - Saat on altı
ya kadar alınan malUmata göre Sivas, 
Erzincan ve Orduda zelzele büyük bir 
felakete •ebebiyet vermiştir.. Hükümet 
claire1eri, hastaneler, mektepler, ya ta
mamen veya kı;;men harap olmw;lardır. 
Zayiat hakkında kari tafsilat yoktur .. 
Köylerde tahribat daha geniştir. Kızılay 
\'e hükümct geniş mikyasta yardım faa
li)'Ctine başlamıştır. Bilhassa Kızılay 
nıühim mikd::ırda para yardımı yapmış
tır .. 

Erzincan, Tokat ve Sivasa ii~ parti 
olarak 700 çadır daha gönderilmiştir. 

Erzurum Ye Erzinc~na iki tren tahrik 
olunmuştur. Bu trenlerde doktorlar, ilaç 
\•e iaşe maddeleri bulunmaktadır. 

Dahiliye vekaleti zelzele mıntakasın
d2hi viliiyetlere ve bu vilayetlere civar 
olan vi15yctler valiJerinc yardunın en 
kısa zamanda yapılması enlrini verıni~
tir .. 

Başvekil Refik Saydam, üçüncü ve 
dördüncü umumi miifeltişliklere feHlke
te maruz kalan vilayetler halkına yapı
lacak yardımlar hakkında uzun talimat 
wrıniştir. - Sonu 4 üncü Sahifede -

Fô.cia yerine giden Dahiliye ı•ekili 
B. Faik ôztrak 

,. ( *' µ •• .. . j 

,., 
Tanıa"l'nen harap olan Erziııcan ~ehrimiz .......... 1·11·rk··· .. ··ıwı·ı·ıe·1·1 ......... .. 

Ye)se kapılmaz 
Vazifesini bilir 

Dün, bütün memleketi bi.iyük teessür ve matem içine düşü
ren bir felaket haberi Ankııra radyosu tarafından verilmiştir. Gü
nün haberlerini almr.k için radyolanru açanlar kardq ıztıraplannı 
al :aettiren bu feli.ketli hahe: in müphemiyeti kar,ııında kalpleri
nin burku!dufrunu hissetmişlerdir. 

Türk milleti, bütün sevinç!erinde ve kederlerinde tam bir 
aile vahdeti arzettiği için, güzel yurdumuzun en uzak kö~esin
de baş gösteren en küçük bir ıztı.rap hadisesi dütünülemez ki 
bütün vatanı ve bütün milleti birden alakadar etmesin .. 

Kalplerimizin bu ezeli tesanüdü bize en büyük kuvvetimiz 
olan birliğimizi ve onun felaketler karşıamda teessür duyan, fa
kat asla yeise kapılmıyan azametli kuvvetini vermiştir. 

Felal<et bir emrivakidir. Fakat ayni derecede emrivaki olan 
ba~a B. Millet Meclisi olduğu halde hükümetin derhal İcap 
eden bütün tedbirlere l:aş vurarak vatandaş ıztıraplannı elden 
geldiği kadar teskine sitap etmi, bulunduğudur. 

Devletçe yapılması lazım gelen şeylerin haı:!di azamisi yapı
lacak, bundan w.ınsenin ,üphesi yoktur. 

Bir şefkat müessesemiz olan Kızılay derhal vazifeye bqla
mıştı.r. Fakat haberlerin bu dakikaya kadar elimize gelen tafsi
latından anladığımıza göre felaket mınt&kası çok geniş ve yar
dıma muhtaç olan vatando.şların mikdan çok fazladır. 

Şu halde, muhterem valand~rlar, bu kış kıyamette en büyük 
mahrumiyetler ve yoksulluklula karşılaJall vatanda~lara yar
dım elimizi derhal uzatalım .. 

Kendi refah•mızdan, kentli zevkimizden ve kendi neşe payı
mızdan ne müll'Hirte ayırarak felaketzedelerin yaralarını sar
mağa tahsis edelim .. 

Acele yardımlar yapmak znnrnında Türk milletinin tüken
mez bir hazine olan aefkat hislerine güvenebiliriz. 

Büyük Millet Meclisinin milletten arıyacağı yardımlar var
dır .. Muhakkaktır ki bu yardımlardan hiç biri eaİrgenmiyecek, 
Türk milletinin her ferdi kendisine düşen mukaddes yardım va
zifesini bir vatan borcu, bir ahlak borcu, bir insanlık borcu ola
rak ifa edecektir .. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Buyük .:.arar gôrf'n Zile şe1ırimiz 

Millet Meclisi 
Milli Yardım komitesi 
teşkiline karar verdi 

Ankara 27 (Hususi) - Büyük millet 
meclisi bugün B. ~emseddin Günaltayın 
başkanlığında toplantısını yapmı~tır. 
CeJsrn:n açılmasını müteakip kürsUye 
gelen Sıhhiye wkili B. Dr. Hulusi Ala
taş, bu sabah memleketin hemen her 
yerinde hissedilmiş olan zelzele felaketi 
hakkında aldığı telgrafları okumustur. 
Saat ikide memle.ketin bir çok yc>rlcrin
de vukua gelen zelzele hakkında, Er
zincan, Ordu ve Tokat vilayetlerinden 
gelen telgraflar sunlardır: 

Erzincan - Şiddetli zelzeleden hükü
met konağı, ordu müfctti~liği, mektep
ler ve şehirdeki bi.itün evler y1kıhnı~tır. 
Şehir baştan başa enkaz yığını halinde- :,. 
dir. Bir ç_ok kimsder enkaz altında ka
larak ölmüşleı· ve yaralanmışlardır. Pi
yade ve topçu kı~lalarından gelen asker
lerle enkaz alfındaki ölü ve yaralıların 
kurtarılmasına ve cıkan yangınların 
söndi..i rülmcsi.'1e çalışılınnk tadır. 

Afilli ilnrdını k•mıtte:ı, reısı 
B. Abdülhalik Re11(1ıı 

1 

1 

Şehrin her tarafla ınuhabercsi miin
katidir. Bu malômat en yakın istasyon
dan verilmektedir. Derhal çok mikyasta 
çadır. ilaç ve doktora ihtiyaç vardır. 
köylerdeki tahribat ve zayiat daha ge
niş ise de muhabere lınkfinsızlığ1 "'dan 
tesblt olunamamıstır. 

Sıvas - Bu gece !=:aat ikide KPnıah 
·ehri enkaz yığınt ha1!nP gel:nistir. Kfi
sabada baslıyan yan.~ınların ~öndiir;·ı
mesine çalış1 1 :naktadır. Şehirle muh<.
b"re nıünkati bulunduğundan bu nıa
llır""at Dumanlı i~tasyonundan \·eri1 111"'k
tedir. Fazla cadır. n;,ç ve do\tr·•a 'ht:
yaç vnrdır. Zelz.ele kasahara mi.inha• ır 
olmayıp köylerdckı tahribatı gcnı~ nı k
yastadır. 

Fiicia yerine giden Sıhhiye 1.:ekili 
Hulüsi Alat~ 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE ------------·----
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kızılay 
--·--

Oerhal felaket 
gören yerlere 

Para, Ekmek, çadır 
çamaşır, battaniye 
göndermek suretile 
yardımlara başladı 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Finlandiyanın mukavemeti bu 
harbin en büyük sürprizlerinden 
biridir. Finler, insan ve maleryelce 
nisbetsiz bir mücadelede, dünyanın 
hayranlığını celbeden kahramanlık
larile hürriyete, istiklale hak kazan
mış bir millet olduklarını İspat et
mişlerdir. Üstün bir iradenin, üstün 
bir kumandanın bu mukavemetteki 
tesiri muazzam olmakla beraber, iti
raf etmek lazımdır ki, tabiatin bü
yük yardımları olmasaydı, Finlandi
ya, müthiş Alman • Rus savletine 
bir ay bile dayanamıyan bahtsız Po
lonyanın feci akıbetine düşmekten 
kurtulamazdı. Kızıl ordu başkuman
danlığının bir tebliğinde izah edildi
ği gibi, Finlandiyalılar, Karla örtü· 
lü ormanların, buz tutmuş göllerin, 
ıssız steplerin teşkil ettiği tabii mü
dafaa hatlarına, kıymetçe Sigfrid is
tihkamlarından geri kalmıyan Man
nerhaym müdafaa hattını iliive et

Bulgaristan Garp Cephesinde 
Balkan sulhunun teh

likeli ııoktasıdır 

-*-
Hitlerin huzuru ile derhal yapılan 

derhal püskürtüldü bir baskın 
mi" bulunuyorlar. 

B k k 1 
----------1\#rılllıl*"""""""' _________ _ 

Üyü omsu arının tarihi ihti- Paris, 27 (0" .R) - Pöti Jurnalde San ı ııs b 1 y J d B ların ' · u unan ugos avya ır. un Par:s 27 (Ö.R) - Hm· as askeri vazi- değil dır. 1917 de No l\laııs Luva denilen eğer Almanlar önümüzdeki baharda Ma-
raslarına sahne olan bir bölgede, Poursan Balkan devletlerinin vaziyetle- karsısında Sovyet Rusyaya ümitlerini yet hakkında şu nıaJUmatı veriyor: Al- ve iki muharip rephe arasındaki sahipsiz jino hattına bir taarruza kalkarlarsa bu 
müstakil olarak yaşamanın bütün rini tetkik ediyor ve önüınüzd,ki gün- :,ağlamıs bir Bul~arbtan Balkanlar sul- manlar dün sabah erkenden bir ı,,,ı:ı_ yerler birbirinden bazı yerlerde bes, on taarruzlar Majino istihkamları önünde 
zorluklarını hesap ederek her ba- lerde toplanması muhtemel olan Balkan hunun tehlike nokta'1dır. na teşebbüs etliler. Bu harekette bızzat ve en fazla iki yüz kadar uzakla idiler. imha edilecektir. 

devletleri konferansından bahsederek Ordr'da Perlinaks, Romanya ve Yu- Hitler hazır bulunmuotur. Alman baskı- Bugün i<e Fransa asıl huduttan 18 kilo- Ahiyon Fransez, son yirmi dört saat-
kımdan heybetli bir müdafa 0 hattı dJ ki S [ k d' k dd 1 uk dd d d ' ..., yor ı o ya, en 1 mu a eratının gos avyanın m a ~r<.ı.lını i are c en nı küçük Fransız ınevkii tarafından ko- metrf> geride bir nıiid~faa hattı ile ko.:.. te Almanların bir çok istikşaf hareket-
kurmuş olmaları milli şuurlarındaki komşularının mukadderatı ile beraber zevatın. Sovyet Rusyanın ·Balkanlarda ]ayca tardedilıniştir. runmaktadır ki bu hat ~elikten ve be- !eri yaptıklarını ve dün sabah saat dört
uyanıklığın, olgunluğun delilidir. olduğunu anlamıyacak mı? .. Şimdi Bal- bir istila hareketine girişmiyeceği timi- Havanın fenalığı tayyare faaliyetine tondan zaptedilince bir istihkamlar >il- te kuvvetli topçu hazırlığından sonra 
Polonyalılar aynı olgunluğu, aynı kanlarda, İngiltere ve Fransanın emni- dinde bulunduklarını Finlandiya harbi- mani olmuştur. silesidir. Mozclin şarkında bir Fransız mevkiine 
l:asiretl gösterememişlerdir. yetlerini garanti ettiği Romanya ve Yu- nin hiç olmazsa böyle bir teşebbüsü ge- Paris 27 (Ö.R) - Pöti Pariziyrn ga- No Mans Land'da dihmanın yapaca~ı taarruz ettiklerini bildiriyor. 

_ SONU 2 İNCİ SAHİF'EDE _ nanistan ve karşılıklı bir yardım anlas- !'İlettiğini yazmaktadır. zetesinin askeri muhabiri yazıyor: Garp taarruzlar için istinad noktaları viicuda Almanların ellerine geçirmek istedik-
masiyle bağlı bulundukları Türkiye ile Londra, 27 (Ö.R). - Bir Bulgar tica- cephesinde bugiin yapılmakta olan har- grtirmı•<i mcof'dilmektrdir. leri bu küçük mevki kendisinden bek-

~V_K_Rr__,_.,...,....,....:.·~'J.:..1;,"t:.':.':,::;:~:!:;:::.::'.:-:.l.<.~~;:t!~;;~:=;~ ·.~~~~~~~~-~~·~'.'.!".!.:'"'~'~.J.ııı:=~ · ur __,, ıa _ ·n •11;> ı rl" ntn=:nı:: _ 



~AHIPE 2 

-3-
Bütün din 
Meryemin 
bul ettiler 

uluları \'C Rahipler 
mabede gelişini ka
ve hoş karşıladılar. 

Umrarun oğlu olacağı hakk.ındaki iti
madı, mabede Azad vaad edilen çocuk
ların ekeerisinin oğlan olmasındandı. O 
ki mabedin en ileri gelenlerindendi ve 
Zdteriyya peygamberin ııadık arkadaıı 
idi, dbette ki Tanrı onun bu dua ve nez
rini kabul edecek, kansı oğlan doğura
caktı. 

V akta ki müddet tamam oldu, kadın 
bütün ümid ve arzulann hiJi.fma oğlan 
deiiJ., kız doiurdu. 

Çocuğun adını da cMeryem> koydu
lar. 

işte laanın annesi olan (Meryem) in 
bu •uretle doiuıunu din tarihleri ve 
Kur'anın Meryem •uresi böylece kay
deder. 

cMERYEM• Mabede Giriyor 
Umran ve lcanaı, çocuklarınm oğlan 

yerine kız olmasına çok üzülmüşlerdi. 
Hde Umran, yemez olm~tu. Evinden 
dışan çıkmıyor, utancından mabede bile 
gelemiyordu. 

- Halk arasına ben ne yüzle çıkarım, 
diyordu. Tann benim nCZTimi kabul et· 
medi. Demek ben Tanrının yanında mak
bul bir kul değilim. 

Zekeriyya onu te1elliye çalışb. Ken
disinin de çocuğu olmadığından bah
setti. 

- Tanrının işine karı~lmaz dedi. O, 
dilediği gibi yapar ve ne yaparsa iyi ya
par. Ne malum senin doğan kızının din 
için oğlandan daha hayırlı olmıyacağı .. 

Fak.at bütün bu teselliler Umranın te
essürünü izale edemiyor ve onu evin
deki itikafından kurtaramıyordu. 

Zekeriyya, c;ok sevdiği mabedarkadaşı 
Umranın bu büyüle teessürü karşısında 
çok üzülmüştü, Onun derdine çare arı
yordu. Fakat kız olarak doğmuş bir ço
cuğu oğlan yapmak elinden gelmediği 
için o da arkadaşının elemine ortak ol
muştu. 

* Bir sabah, Zelceriyya erkenden Um-
ranın kapısını çaldı. 

Merycmin anası kapıyı açtı. 
Zelceriyya: 
- Umran nerede~ 
Dedi. Meryemin anası: 
- Dün ak§Rlll odaya kapandL Su bi

le içmedi. Mütemadiyen dua ediyor, gü
nahlannın affını Tanndan diliyor. 

Dedi. Zekeriyya, kadına biç bir şey 
söylemeden Umranın kapandığı odaya 
girdi. 

- Ya Umran.. Dedi. Kaldır başını 
secdeden .. Sana müjde getirdim. 

Umran, Zekeriyya peygambere ümitli 
nazarlarla baktı. 

- Ya 7.ekeriyya, dedi. Sen Tanrının 
resulüsün. Sana her şey malum olur. 
Söyle.. Getirdiğin müjde nedir} Benim 
bilmeden işlediğim suçlarımı Tanrı bana 
bağışladı mı} Mukaddes mabede nez.ir 
lçin bana bir oğlan çocuk, bir erkek ev· 
lad mı bahşedecek} 

Zekeriyya, arkadaşını derin bir mu· 
habbet ve geniş bir samimiyet hiılesile 
sardıktan sonra: 

- Hayır .. Dedi, Tanrı sana başka 
evlat vermiyecek ve Tanrı indinde gü
nahın, isyanın yok. Ancak sana müjd,.m 
çok büyük bir müjdedir. Dün gece Ceb
rail geldi ve bana hakkın tebliğini 
bildirdi ... 

Var git, Meryemin babasına muş-
tula... Dedi, Cenabı Hak onun mÜ· 
nacatını kabul etti. Kızı Meryemi er· 
lcek niyetine kabul etti. O da vadinde 
dursun ve Meryemi (Beytülmukadde!I) 
in çatısı altına kosun ... 
Zekeriyyanın bu haber ve müjdesi 

Umranı sevince garketti. 
- Sahi mi söylüyorsun ya Zekeriy

ya .. Dedi. Bu nasıl olur. Simdiye kadar 
ı.•c yine bizim koyduğumuz usule göre 
mukaddes mabedin eşiğinden bir kn· 
dın ayağı ı::eçmemiştir. Kızımın Tanrı 
nezdinde oğlan çocuk olarak kabul 
edildiğini sana vaki tebliğ ile kabul ede
yim. Fakat onu, vadim ve ahdim üzere 
cBeytülmukaddes> e nasıl ithal edeyim. 

Zekeriyya, düşünmeden cevap ver• 
di: 

- Mademki Tanrı öyle buyurdu, Öy· 
le hareket etmek gereJc. Meryemin me· 

meden kesileceği zamana kadar bekler· 
sin. O zamana kadar da üzülmez, müs
terih olursun .. Sonra da onu ahr ahdin 
mucibince ve sanki oğlan çocukmuş gi
bi mabede getirirııin. Merak etme. Üst 
tarafını bana bırak. 

Zekeriyyanm Peygamberliğine iman 
eden Umran onun bu tavsiyesine de ria· 
yet edeceği vadinde bulundu. 

Meryemin anası da bu habere sevin· 
mişti. 

MuJcaddea mabede yaptığı ve doğum
dan evvel ilüm ettiği nezri herkea bili
yordu. Doğurduğunun kız olmıuı Beni 
lsrail kadınlan arasında onun da itiba
nru kırmıştı. Fakat şimdi Tanrı, Pey· 
gamberi vasıtasile onlara kız evlatları· 
nın oğlan yerine kabul edileceğini ve 
onun Bcytülmukaddes nezir mucibince 
terkini emrediyordu. Bu yalnız iadeli iti
bar Jeğil, oğlan doğurmaktan üstün bir 
ıerefti 

Maamafih ne Umran ve ne de ka· 
rısı, Meryem memeden kesilinceye ka
dar bu hususta kimseye bir eey söyleme· 
diler. 

Vakta ki Meryem nna südüne ihtiya· 
<'ı olmıyacak vaziyete geldi, Umran onu 
kucağına aldı ve doğruca mukaddeıı ma· 
bede getirdi. 

Orada, din büyükleri ortn.-ıında otu
ran Zekerivyanın dizi Üstüne koydu. 

- Ya 7.ekerivya .. Dedi, işte ahdım 
üzere evladımı Beytiilmukaddese nezir 
ve azat eyledim ... 

Bir rivayete göre Meryemi mabede 
getiren Umran değil, nnası idi. Esasen 
~erek din ve gerek devlet tarihlerinin 
hemen hepsinde ve böyle mühim hadi
selerde iki taraflı, birbirine 7ıd rivayet
ler çok defa yer olmaktndır. Mabedin 
hadimleri, rahipleri bir kız çocuğunun 
nz.rıt rdilmesi karşısında hayrete dü!ltÜ
ler. Ru kız çocuk büyüyecekti. Kız.lık, 
kadınlık halini ~örecekti. cNapak> dem
lro:ri olacaktı. Halbuki mah~din mukad
des muhiti böyle hallere t hammül ede
mezdi. Hatta kadın eli sü .. ülen nesnele
ri bile cNapak> addederdi. 

Hayret ve itirazlarını Zekeriyyaya 
bildirdiler. 

Zekeriyya, bu itir :dara şu cevabı 
verdi: 

- Tanrı bu kız çocuğu oğlan cocl•k 
niyetine telakki etmiş ve onun ma'bede 
kabulünü cmr~tmiştir. 

Zekerivva, Pev~amberdi. Din ulula
rının büyüğü idi. Herkesin sev~i ve say
gısını, itimadını kazanmıştı. Mademki 
o böyle söylüyordu. inanm:ı.k lazımdı. 

Işte mabet rahipleri, din ululan Mer· 
yemin Reytülmukaddeııe r?elişini bu 
suretle hem kabul ettiler, hem de ho~ 
karsıladılar. 

Dünyanın din çehresini değiııtfrecek, 
yeni bir din kurncak. yeni bir (Kitnp) 
ehli olacak ls:ı Peygamberin anası İşte 
Lu suretle Beni lsrail tayfasına mensup 
bir ana ve babadan doğmuş ve Beni 
lsrailin Pey~nmberi 7 ekeriyyanın dela
leti ile yine Beni lsrail mabedinde T ev
rat ahkamı dairesinde terbiye gönneğe 
namzet olmuştu. 

MERYEM ICiN MABETfE 
MONAKAŞA 

Meryem .. Yedi yaşına basmıştı. 
Yedi yaşına gelinceye kadar (Mabet) 

te, diğer çocuklar, azat edilmiş çocuk
lar gibi bütün mabedin, rahiplerin çocu
ğu olmuştu. 

Usuldendi.. Yedi yaşına basan ço
cuk muhakkak mabette yalnız tek bir 
hocaya emanet edilir ve bu hocanın ted
risi altında Tevrat ahkamını, Jin kaide
lerini öğrenirdi. 

Bu usule (Meryem) in de tabi olma
sı lôzım geliyordu, 

Fakat Meryem, yedi yaşında olduğu 
halde adamakıllı gelişmişti. Yaradılışın
daki güzelliğe yüzündeki cHidayet nu· 
ru> istisnai ve harikulade bir melahat 
vermişti. Şöyle ki yiizüne kim bakarsa 
gayriihtiyari bir hayranlık hissediyordu. 

Böyle güzel bir kızın hocalığını yap· 
mağa ise mabedin bütün salikleri, bütün 
rahipleri, can atıyordu. 

•• BJ'l'MEDf •• 

Arkadaşımın =
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
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Seni istiyorlar. Dün akşam Beyefendi 
de, hanımefendi de hep senden bahset
tiler. Çok hoşlarına gitmişsin. Haydi, 
üzülme gel.. 

Ben yine utancımdan gitmek isteme
dim. 

Bu k11ıkla , bu yırtık çoraplarla nasıl 
giderim .. 

Dedim. Hizmetçi baktı ki benimle ba
şa çıkamıyacak : 

- Evin arka kapısı var, dedi. Oradan 
gireriz. Ben sana küçük hanımın çorap
larından, <>ntarilerinden veririm ... 

beraber evin yolunu tuttuk. 
Hakikaten de o beni evin arka sokak

ta olan öteki bahçe kapısından içeri al
dı. Buradan mutfağa götürdü. Bir ara
lık kayboldu. 

Ben kendi kendime yaptığım şeyin 
acaba ayıp mı olduğunu muhakeme et
meğe çalışır, kaçayım mı .. Kaçmıyayım 
mı diye düşüniirken hizmetçi elinde bir 
takım çamaşırla geldi ... 

HizmeLçinin, muhakkak hanımının ve 
hatta Sunanın malumatı ile bana getir
diği bu çamaşırlar yeni bohçadan çık-

YENi A.SIR 

B. N. Eğriboz 
Bir kamyon kazasında 
ağırca yaralandı 
~e kazasında Portakallarda çıkan 

bir haşereyi mahallinde asistanlariyle 
tetkike giden Bornovadakl mücadele is
tasyonu teknik müdüril B. Nihat Eğri· 
boz müessif bir kaza geçirmiştir. B. Ni
hat Çeşme kazasından bir kamyona bi
nerek Izmire avdet ettiği sırada, Alaçatı 
nahiyesi civarında kamyon devrilmiştir. 
Kaza neticesinde B. Nihat Eğribozun 
sağ ayağı kırılmış ve kamyonda bulunan 
asistanları da hafif surette yaralanmış
tır. 

B. Nihat derhal başka bir makine ile 
Izmire getirilmiş ve memleket hastane
sinde tedavi altına alınmıştır. 

B. Nihat Eğriboza geçmiş olsun de-
riz. 

-*-LİMANIK İHRACAT! 
Kanunuevvel ayı ilk on beş günün

de yapılan mahsUI satJı?ları hakkında ti
caret odasınca bir rapor hazırlanmıştır. 
Bu müddet zarfında lzmirden 362 ton 
üziim, 624 ton incir, 141 ton palamut ih
raç edilmiştir. 

-*-Hayvan neslinin 
ıslahı programı 
Vilayet ıslahı hayvanat komisyonu 

dün valinin riyasetinde toplanmış ve 
hazırlanan beş senelik hayvan neslinin 
ıslfıhı programını tetkik etmiştir. Prog
ram tasvip edilmiş, tasdik için Zirant 
vekaletine gönderilmiştir. 

KÖMÜllDEN 
ZEHİRLENMİŞ 
Kahramanlar mevkiinde Ramiz karısı 

Bn. Letafetin yaktığı kömürden zehir
lendiği anla§ılnrak hastaneye kaldırıl
mıştır. 

-*-B. FAİK SOYLU-
Niğde mebusu B. Faik Soylu Ankara

dan şehrimize gelmiştir. 

-*-ZİRAAT MODURU 
KAZALARDA .. 
Ziraat müdürü, yanında zeytincilik 

mütehassısı bulunduğu halde Menderes 
havzasındaki kazalara gitmiştir. Zeytin
likler tesbit edilmektedir. -*-tikir komisyonu 

Vilayet ihtikar komisyonu dün öğle
den sonra vilayet makamında toplanarak 
ihtikar mevzuu hakkında bazı ticaret
hane sahiplerini dinlemiştir. 

iki çocuk 
--*--

Çık ardık la r ı yangın-
da az kal•ın 
yanıyorlardı 

Dün saat 12,18 de Mezbaha karşısın
daki 1599 uncu sokakta bay Suphl Ko
yuncuoğlunun kiracısı bay Fahrinin ye
di odalı evinden yangın çıkmış ve der
hal söndürülmüştür. 

Yaptığımız tahkikata göre, bay Fah
rinin yedi yaşlarındaki oğlu Hamdi ile 
beş yaşındaki Sabaheddin adındaki ço
cukları evin alt katındaki odaların bi
rinde külliyetli miktarda depo edilrn~ 
olan kuru otları kibritle tutuşturmuş
lardır. Birdenbire genişliyen ateş o sı
rada şiddetle esmekte olan rüzgarın te
siriyle çatıya sirayet etmiş ve alevler 
bu bina ile yakınında bulunan diğer bl
nalan tehlikeye düşürmüş ise de derhal 
yetişen itfaiyemiz kuyulardan su almak 
suretiyle ate§i abloka etmiş ve evin yal
nız iki odasının çatısı yandıktan sonra 
ateş mevzil olarak bastırılmıştır. 
Yangını çıkaran çocuklar ateşten ken

dilerini güç hal tle kurtarabilmişlerdir. 
Eşyalarla birlikte bir de keçi kurtanl
mıştır. Bina sigortalı değildi. -*-TURKiYE • İTALYA 
TİCARETİ ... 
Türkiye - Italya ticaret anlaşması mü-

1.akerclerine esas olncak rapor mıntaka 
ticaret müdilrlüğU tarafından hazırla
narak dün Vekalete arz.edilmiştir. Ra
porda Tilrkiye - Italya ithalAt ve ihracat 
ticareti hakkında Izmir tUccarlarının 
görüşlerine geniş bir yer ayrılmıştır. -*-

Bulgaristan 
Balkan sulhunun teh

likeli noktasıdır 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

ret heyeti, maliye nazırının riyasetinde 
olarak, Sovyet Rusya ile bir ticaret an
laşması akdi için Moskovaya varmıştır .. 
Bulgaristan bu suretle Alman ekonomik 
hllkimiyetinden sıyrılmağa çalışmakta
dır .. Bulgaristan harbin ilanına kadar 
bir çok ilk maddeleri, mesela kauçuğu, 
Almanyadan mükerrer ihracat şeklinde 
temin ediyordu. Harpten l>eri bu itha
Jat tamnmiyle kesilmiştir. 

YARIN 
Matinelerden itibaren 

SİNEMASINDA 
CiHAN DANS KRALiÇESi 

ELEANOR POVELL 

VE 
ROBERT YOUNG 

T arafuıdan şaha.ne güzellikte yarahlan 

Senenin en fevkalide 
AŞK - DANS ve MOZtK ŞAHESERi 

Çoraplar bile ütülü idi .. 
Benim utancıma aldırı.ş etmeden hiz

metçi arkamdaki yamalı entariyi çıkar
dı.. 

İçinden iç çamaşırımın da yırtığını 
görünce: 

- A .. Dedi vah zavallı .. Senin gibi 
böyle güzel .. Hem de taş bebek gibi 
güzel bir kıza böyle çama~ırlar hiç layık 
mı?.. Sen bizim küçük hanımın çama
şır dolabını bir görsen.. Bir geydiğini 
yıkandıktan sonra bir daha geymek için 
aradan altı ay geçer .. Söyliyeyim de sa
na onlardan bir kaç Uıne versinler .. 

Ben sesimi çıkarmndım .. Arkama gey
dirilen güzel entarinin fiyangolarına 
gözüm dalmıştı .. 

- Haydi, çorapları da giy .. Sana bir 
de ayakkabı getirdim. 

O bunları sanki bana kc-ndi ikram 
ediyormuş gibi söyliyor ve söylerken de 
hakikaten bir gurur hissedi~·ordu. 

İnsanlar bilhassa başkaları hesabına 
iyilik yaparlarken bu iyiliğinin aSll sa
hiplerinden ziyade kendilerine gurur 
payı ayırırlar. Bu hastalığın mikrobu bu 
hizmetçide de vardı .. 

di düşünebiliyorum .. 
Mutfaktaki muslukta elimi yUzUmU 

de yıkadım .. 
En büyük arzum bir ayna bulup ken

dime bakmaktı .. 
Acaba bu güz.el entari ile nasıl ol

muştum .. 
Daha küçük yaşta iken her kesin 

aman ne güzel.. Diye beni şımartmalan 
yine o yaşta kendi kendimi beğenmeme 
yol açmıştı .. 
Başımı omuzumdan arknya çevirerek 

~anki görebilecekmişim gibi arkama ba
karken hizmetçi : 

- Haydi.. Dedi, seni bekliyorlar. 
Ben, benim için yapılan bu kadar zah

metlerden sonra tamamen mahcup bir 
halde hizmetçinin arkasından mutfak
tan çıktım .. 

Sofada Suna benim çıkmamı bekli
yordu .. 

- A kardeş .. Nerede kaldın? .. 
Diye yanıma koştu .. Dikkat ettim. Göz 

ucu ile arkamda olan kendi entarisine 
bakmıştı. Fakat bu bakış bir kıskançlık 
bakışı hiç te değildi.. 

Muhakkak annesi ona bu hususta ağ-
, •• .ı.. •• .._ .... , 

. zs Dkkanun Perebe ıtn 

•• 
Üğrctmen 

Nakil ve tayinleri 
Karşıyaka Türk birliği okulu öğret

meni Bn. Macide Kültürle Istik:lal oku
lu öğretmenlerinden Bn. Belkis özden, 
Halltbey okulu öğretmeni Bn. Vedia 
Özel ile Istanbul - Beşiktaş 39 zuncu 
okulu öğretmeni Bn. Münire becayiş 
edildiler. 
Dumlupınar okulu öğretmenlerinden 

Bn. Faliha Gürül Istanbul 21 inci okul 
öğretmenliğine, Izmlr Zafer okulu öğ
retmenlerinden Bn. Fehime öcal Izmir 
Dwnlupınar okuluna, askerliğini bitiren 
Ulucak okulu eski öğretmeni B. Nuri 
Özgen.alp Seferihisar Doğanbey okulu 
öğretmenliğine tayin edilrn.i.şlerdir. 

----tr·---

Ga rp cephesinde ___ ...... __ _ 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

lenen müdafaayı yapnuş ve diişmanı 
çaprast at~ altında ricate mecbur et
miştir. 

Jurnal, Majino hattının müessisi olan 
Andre Majino hakkında çok heyecanlı 
bir makale neşretmiştir. Bugün bütün 
Fransı:ı annelerinin kalplerini dolduran 
minnet ve şükran duyguları ile Andre 
Majinoyu hatırladıklarını, onun eseri 
olan beton ve çelik kuşak sayesinde bu
gün Fransız evlatlarının aziz hayatları 
emniyette olduğunu kaydederek diyor 
ki: 

cAndre Majino sekiz sene evvel öl
müştür. Her Fransızın vazifesi ona hay
ran olmaktır. Andre Majinonun kemik
lerinin Panteon'a nakledilmesini mille
tin şükranını ifade edecek bir hareket 
olarak teklif ediyoruz. 

Maten, Alınanların Messer Şmit 110 
tayyareleri münasebeti ile bir yazı yaz
mıştır. 

Alman kumandanlığının Messer Şmit 
110 lara bağladığı bütün ümitlerin suya 
düştüğünü, Fransız ve Ingiliz avcı tay
yarelerinin büyük kabiliyetleri inkar 
kabul etmez bir vakıA teşkil ettiğini ya
zıyor. 

Londra 27 (Ö.R) - Garp cephesinde 
yeni bir Alman baskın teşebblisü Noel 
sabahı yapılan diğer ikl teşebbüs kadar 
neticesiz ka~tır. Bu taarruz Sarbruk 
cenubunda bir Fransız karakoluna kar
şı bu sabah saat 8 de yapılmışsa da Fran
sız kıtaları tarafından defedilmiştir. Bu 
muvaffakıyetsiz hUcum istisna edilirse 
garp cephesinde sükOnet hüküm sür
müştilr. Hava faaliyeti fena hava dola
yısiyle çok mahdut olmuştur. -*-. Fransız iyanında 
kabul edilen kanunlar 
Pari.s 27 (A.A) - Ayan meclisi dün 

kısa bir mü1.akereden ve hafif bir fultım 
tadilat yaptıktan sonra Dahiliye, Adliye 
ve Abluka, ziraat ve Maarif nezaretleri 
bUtçelerini kabul etmiştir. 

KISACA: 
• ••••••• 

Menli cevap._ 
YAZAN: Eczacı K. K4tnil Akta§ 

Menfi cevap vermek kadar beni üzen 
pek az şey vardır. Böyle bir mecburiyet 
karşısında kaldığım vakıt -adeta kaba
hatlı imiş gibi benliğimde garip bir hava 
eser. Hayat bu, daima milsbetl ihya, 
müsbeti idrak milmkün değildir. Gözli
klir ve gözükmez pek çok içtimai ve 
hissi sebepler her hangi bir vaziyeti 
menfi şekle sokabilir, muvakkat bir za
man için bu vaziyetin sebeplerini tahlile 
ne zaman ne de zemin müsaade etmiye
bilir. Hadiseyi olduğu gibi menfi kabul 
etmek icap eder. Ben menfi cevapların 
güler yilz ile verilmesi ve akıbetini de 
imkansızlığa değil mümkünata bağla
mak yolunu göstermek taraftarıyım, ,u 
günlerde mesleğim icabı bazı ilaçların 
bulunmaması dolayısiyle hasta sahibine 
veya bizzat hastaya menfi cevap verir
ken tizüntUmü bir ben bir de Allahım 
bilir. Bazı öyle hasta haleti ruhiyesi var
dır ki aradığı ilacı bulamadığı gün. der
dine çareyi, bulamamış zehabına düşer
ler, halbuki tedavide bir ilacın bir kaç 
türlü şekli vardır, o olmazsa öteki, da
ha öteki onun yerini tutabilir ve bu çok 
defalar vllkidir. Dünyada çaresi olını
yan tek bir şey vardır, kösenin sakalı ... 
Köselere, sakalsız kaldıklarını gülerek 
değil, ağlıyarak söylemekte mahzur ol
mıyacağı kanaatindeyim. 

etmişlerdi. Nitekim onlar da bir şey 
söylemediler. Ellerini öptüğüm zaman 
beni ayrı ayrı okşadılar. 

Ne, nerede kaldın, ne niçin kaçtın gi
bi suallerin hiç birine maruz kalmadım. 
Besbelli beni fazla utandırmak isteme
mişlerdi .. 

Fahri beyin işi varmış.. Gidecekmiş .. 
Bana: 
- Yavrum, dedi, senin baban ayda 

ne kadar maaş alır? .. 
Ben: 
- Bilmem.. Dedim.. Hakikaten de 

bilmiyordum, fakat arkasından il~ve et
tim: 

- Her halde sizin kadar çok maaş 
almaz .. 

Benim bu saf cevabım Fahri beyi de 
Sunanın annesini de öyle güldürdü ki, 
fena bir şey söylediğime zahip olarak 
kızardım ve başımı önüme eğelim .. 

Ne bileyim ben .. O zaman yedi sekiz 
yaşında bir çocuktum.. Ve her kes te 
pıaas alarak geçinir zannediyordum .. 

Fahri bey: 
- Eviniz kira mı? 

Dünyanın 
Dikkati ... 

--*--
Şimal memleketlerine 
çevrilmiş 

buluıunaktaclır---·--ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -

Bugün fikirleri en çok işgal eden 
sual şudur: 

- Finlandiya ne zamana kadar 
mukavemete devam edecek? 

Bir millet ne kadar foclakar, ne 
kadar kahraman olursa olsun 
mütemadiyen beşer kudretinin 
fevkinde harikalar, mucizeler ya
ratması beklenemez. Bir kişi
nin yüz kişiye kartı mukave
mette devam etmesini istemek ak
lın alamıyacağı bir şeydir. işte Fin
landiyalılar bugün bu vaziyette
dirler. 

Tabiatle ittifaklarından mümkün 
olan azami istifadeyi temin etmekle 
beraber, ümid ettikleri yardunlan 
göremezlerse ergeç dev siklet altın
da ezilmeğe mahkumdurlar. 

Finlandiyaya müzaheret karan 
veren milletler bu feci akıbete seyir .. 
ci mi kalacaklar~ Yoksa yine Sov
yet tebliğinde ihsas edildiği gibi Fin
landiya, müttefik ordulann sağ ce
nahı telakki edilerek Sovyet Rusya
ya karşı bir mücadele merkezi hali
ne mi konacak~ 

Bir kerre şurası muhakkaktır ki, 
Skandinavya devletleri bu mücade
lede yer almadıkça Finlandiyaya bü
yük çapta bir müzaheret mevzuu
bahs olamaz. Halbuki bu memleket
ler Sovyet Rusya ve Almanyanın 
tehdit ve tazyiki altındadırlar. 

* lsveç ve Norveçte bugün fU üç 
cereyan mevcuttur: 

1 - Umumi efkann büyük ekse
riyeti müdafaai nefs refleksinin ta
bii olan hassasiyetiyle Finlandiya 
yanında yer almağı istemektedirler. 

2 - Bitaraflığın halen bir emni
yet kalkanı olabileceğine inananlar 
Almanya tarafından arkadan han
çerlenmek tehdidi karşısınCla bita
raflıkta devamı tercih etmektedirler. 

3-Mesuf devlet rulamlan bu iki 
müfrit cereyan arasında bir muadil 
rolü görmekte olup Sovyetlerin Fin
landiyaya resmen harp ilan etme
mi§ olmasından azami ölçüde isti
fadenin kabil olduğuna kanidirler. 

Bu şekilde, bitaraflıktan aynlma
dan Finlandiyaya her türlü müzahe
ret yapılabilir, diyorlar. 

* Mareşal Mannerhaym: cBenim 
askerden yana sıkınhm yoktur. Ba· 
na bol miktarda tayyareler, tanklar, 
toplar yollayınız. Uzun müddet mu
kavemete muktedir olacağım» dew 
miyor mu? 

Fakat müttefiklerin organize ede
cekleri bu şekilde bir yardım, lsveç 
ve Norveçin bitaraflıkları meselesi
ni kat'i olarak ortaya koymıyacak 
mı) 

Daha şimdiden Moskova Alman
yanın Stokholm ve Oslo hükümet
leri nezdinde şiddetli teşebbüslerde 
bulunmasını istemiştir. Muhakkak
hr ki yarın Iskandinavya memleket
lerinden Rus - Fin harbında vaziyet
lerini sarahatle tayin etmeleri talep 
olunacaktır. Bu takdirde bu memle
ketler efkan umumiyesinin umumi 
galeyanı karşısında bugünkü ihtiyat
kar politikanın devam edip edemi
yeceği anlaşılacaktır. 

ŞEVKB'J' BJl.GIN 
------..tz-·---

Lo n d ra gazeteleri -·-Papanın nutkunu nasıl 
telsir ediyorlar? ... ___ * __ _ 
Londra, 27 (Ö.R) - cDeyli Telgraf• 

gazetesi Papanın Noel mesajının mana
ruu tahlil ederek şunlan yazıyor : 

Vatikan bazı ecnebi r.imanıdarlamu 
hiç bir zaman bu derece .şiddetle muha
faza etmiş ve beynelmilel siyaset hak
kında bu kadar sarih beyanatta bulWl
mamıştır. Papa, Führerin savletine ve 
Leh milletinin imhasına karşı sesini 
yükseltmiş ve bu milletin tekrar isti~ 
le kavuşacağı kanaatini izhar eylemiştir. 

Leh ve Fin topraklarındaki mezalimi 
tefsir ederken de : Bu hareketler Ce
nabı Hakkın intikamını davet edecektir, 
demiştir. 

Bundan çıkan ınana şudur : Harp 
Führerin insanlığa karşı işlediği cinnye
tin izi silininceye kadar devam etme)~ 
Çekoslovakya, Lehistan ve Finlandiya 

..; ..ı__~'--' ! ı_• 



r&NI A.SIR 
a .a •• 

T aymis gazetesinin Moskova muhabiri bildiri vor 

• r Mosk va da a 
Kızılordu yalnız Şimal cephesinde 
30 bin ölü ve 40 bin yaralı vermiş 

Londra, 27 (Ö.R) - Taynlis gazetesi-\ 1ril lıalkın elbise noksanı levazınun or
nin Mosko1ra muhabirine göre So1ryetler duya sarfedilmesinclen ne'!"t ettiği söy
elln Finlerle harpte olmadıklanru iddia leniyordu .. 
ediyorlar. Rus askerinin fena ilbas edildiği teey-

Potemkin, Stalinin Sovyetleri kanlı yüı etmektedir. 
bir harbe sürüklemek istemediğini söy- Yine ayni muhabire göre Sovyetlerin 
!emiştir. Moskovada tedhişkfır rivayet- Berlin sefaret müste~arı Ast.~kof vazife
ler çıkmıştır. Bunlara göre Kızılların şi- sinden azlcclilıniştir. 

muvaffakıyetler kazandıkları kaydedili-ı yosu Sovyet Rwıyanuı ınilleıler ceıniye
yor .. Sovanto gölü civarında hasım hü- 1 inden tardedilmekle, beynelmilel mu
cumları püski\ı-tülınüştür .. Ruslar bir kavelelere ait taahhütlerden ibra edil
cok adam ve malzeme kaybetmislerdir.. mis olduğunu beyan etmiştir. Kızılhaç 
Finler düşnıaodan beş kamyon, alttnış miies!'>eselerine ve hastanelere taarruz 
mitralyöz, bes seri atesli top zaptetıniş- edilmemesi hakkındaki taahhütler de bu 
!er, iki tankı kullanılamıyacak vaziyete m<ıhiyettedir ... 

mal cephesindeki zayiab 25, 30 bin ölü Halbuki bu zat Sovyet _ Alınan pak-
40 bin yaralı ve kayıptır. tının kuvveden fiile çıkmasında büyük 

>olınıuslardır. Rwılar Sovanto gölünün 
huzları üzerinde 700 ölü bıralmu.şla .. dır. 
Ru..'i hava ordusu iiç günde 41 tayyare 
kaybetn1işllr. Bu rakkamlar büyük Rus orduswıa yardımı olmustu. 

na\:ıetle c;ok azdır. Rus askerinin çıplak · Roma, 27 (Ö.R) - Finler Ru.sların 
artık Kızılhaç isaretine ve hastanelere 
ri3yet etmcmeğe karar verdiklerini ınü
f~h~de ediyorlar. Esasm Moskova rad-

ve sııri hastalıklardan muztarip olduğu Roma, 27 (Ö.R) - Finlerin Boh;evik-
haberi Moskovada büyük hayret ve te- !ere karşı, bilha""3 son derece fırızalı bir 
essür uyandı.nnıştır. Şimdiye kadar si- mıntaka olan Kareli berzahında yeni 

lngiltere 
Amerikanın protesto 
notasına cevap verecek 

Roma, 27 (Ö.R) - Londradan bildi
rildiğine göre İngifü hükümcti, Pana
ma konferansında kararlaştırılan beyan
nameye iştirak etro.iı; olan devletlerin, 
illn edilen bitaraflık mıntakasının ih
lili hakkındaki protesto notasını almış
tır, Hükiimet notayı ehemmiyetle tet
kik edecek ve mümkün olduğu kadar 
süratle cevabmı vereceklir. 

----tr---
K ara deniz d c 

Marmara ve Ege 
denizinde fll'tlna 
i..tanbul, 27 (Hususi) - Gece Kara

denizin garp taraflarında, Marmara ve 
Ege denizlerinde şidetli bir ftrtına daha 
çıktı.. Ereğü limanı ile şimali Marmara 
limanlannm zarar gördükleri tahmin 
ediliyor .. 

General Halis 
BQ'lktaym cenazesi 
İstanbul, 27 (Hususi) - General Ha-

ü.s Bıyılday'ın cenazesi, çok şiddetli w 
yağmur altında başta bando olınak üze
re a lı:er\ merasimle kaldırılmıştır. 

~ --tr--

Ruzvclt 
Amerikada prestijini 
lllttikçe arttırıyor 
Paris 27 (ö.R) - Novyorktan bildi

riliyor: Amerika umuml eflı:an nezdin
de birbirini takiben yapılan sondajlar 
Rei.sicüınhur Ruzvelt hakkındaki itimat 
ve muhabbetin gün geçtikçe arttığını 
göıderiyor. <Ruzvelti Reisicürnhur ola
rak tasvip ediyor musunuz?> sualine 
verilen ınüsbct cevaplar Ağustosta yüz
de 56 iken Ilciııc.iteşriode yüzde Gl,7 ve 
şimdi yüzde 63.G nishetine çıkmıştır. 

-*BATAN GEMiLER 
Roma, 27 (Ö.R) - Alman tahtelba

hirleri 2500 ve 3500 tonluk iki İngiliz 
vapurunu batırmışlardır. 9141 tonluk bir 
petrol sarnıç gemL<;i de mayne ~.arparak 
batmıştır. 

Neyyork, 27 (A.A) - Haber alındığı
na göre, 3796 tonluk Dekskovi ismindeki 
İngiliz petrol gemisi Asor adalarının 300 
mil açığında bir tahtelbahir tarafından 
takip edildiğini telsizle bildirmL~tir. 

Londra, 27 (A.A) - Alınan radyosu, 
İ panyol bandıralı Perez vapurunun 
Portekiz sahili açığında battığını haber 
veriyor. 58 kişilik mürettebatından kırk 
sekizinin öldii~ü haber verilmektedir_ 

--./ -
ltalya kralı ile B. 
Ruzve1t arasında 
teati edilen meso jlar 

Pirinç • • siyaseti ıçın 

Japonyada bütün partiler hükü
izhar ettiler mete itirnatstzlık 

Tokyo, 27 (Ö. R) - Diyet meclisi azaları, bütün partiler mümes
silleri kabineye muhalefet kararı vererek başvekil Abeye itimadsız
hk izhar etmitlerdir. Hükumetin Pirinç oiyaseti şiddetle tenkid edil
miştir. Maamafih beynelmilel vaziyetin fevkalade nazik bulunduğu 
bu devrede buhrana sebebiyet verilmemesi için partiler arasında bir 
anlafma yapılması muhtemeldir. Bu takdirde hükumet partileri ka
binenin mevkiini muhafaza etmesine gayret sarfedeceklerdir. 

' 

1939 • • 
senesının 

şahsi~eti 
en ~özde 
klmdir? 

olan 

Londra, 27 (Ö. R) - «Üeyli Herald > gazetesi karilerine şu suali 
sonnu~tu: 1939 senesinin en güzide •ahsiyeti kimdir? 

Gazetenin Paris muhabiri şu cevabı veriyor: Fikrimce, müttefik 
başkumandanı general Gamlendir. Onu iş başında gördüm. Çok mü
tevazidir. Fakat ayni zamanda çok sebatki'ırdır. Kendini göstermek 
istemez. Fakat şahsiyetten bir kuvvet ve azim hissi etrafa yayılır. 
Onun elindeki kuvvet, Napolyonun emri altındaki kuvvetten üs
tündür. Kelimenin tam manasile askerdir. Düşününüz ki medeniye
tin akıbeti onun bilgisine ve iradesine bağlıdır. 

Belçikada silah altında 
650 bin kişi var 

Brüksel, 27 (ö. R) - Belçika setanosunda ayandan Krokee bir 
harp halinde Belçikanın Hollanda ile müttehiden yürüyeceğini söy
lemiş ve şunları ilave etmiştir. Bugün Belçika ordusu şimdiye kadar 
sahip olduğu kuvvetlerin en muazzamım silahlandırmış bulunuyor. 
6SO bin kişilik bir ordu silah altındadır. Askere çağrılmıyan üçüncü 

bir ihtiyat sınıfımız vardır ki ordumuzun daha bir kaç yüz bin kişi ile 
takviyesini temin edebilir. Belçika üç müdafaa hattı ile müdafaa edil
mektedir. Eğer Belçika taarruza uğrarsa toprağımızın her karışını 
şiddetle ve azimle müdafaa ederek miitecavizleri beklemedikleri ha
rikalar karşısında hayret içinde bırakacağımızdan dünya emin olabilir. 

Papanın kralı ziyareti 
Bugün yapılacak 

büyük alaka 
Roma, 27 (Ö.R) - Papanın yarın sa

bah İtalyan kral ve kraliçesine yapaca
ğı ziyaret bütün dünyanın şimdiden 
alakasını celbetmekledir. 

olan hu ziyaret 
uyandırdı 

Vaşington, 27 (A.A) - Hariciye ne- Fransız •Tan• gazetesi 15 inci Benua-

tcdir O da, bir çok defalar, 1918 mua
hedeleri hakkında ihtiraz kayıt1arı ser
detmiş ve milletlerin me~ru talepleriyle 
ekalliyetlerin hakları lehinde vaziyet al
m~tı .. 

İngiliz ıTaynlis• gazetesi. Ron1a ınu
habirinin bir makalesiyle, Papanın bil
ha......_-;a adalete n1üstenit bir sulh zarureti 
üzerinde ısrar ettiğini kaydediyor. 

zareti, İtalya kralının 21 ilkkanunda B. dan 12 inci Piye kadar Vatikanııı takip 
Ruzvelte gönderdiği asağıdaki n1esajı ettiği siyasetin devamlılığını. kaydediyor 
nesretmektedir : ve Papanın l\oel münasebetiyle söyle-

Sene ba"1nın arefe inde Birleşik Ame- diği nutukta şu nokta üzerine duruyor: 
rika hrukı ~·e şahsınız hakkında izhar et- Muahedelerin, iyi tatbik edilebilmesi 
tigim en samimi ve kalbı tt!mennileri- ıçin, va7iyet icap ettirdikçe yeniden tet-
n1"1 kabuliioü rica ederim. kik ve tadili l&zundır. Papanın Iikı·ince, 

Ruzvelt şu cevabı vennistir : muahedeler bütün insan eserleri gibi, 

•DeyU Telgraf• Papanın beyanatının, 
dünya umurni efkiirı üzerinde büvük bir 
şürnul ve t('siri olacağını n1ü~ah~dc edi
yor .. 

Roma, 27 (Ö.R) - Sovyet erkanıhar
biy~inin tebliğleri de Fiolandiyadaki 
laarnız hareketinin durduğunu ikrar et
mektedir. Filhakika bu tebliğlerde şim
rli ancak keşi! unsurlarının faaliyetin
den bahsediliyor. Hava kuvvetleri de 
kt.~!"Ü ucu._ctlarlyle iktifa ebnektedir. 

Papa 
B. Ruzveltin mesajına 
cevap vereli. •• 
Roma, 27 (Ö.R) - Vaşingtondan bil

diriliyor : Monsenyör Çikonyani dün 
B. Ruzvelte, Papaya gönderdiği mesaja 
mumaileyh tarafından verilen cevabı 
tebliğ etınL•tir. Papa. B. Taylorun reisi
cümhur bay Ruzveltin şahst sefiri ola
rak Vatikana izamına mu ... a!akatini bil
dirıni · ve reisicümhura, sulh lehinde, 
Vatikanla tes6 etmek istediğini beyan 
etti~i i~ birli~inden dolayı te•ekklir et
mistir. 

Diğer taraftan B. Ruzvelt. B. Taylo
run Vatikana giderken yeni bir n1esajı 
ve bir sulh proje~ini haınil bulunacağı 
hakkındaki rivayetleri tekzip etmi..~tir. . 
Madridde İtalyan 
elçisinin İspanyollara 
yardımı 
Madrid 27 (A.A) - ltalyan büyük 

elçisi B. Gambera, llalya hükümeti ta
rafından Madridin dahili harpten en zi
yade miiteessir olınu~ olan ınahalleleri 
ahalisine tevzi edilmek i.izeı·e göndeı:il
miş bulunan ia~e mevaddını dün ö~!e
den sonra içliınai yardın1 te~ekkillüne 
teslim etmi.5tir. 

Bu merasim Italyan _ Ispanyol dost
luğunun tezahürüne vesile te!-jkil etml~· 
tir, 

--~

Isviçre 
Toprakları üzerinden 
geçecek tayyarelere 
ateş açacak. .. 
Bem 27 (Ö.R) - Isviçre hükümcti, 

kendi toprakları üzerinde uçacak olan 
yabancı tayyarelere ateş edileceğini ve 
halkın bu gibi \'akalarda düşeı:ek mermi 
parçalarından zarar göı·meıneleri için 
evlerinden dışarı çıknıaınalarını ilfuı et
miştir. 

Garp medeniyeti 
muzaffer olacak 
Londra 27 (ö.R) - Lizbonda çıkan 

Diaryo gazetesi Almanyayı, Rusları ta
arruz kaınpına ith6.l ettiği cihetle mua
haze etmekte ve şunları ilave eylemek
tedir: Bu harbın iki medeniyet arasın
da bir mücadele olduğu muhakkaktır. 
Fakat daha muhakkak bir nokta da ~u
dur: 

Bu mücad~lcde garp medeniyeti za
fer kazanacaktır. 

' Bugiin iki fevkaliidc filiuı birden ı.. 
Kahkaha ze\k ve ııese haftası 

ı ·· üç Ahbap çavııtıar 
Harbe gidiyor •• 

Türkçe sözlii ve taklitli biiyük 
komedi 

2 •• ÇİF'l'E NİKAH 
(\'ilyam Po\Cl) ve (.\lirna Loy) un 

gayet zarif "" sen bir vodvili S 
METRO JURNAL 

F.N YENİDÜNYA HAV AD İSLERİ· 
SF.ANSLAR : n .. r glin 4.20 - 6 - 9 
Cıımarte~i. pazar 12 - 3 - 6 - 9 .. da 

r~;ıı:ııız;mıv~:ı.n~~?~oı=a:&eM 
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Milli Şefimiz 
Malatyada tetkikten 
sonra Elazık' a hare

ket buyurdular 
Malatya, 27 (Husu•İ) - Milli Şefimiz ismet lnönü bugün ,ehri

mizi şereflendirmi~ler, iatasyonda hükumet erkanı, kumandanlar, 
mektepliler ve büyük bir halk kitlesi tarafından hararetle karf!lan
mı~lardır. 

Milli Şef halle arasında yürüyerek ve halkla talebelerle konuşa ko
nuşa hükumet konağına gelmişlerdir. 

Bir müddet sonra yine halk arasından geçerek belediyeyi, partiyi. 
Halkevini ziyaret etmişler, burada alakadarlardan bazı malumat topla
mışlardır. 

Milll Şef mensucat fabrikasına giderek burada da tedkiklerde bu
lunmu,lar ve aldıkları izahattan fevkalade memnun kalmışlardır. 

Öğle yemeğini belediyede yedikten sonra şehir mezarlığına giderek 
burada medfun bulunan pederlerinin kabrini ziyaretten_sonra saat 1 S 
de hususi trenlerile Elazıi\"a hareket etmişlerdir. 

Ebedi Şef Atatürkün 
Ankara~a geldiği ~ün 
20 ncı yıldönümü münasebetiyle manevi 

huzurlarında tazim töreni yapıldı 
Ankara, 27 (Hususi) - Ebedi Şef Atatürk'ün Ankaraya ayak 

bastıklarının 20 inci yıldönümü münasebetile Ankara valisi B. Nev
zad Tandoğanın riyasetinde bir heyet Etnoğrafya müzesine giderek 
Ebedi Şefin manevi huzurunda eğilmi~ler ve çelenkler koymu~ 
!ardır. 

Bitler ve İsa 
Bir Alman gazetesi Alman dev
let reisini Isa ile bir tutmaktadır 
Londra, 27 (Ö. R) - Noel arefesinde <Nasyonal Z-aytung» Almaıı 

gazetesi şunları yazmıştır: c2000 sene evvel İsa dünya için ne idi.o 
bugün Führer de Alman milleti için en muztarip olan insanlığa sulh. 
hüsnüniyet mesajı göndermiştir.• 

Noelin ertesi günü Alman tebliğinde şu kayıd vardı: cDün Hıria
tiyan bayramı olduğu için Alman ordusu hiç bir harekette bulunma
mıştır.> 

Halbuki Noel günü bir Alman tahtelbahiri Stanhor lngiliz vapu
runu ihtarsız batırmış ve 2S ki~ilik mürettebattan 14 kitinin ölümü
ne sebeb olmuştur. Vapur makinistinin karısı hadiseyi şöyle anlat
mıştır: 

Hepimiz kaptanın kabinesinde noel tesidi için toplanmıştık. Kap
tan noel tebriki yaptığı sırada ilk infilak oldu. Güverteye koştuğu
muz sırada, adeta ayaklarımızın altında, ikinci bir infilak vuku bul
du. Kocam bir tahlisiye gömleğini göğsüme bağladı ve beni denize 
attı. Onu bir daha göreme<lim. Gemi ile birlikte batmış olacaktır. 

Tren kazaları yüzünden 
Harbın başından 
ölenlerin sayısı 

beri Almanyada 
deşhet uyandırdı 

Londra, 27 (Ö. R) - Amerikan gazeteleri geçen hafta. Alman
yadan birbirini müteakib vuku bulan iki tren kazasında 2SO kişinin 
öldüğünü kaydediyorlar. , 

Nevyork Sund'un Berlin muhabiri diyor ki, Almanyada vuku bu
lan tren kazaları nakliyat teşkilatının altüst olduğuna delildir. Har
bın başlangıcından beri vuku bulan onuncu kaza Almanyada deh
şet uyandırmıştır. Zira bunlar Almanyanın harp makinesinde esaslı 
bir bozukluğa delalet etmektedir. 

Paris, 27 ( Ö. R) - D. N. B. ajansının bir tebliğine nazaran Alman
yadaki son şimendifer felaketinin kurbanları 193 dür. 4 ikinciteşrin
den beri Almanyadn şimendifer kazalarından 409 kişi ölmüş, 400 
kişi yaralanmıştır. Bunların ekserisi orduya veya ış servislerine 
mensup 18 - 25 yaşları arasında delikanlılardır -YALNIZ 

YEN inin 

.. 
ve YALNIZ 

YILBAŞI 
Majestcl~rlnin samimi İemennileri.ni mükeınıne-1 olmak.tan uzaktır. Bu se

derin bır ınemnunivetle aldım. Amerika b p!., değişmeğc ve ı,lah edilmeğe muh
halkı namına bilmukabele en iyi temen- ttı<,'hr .. 
ıülerimi arzederim. Ilu noktai nazarın Düçc tarafından 

Yeni senenin İtalyan milletine hepi- !tiz·un edilen siyasete tevafuk ettiği 
mizin o kadar h.ırar.,tle istediğimiz sulh k yd~diliyor .. Popa On ikinci Pi, bu iti
ve . ;ıadeti getirnıesinl temenni edelim.. barla sçlcfinin si:,'aseline devam -ctmck-

Tayyarede "ı •ımmP•ro-g•r=am-•ı111n•ı •g•o-·r·m-e•lı•l•e-b•ii•.t•ü•n-s .. e1nıı:senizi şen ve M ·- • .. - i .,.,.,.,., es ... geçırece"sın z ........... . 
-e::::a:ccarcıJtl 

~ ........ mı!! .... .., .. IB!l,..:'=1Dr,.. • 

1 T.,Jmıil İ7mirin t"krıtr tekrar ı:önn."k ;stedif:i ~ok kimselerin de yer bula-
1113:,-ıp ttt ~öremedi~i seneler!n hiricik pırl&nlası 

ÜRKÇE (ÇALINAN. TA , ) İLMİ ... 
HIR HAFTA »AH\ GOSTERILECEl{TIR 

l 

İKİNCİ BÜYl'K I'İLl\ıil\ıiZ 
Amerikayı tiril tiril titrelcn haydutların, caııilcrin filmi. .. 

CELİK KAFES 
YENİ RJ:;. KLİ l\lİKİ VE HARP JURNALi 

LALE TELE1''0:'\ : 27:;3 'ENİ TAN TELEFON: 4%48 

TELEFON : 36,16 

Bugün 

FR~'ISIZCA 

SÜZLÜ 

iLK ·UYANIŞ 
AYRICA : l\IİKİ VE EKLER JURNAL.. 

OYUN SAATLERİ : 3 - 5 - 7 VE 9 DA.. Bugün LALE ve YENİ TAN sinemalarında... 1 
~~~~~~~~---===~m•aonr::ı.z:::ı:ıa;mm~lu-.ı __ .__. ........... :moaımım:.__,_. ...... _.ımsi 

MUHTE$EM 

Yılbaşı Balosu 
K(iltürpark 

Gazinosunda 
::\Je,·:;intin en bli~ ük ,.c en 1engin bato"udur 

~iındidcn nwnaralı masalarınızı an~aje cdini'I: .. •••••.•.......•......•.. , .................•.....••..••......•.•.....•..•..•.......•. 
FUAR GAZINOSli : 

CUMARTESİ GÜ. :-C'.'IDE.:11 İTİ3Al!L. um GÜ:"\ ACIKTIR " 
ı>•maıııxı.r.r.u:a•ııı~.....ı: ~ · L'<nZCac ... 
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iktibaslar: 
•••••••••••••••••••••••• 

DenizJere kim hikim? 
Bütün Yurdu Saran 

Fransızca Tan'dan. Büyük F elik et 
Hükümctimiz 

--*-
Derhal felaketzedele-
rin imdatlarına kostu .. 

--*--
-BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-

Almanya, Ingiltereye karşı amansız 
bir sUl'ette mücadele edeceğini, lngiliz 
deniz hakimiyetini yok edeceğini ve 
Britanya imparatorluğunu inhilfil etti
receğini muhtelif ağızlardan bir çok de
falar söylem~ti. Bu kadar yüksek bir 
iddianın tahakkuku için Almanyanın 
denizlerde mutlak surette hakim olması 
şarttır. Almanya bu hakimiyeti kısmen 
olsun elde edebilmek için her vasıtaya 
başvurdu. beynelmilel nizamları ihlal
den, insani hisleri incitmekten çekinme
di. Hiç bir kaideye ba~lı olmıyan şiddetli 
deruzaltı faaliyeti, muharip veya bitaraf 
bütün ticaret gemilerinin torpillenmesi. 
deniz kıyılarına havadan mayn dökül
mesi, tayyarelerin toplu bir halde tica
ret gemileri üzerine hücumu, Almanya
mn Ingiltere ve Fransayı müstemleke
lerinden tecrit etmek gayesini takip eden 
bir taarruz sisteminin başlıca unsurla
rıdır. Almanya hariçte deniz hakimiyeti 
kurmak için uğraşıp dururken memle
ket içerisinde de mütmadiyen propagan
da yapıyor. lngiliz ve Fransızların artık 
denizlere hakim olmadıklarını, Alman
yanm t'ep kruvazörleri, denizaltı gemi
leri, miknatisli maynları, tayyareleri ile 
Okyanusları titrettiğini Alman radyola
rı her gün ilan edip duruyor. 

Alman bahriyesine güvenmediğini ispat 
eder. Ingiliz denizaltı gemileri Elbe kı
yılarında bir Alınan kruvazörünü batır~ 
dılar, bir diğerini hasara uğrattılar. Bu 
suretle son haftanın deniz vakalan bi- Istanbul 27 (A.A) - Kandi))j raeat- rin ve müesseselerin en seri yardım ted

birleri almaları için emir vermiş, Dahi
liye ve Sıhhat vekaletleri de valilere ve 
sıhhat müdürlüklerine zelzeleden mü
teessir olan vatan~ara her türlü yar
dımda bulunmaları için telgrafla tebli
gatta bulunmuşlardır. 

Yardım de11aın ediyor 
Ankara 27 (Hususi) - Erzincan, To

kat ve Sivasa bugün ilk parti olarak 
1300 çadır gönderildi. 

Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri yarın 
sabah hareket edecek trenle zelzele mm
takasına gidecekler, yapılan yardım ha· 
reketlerine bizzat nezaret edeceklerdir .• 
Zelzele felaketzedeleri için Büyük Mil
let Meclisinde de bir karar alınmıştır .• 
B. Abdüllialik Rendanın riyasetinde bir 
yardım komitesi teşkil edilnıistir. 

lançosu tamamile Almanya aleyhine hanesinden: 
olarak kapandı. Heligoland üzerinde ce- Dün gece yarısından sonra saat 1 i 
reyan eden hava muharebesinde hafta- 57 dakika 30 saniye geçe çok şiddetli bir 
nın düşen 12 Alman tayyaresine muka- zelzele kaydedilmiştir. Ankara 27 (Hususi) - Zelzele fela

ketzedelerine yapılan ilk yardımlara na.. 
veten Kızılay merkezi tarafından Toka
ta 2000, Sivasa 3000, Erzincana 10,000 
Orduya 2000 lira nakdi yardım göndc
rlhniş, çadır, iç çamaşırı ve battaniye 
de sevkedilmi.ştir. 

Son bir hafta içerisinde cereyan eden 
hadiseler vakaların iç yüziinü gösterd1k
leri için manalıdır. Mayn harbı günden 
güne şiddetini kaybediyor. Almanya üç. 
buçuk ay icerisinde kırktan fazla deniz
altı gemisi kaybetmiştir. Bu miktar Al
man denizaltı filosunun takriben yarı
oıdır. Alman tayayrelerinin bahri saha
daki faaliyeti günden güne azalıyor. In
gilterc ve Fransa havacılık sahasında 
Almanyaya faik olduklarını tamamivle 
göstermeğe başlıyor; nihayet Graf S~e
run intiharı Almanların cep kruvazörle
rine bağJachkları ümidin yerinde olma
dıiını ispat etti. Bu hadisenin Almanya
cla uyandırdığı derin ümitsizliği artık 
Göbelsin propagandası bile örtemiyor. 
Eğer Graf Speenin kendi kendini batır
ması. hakikaten söylendiği gibi, Hitler 
tarafından verilmiş bir emirle yapılmıs 
bir hareket ise bu bizzat Hitlerin dahi 

bil 7 Ingiliz tayyaresinin üslerine dön- Merkez üstünün rasathaneden mesa
meyi.şi müttefiklerin deniz gibi havada fesi 450 kilometre tahmin edilmektedir. 
da hak.im olduğunu göstermiyor mu? Ankara 27 (A.A) - Aldığımız malu

Ingiliz bahriye nazırı Çörçilin parla- mata göre, bu sabah saat 1-50 ile 5 ara
mentodaki izahatı vaziyetin bu şekilde sında merkezi Sivas, Tokat ve havalisi 
olduğunu açıkça göstermiştir. Bu vazi- olduğu tahmin edilen ve yer yer şiddet
yctte · Almanyanın Nazi rejimini yerinde li veya hafif olmak üzere hemen bütün 
tutmak için hangi nüfuzunu kullanacağı Anadoluda hi.S.sedilen bir hareketi arz 
sorulabHir. Hitler Almanyasının deniz- olmuştur. 
de ve havada beklediği bütün ümitler Bu hareketi arz 2-50 de Kocaelide, 
birer birer mahvoluyor. Artık Almanya 1,52 de Bursada, 1,45 te Diyarbalarda, 
için açık denizlerde hakimiyet ihtimali 1,30 da Tosyada, 2,5 te lznıkta. 2 de An
kalmaml§tır. Majino hattı karşısında talyada, 2,10 da Konya ve Ulukışlada, 
AJman kuvvetleri uzun ve yıpratıcı bir 2,55 te Malatyada hafif olarak duyul
siper harbiyle meşguldur. Bu cephede mll§tur. 
bir Alman büyük taarruzu hiç olmazsa 1,50 de Istanbulda, 2 de Kayseride, 
bu kış beklenemez. Alman siyaseti yap- 1,58 de Yozgatta, 2 de Elizıkta, 1,50 de 
tığı taarruzlarında muvaffak olamadı. Sinopta, 2,20 de Eskişehirde, 2,17 de 
Hitler harbe başladıktan sonra bile . Kastamonuda, 1,55 te Çorumda, 2,23 te 
Fransa ile Ingiltereyi birbirinden ayı- Kırşehirde, 2,28 de Samsunda, 1,45 ve 
racağını ümit edebiliyordu. Fakat bu 1,47 arasında Tokatta ve 1,57 de de Si
ümit bugün hatırası bile kalmıyan bir vas ve kazalarında duyulmuş olan yer 
rüyadan başka bir şey değildir. sarsıntısı oldukça şiddetli olmuştur. 

Hadiselere hangi taraftan bakılırsa Sivasın kazalarında ve Tokatta yer 
bakılsın, bugünkü harp tamamiyle bir sarsıntısının insanca, hayvanca zayiata 
deniz harbıdır. Bitaraflar bile gözlerini sebep olduğu ve bir kısım binaların yı
denizlere dikmişlerdir. Ingiliz hakimi- kıldığı zannolunınaktadır. 
yeti denizlerde devam ettiği müddetçe Hareketi arz Ankarada saat 2 ile 5 
bitaraflar istik1allerinden emin olabilir- arasında ilk ikisi şiddetli olmak üzere 4 
1<'r. Başta Hollanda ve Iskandinavya defa hissedilmiştir. 
mi11ctleri sulhun devamına Ingiliz bahri 
lıakimiyeti devamlm lüzumlu görliyor- Zile 27 (A.A) - Bu gece saat 2,5 te 
1ar. Son günlerin hadiseleri her halde şehrimizde 52 saniye süren çok şiddetli 
bu milletlerin bu hakimiyete olan emni- bir zelzele oLnuştur. Halk dehşet, kor
yetini tamarnile kuvvetlendirmiştir. ku ve heyecan içerisinde evlerinden 

Hatta Finlandiyanın ve Jskandinavya bahçe ve sokaklara fırlamışlardır. 
devletlerinin kurtulması bile deniz ha- Muhtelif mahallerde 5 ev tamamen 
kimiyetinin müttefikler elinde olmasına 100 ev kısmen yıkıhn~. 
bağlıdır, şu halde deniz hakimiyeti za- Şimdiye kadar enkaz arasından çıka
manında ve iyi kullanılmak şartiyle har- rılanlardan bir iki hafif yaralı müstesna 
bin en mühim muvaffakıyet amilidir insanca zayiat yoktur. 
denilse hakikate uygun bir söz söylen- Ulu cami ile diğer üç cam.ün şerefele-
miş olur. rinin üst kısımları tamamen yıkılmış, 

------------------- bir çok binaların duvarları çatlamıştır. 
Civar köylerden gelen haberlerde ha

sarat ve zayiatın mühim olduğu öğrenil
miştir. Buralarda insan zayiatı henüz 
tesbit edilememiştir. 

Amerikadan Müttefikle
re 4 bin tayyare geliyor 

f~ 'l 

Hükümet ve Kızılay tarafından köy
lere sıhhi imdat heyetleri gönderilmiş
tir. 

Ankara 27 (A.A) - Bu sabah saat iki 
buçuk ile beş arasında vukubulan ve 
hemen hemE!Il memleketin bütün bölge
lerinde duyulan şiddetli yer sarsıntısı 
ve bu sarsıntının bazı bölgelerde yaptığı 
tahribat ve hasara dair gelen ilk haber
ler şehrimizde büyük bir aiaka ve tees
sürle karşılanmıştır. 
Başvekil doktor Refik Saydam, zelze

leden zarar gören vatandaşlarımızın ız
tıra bını tehvin için alakadar vekaletle-

Millet 

Muavenete muhtaç olan yurttaşları
mıza derhal yiyecek ve giyecek ile te
davileri ve iska.nları için sıhhat ekipleri 
tıbbi malzeme ve çadJr gönderilmeğe 
başlanmıştır. 

SiVAS2'A 
Sivas 2'l (Hususi) - Bugün saat 1,57 

geçe 45 .saniye ve 1,58 geçe 20 saniye de
vam eden pek şiddetli bir zelzeleyi mü
teakip daha on üç sarsıntı kaydedilmiş
tir. Iki ev yıkıhnıştır. Insanca zayiat 
yoktur. Mekteplerde husule gelen mü
hinı çatlakhklardan dolayı mektepler 
tatil edilmiştir. 

.tskilip kazasında 130 ev yıkı.lıruştır. 
Bu kaZanm hemen bütün köylerindeki 
evlerin üçte ildsi yıkılmıştır. ZBrada 
mektep binası kamileıı. yıkılmış, hilkü
met, postahane kısmen harap olmuştur. 

Evleri yıkılan köylere yardım için ter
tibat alınmıştır. Sivas Kızılay merkezi
ne para yardımı gönderilmiştir. Nüfus 
zayiatı henüz tesbit edilememi~ir. 

Bugün Sivastan Erzincana belediye 
2500 kilo ekmek göndermiştir. 

Havza ve Zara kazalarına da ekmek 
gönderilecektir. 

Buradaki fırın1ar da tamamen yıkıl
mıştır. 

AMASYADA 
Amasya 27 (Hususi) - Zelzeleden 

tamirleri yeni ikmal edihniş olan birçok 
tariht kıymeti haiz mebani ve camiler, 
Yakup ve Sofular camileri kullanılamı
yacak derecede harap olmu~tur. Şehi~ 
deki camilerin bütün minareleri çatla
mıştır. 

Orta mektep, Kılıçarslan ilk mekte-
bi, elektrik santralı, hükümet, belediye 
ve jandarma dairelerinde mühim çatlak-
lıklar vardır. Kızıl Irmak emniyet du
varı da çatlamıştır. Köylerdeki tahribat 
daha mühim ise de henüz tesbit oluna
mamıştır. 

CORLVDA 
Çorlu 27 (Hususi) Saat ikide bir 

dakika devam eden bir hareketi arz 
kaydedilmiş, evlerin mühim bir kısmı 
çatlamıştır. Bir ev çökmii§tür. 

CANKIRIDA 
Çan.kın 27 (Hususi) 

şiddetli bir hareketi arz 
hasar yoktur. 

Saat ikide 
olmuş ise de 

KASrAMOHUDA 
Kastamonu 27 (Hususi) - Bu sabah 

fasılalı iki zelzele kayded.ilrn.İ§tir. 

Meclisi 
MiıJi yardım komitesi tcşki-

Amerikada müttefikler hesabına seı•kedileıı tayyarelerder~ biri 
V~şing~on 27 (ö.R> .. - Gazetelerin kurtis modeli 850 avcı tayyaresi bunlara 

verdiklen haberlere gore Fransa ve In- dahildir. Bu tayyareler azami süratte 
giltere ile Amerika tayyare fabrikaları olması için en kuvvetli motörlerlc tec
arasında 4 bin tayyarenin teslimi için biz edilmektedir. 
konturatlar imza edilmiştir. En seri ve 

Bir Alman propagan
dası daha tekzip edildi 

linc karar verdi 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -

Tokat - 26 gecesi saat ikide vukua 
gelen zelzeleden merkez ve mülhakatta 
büyük zayiat vardır. Şimdiye kadar 88 
ölü 66 yaralı tesbit edilmiştir. Kazalarla 
muhabere münkatidir. Etraftan alınan 
malfunata göre Erbaa kazasında tahri
bat çok fazla ise de ölü ve yaralı adedi 
henüz tesbit edilememiştir. Şimdilik 
acilen 500 çadır ve 2000 liranın gönderil
mesi arzolunur. 

Ordu - Bu gece zelzeleden yüzlerce 
ev yıkılmıştır. 28 ölü tesbit olunmuştur. 
Halk çırılçıplak sokaklardadır. 200 ça
dır ve nakdi yardımın acilen temini .. 

zelzele mıntakaları ile her şeyden ev
vel muhabere vasıtasının temini imkan
larının bulunmasını teklif etmiştir. 

Sıhhiye vekili, bütün vilayetlerle mu
habere tesisine çalışıldığını ve Ordudan 
gelen telgrafın bir gemideki radyo va
sıtasiyle alındığını söylemiştir. 

SAMSV.NDA 
Samsun 27 (Hususi) - Saat ikide 

merkezde ve Çarşamba kazasında şid
detli zelzele vukua gelmiştir. Merkezde 
mühim zaiyat yoktur. Çarşamba kaza
sında hasarat büyüktür. Minareler teh
likeli bir surette çatlamıştır. insanca da 
zayiat vardır. 25 ev yıkılmış, hük:ümet, 
belediye, jandarma daireleri çatlamıs, 
inhisarlar idaresinin tütUn anhan ta
mamen harap olmuştur. Çarşamba -
Samsun hattında da mühim çatlakhklar 
ve arızalar vukua geldiğinden trenler 
işli yememiştir. 

Bafrada da şiddetli zelzele hissedilmiş 
ise de hasarat yoktur. 

Feliilıet lıurlJanları 
Ankara 27 (Hususi) - Saat 21 e ka

dar alınan malumata nazaran zelzele 
mıntakasındaki insan zayiatı kt'i suret
te tesbit olunamamıştır. Muvakkat ra
kamlara göre Erzincanda insan zayiatı 
yüzleri geçmektedir. Sivasın Hafık Jca
zasında ölü miktarı yüz ellidir. Maama
fih bu rakamlar kat'i değildir. 

LONDRA VE ZVRJH 
RASArHA.NELERİ.NDE 
Londra 27 (Ö.R) - Lond:ra rasatha

nesi ile Zürih rasathanesi 2900 kilomet
re mesafede çok şiddetli zelzeleler kay
detrni§lerdir. Zelzelelerin merkezi şar
ki Anadolu ve Tiflis olması muhtemel
dir. Zürih rasathanesinin bir çok Alet
leri zelzelenin şiddetinden kırılmıştır. 

ANKARA RADYOSU 
Ankara 27 (Hususi) - Ankara rad

yosu akşam şu haberi neşretmiştir: 
Memleketimizde yer yer tahribat ya

pan zelzele felaketi hasebiyle programı
mızda tadilAt yapmak zarureti hasıl ol
mu.~tur. Felaket hakkında alınan haber
ler peyderpey neşredilecektir. Bu ha
berler arasında dinliyeceğiniz bazı mu
siki parçaları bu andaki duygularınıza 
uygun olacaktır. 

B. FArl.N DİYOR KJ: 
Istanbul 27 (Hususi) - Kandilli ra

sathanesi müdürü B. Fatin, zelzelenin 
Kırşehir ve Dilti1i zelzelc1erinden çok 
şiddetli olduğunu ve bu zelzele hangi 
şehre tesa<lüi ederse o şehrin tamamiyJe 
harap olmasını tahmin ettiğini söylemiş
tir. 

Graf Spee 
Nasıl taarruza uğradı?-

Amiral Fon Graf Spee adındaki Al
man cep kruvazörünün İngiliz gemileri 
ile yaptığı harpten sonra ihtiyar ettiği 
intihar hadisesi hakkında dünyanın baş
lıca deniz ve harp mecmuları teknik iza
hat vermektedirler. •Graf Speea kruva
zörü 1936 senesinde yapılarak Almanla
ra 3.750.000 sterline mal olmuştu. İşlet
me masrafı, en büyük kruvazörlerin 
masrafına muadildi. Amiral Riderin ken
di tabiriyle •Müsrif bir kadına kadar 
masraflı çalışırdı. 54 bin beygir kuvve
t~de olan .motörü yeni tip Knıp topla
rıyle (11 ınç) takviye edilmişti. Yapı
lışı bir harika, denizcilik sanayiinin bir 
kaabı sayılıyordu. 

Bu komitenin alacağı yarclım karar
ları ve millete yapılacak hitaplar pey
derpey neşrolunacaktır. 

Q ~·~·ı;J!~~~~j 
En kuvvetli hafıza 

--.tr-
y AZAN: Dr. G. A. 

Eski zamanlarda, bir şiir parçası kar
şısında bir defa okununca onu ezberli
yen adamlara «aklı evveb derler ve bu 
kadar kuvvetli hafızaya karşı parmak 
ısırırlarmış. Bu zamanda şür ezberle
mek modası yalnız, bir araya geldikleri 
vakit goygoycular gibi hep bir ağızdan 
okumayı adet eden şairlere kalmış ol
duğundan, onların da tekrar ettikleri 
parçaları kaç defada ezberlemiş olduk
ları pek iyi bilinemez. 

Fakat şimdi de, ezberlenmesi vakva
kiyye kasidesinden daha çetin olan. 
hayvanat tasnifi cetvellerini yahut uzun 
uzun matematik formüllerini bir defa 
okuduktan sonra bir daha hatırlarından 
çıkarm1yan müstesna derecede kuvvetli 
hafızası bulunan zatları - nadir de ol
salar - herkes bilir ve pek ziyade tak· 
dir eder. 

O hafızaları takdir etmemiz şuurumu
za giren hafıza cinsinden olmasındandır. 
Halbuki bu hafızayı vücudumuzda taşı
dığımız ve şuurumuza girmiyen hafıza · 
ile mukayese edersek birincisi pek kü
çük kalır. Mesel~ gözlerimiz hoşa gide-
cek bir yemek görünce ağzımızda ve m.i
demizdeki guddeler hemen hazım vası
talarını ifraz etmeğe başlarlar. Bunların 
arasında, yalnız ağzımızdakilerden ha
berimiz olur, fakat midemizin çıkardığı 
ifraz şuurumuza girmez. Bunun gibi vü
cudumuzdaki uzuvların hepsi • işlerini 
görürler. Hele karaciğerin hiç ~aşırma
dan günün bir kısmında bir iş, öteki kıs
mında başka iş görmesi. .. Vakıa bunlara 
biz fizyoloji deriz, fakat, nihayet, hafı
za demektir. Her uzuv ve o u1.vun her 
küresi göreceği i~i bellemic;tir ve bildiği 
işi tekrar eder.. ' • 
Şu kadar ki en kuvvetli hafıza bu da 

değildir. Bundan pek çok kuvvetli olan, 
<veraseb dediğimiz ve gene şuurumuz
dan büsbütün dışanda kalan hafızadır. 
Biri anadan, biri babadan gelen, gözle 
görülmiyecek kadar küçük jki hücre bü
tün ecdadımızda bulunan her türlü ka
rakterlerin hafızasını taşırlar ve ikisi bir 
araya gelince ecdadına bcnziyen yeni 
bir adam meydana getirirler. Bu yeni 
adamın bir başı, iki kolu, şu ve şu 
uzuvları olacak, o iki hücre bunların 
hepsini bellem.işlerdir ve birleştikten 
sonra tekrar ayrıla ayrıla tekmil yeni 
vücudu teşkil ederler. Bu yeni adamın 
nesli olacağını da unutmazlar, eedattan 
gelen karakterlerin hepsini sonraki ne
sillerde devam ettirmek işini temin 
ederler. 

Her kuvvetin bir maddede toplanma
sını istiyenler, şimdiki nazariyeye göre, 
nesillerden beri gelen ve nesillerce de
vam edecek olan bu kuvvetli hafızanın, 
anadan ve babadan gelen iki hücrenin 
çekirdek kısmında ve mikroskopta bile 
görülemiyecek ktiçük maddelerde top
landığını haber verirler.. Bu maddele
rin ne kadar küçük olduğunu anlatmak 
için de bütün dünyada gelecek nesli 
meydana getirecek hafıza kuvvetinin 
maddelerin hep bir araya getirmek ka
bil olsaydı, baş ağrısına ilaç diye yuttu
ğumuz komprimelerin ancak bir tanesi
ni dolduracağını ilave ederler. 

Paris, 27 (Ö. R) - Alman radyosu Lübnanda mecburi askerlik 
hizmetinin tatbikine başlanması üzerine isyan hareketleri baş gÖs· 
terdiğini biJdirmiştir. Baştan başa uydurma olan bu haberlerin tek
zibe bile değeri yoktur. Bütün Lübnanda ve bütün Suriyede halk en 
derin bir birlik ve bağlılık içinde Fransa ve müttefiklerinin yanında 
yer alınış bulunuyorlar. Bilhassa Ankara yardımlaşma pakhnın im
zasından sonra bütün müslüman aleminde olduğu gibi Lübnan ve 
Suriyede umumi efkar tamamen büyük demokrasilerin zulüm ve 
istibdad kuvvetlerine karşı zaferi temenni" etmektedir. Fazla olan 
şurası şayanı kayıttır ki Fransız mandası altında bulunan yerlerin 
hiç birisinde mecburi askerlik hizmetinin tatbikine teşebbüs edil
memiştir. 

Sıhhiye vekili B. Dr. Hulftsi Alataş 
bu telgrafları okuduktan sonra Erzinca
na Kızılay tarafından 15 bin lira nakid, 
500 çadır, 1000 don, 1000 gömlek, 1000 
battaniye gönderildiğini, Erzurumdan 
Sivasa tahrik edilen trenle iaşe maddele
ri, 5000 lira nakid, 500 don, 500 gömlek, 
500 battaniye, Orduya da 2000 lira nakid 
gönderilmiştir. Erzurumdan Erzincan 
ve Sivasa imdadı sıhhi heyetleri sevk
olunmuştur. 

Tuncelinden aldığımız bir telgrafta da 
zelzelenin orada da tahribat yaptığı ve 
şimdiye kadar 5 ölü tesbit edildiği bil
d iriJmiştir. 

Mebuslardan bir zat gelecek sene tah
sisatından 40 bin lira felaketzedelere 
yardım yapılmasını teklif etmiş, Erzin
can mebusu bu mevsimde Erzin.canda 
çadır altında kalmanın ne demek oldu
ğunu herkesin takdir edeceğini ileri sü
rerek ahalinin derhal başka mahallere 
naklini teklif eylemiş ise de başvekiJ 
Refik Saydam kürsüye gelerek demiş
tir ki: 

- Bu meseleyi biz de düşündük. Ev
velemirde malUınatın toplanmasına lti
zunı gördük. Lfızım gelen malfunat el
de edildikten sonra ona göre icap eden 
tedbirleri alacağız. 

Bu mevzu etrafında bir müddet daha 
müzakere cereyan ettikten sonra Ça
nakkale mebusu Ziya Gevher şu teklifi 
yapllll§tır: 

<Büyük millet pıeclisi reisi Abdülha
lik Rendanın riyasetinde bir miilt yar
dım komitesi teşkil edilsin, başta bizler, 
Büyük millet meclisi azası olmak üzere 
yardıma bütün memleketm iştiraki te
min olunsun.> 

İngilizlerin Ekseter, Ajaks ve Aşil 
gemilerinin Graf Fon Speeye taarruzu 
bir cüretten başka bir şey değildi. Onun 
~un. ~enzilli toplan altında İngiliz ge
milennın mukavemet derecesi pek şüp
heli sayılırdı. Ancak Graf Spee kuman
danı, yalnız bir gemi ile karşıJaştığını 
sanarak işi yavaş idare etmekle denizci
lik taıihinde göri.ilmemiş bir hata yap
mıştır, denilebilir. İngiliz gemicileri 
çok seri hareket etmek suretiyle Graf 
Speenin kalbigahında mükemmel rah
neler açmağa muvaffak oldular. 

Bu şekil bir taarruza ancak futbol 
maçlarında rastlamak mümkündür. Bir
birini takip eden şutlardan bir kaçı he
defe isabet edince Graf Spee kumanda
nı anbale oldu ve denilebilir ki şaşırıp 
kaldı. Kumanda heyeti harbe devam ar
zusunu izhar etmişlerse de Graf Spee 
kumandanı Lansdorff buna izin ver
medi. O, gemisini tamirden sonra şeref
le harp etmeği kestirmişti. Hitlerin em
ri üzerine gemi harbetmeden intiharı 
tercih etti. Gemi kumandanı da gemi
sinin akibetinin aynini kendi nefsine 
yüklemekten çekinmedi ve denizcilere 
yakışan bir cezayı kendisine tatbik etti. 

Veraset dediğimiz bu hafızanın bir 
maddesi var mıdır, yoksa o da, ses ve 
ışık gibi, bir dalga mıdır, ayrı bir bahis. 
Fakat bu hafızanın kuvvetini tanıma
mak mümkün değildir. Yakm zamana 
gelinceye kadar veraset esrar perdesi 
altında gizli göründüğünden o kuvveti 
tanıyanlar, karşısında -secde değilse de
hayret ederlerdi. Bu yirminci asrın 
-sık sık muharebe çıkarmak kabahatle
rinden başka - meziyetlerinden biri de 

Paris, 27 (Ö. R) - Suriye Lübnanda, ahalinin zorla askere alın
ması teşebbüsünden dolayı inanılmıyacak hadiseler çıktığına dair 
Alman radyosundaki taziata cevaben Suriye Fransız fevkalade ko
miserliği şu tekzibi neşretmiştir: 

«Bazı şayialarda fevkalade komiserliğe atfedilen niyetler, Alman 
propagandasının ahaliyi iğfal için ku1Jandığı kodlar olmasa tekzibe 
değmezdi. Manda altındaki arazide mecburi askerlik tesis meselesi 
hatıra bile gelemez. 

if~f ram ıVİÜnas~l;tifİ~ 
Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de 
Ala1yeli Hacı Ali zade Abdullah 

Kazmir M'ağazası 
Bugünden itibaren 20 gün müddetle 

Rekabetsiz satışlarına başlamıştır .. DORIUEY, FİŞER FAYN VOLSEN . 
elbise, pardcsü ve paltoluk kuponlariyle nadide bıgiıiz

1 

novotelcri ve bilu
mum y~crli clbi~, pardesü ve paltoluk kumaşlarını almak istiyenler mutlaka N 
bu ma aza ·a u amaları menfaatleri iktizasındandır.. N 

Hasan Fehmi (Gümüşhane), sabahle
yin telgraf vermek üzere postahaneye 
gittiğini ve muhaberatın münkati olma
sından dolayı kabul edilmediğini söyle
miş ve Sıhhiye vekilinin aldığı telgraf
ların denizyoliyle gelmiş bulunmasını ve 

Bu teklif reis B. Şemseddin tarafın
dan reye konulmuş ve ittifakla kabul 
edilmiştir. 

Meclis müteakiben ruznameye dahil 
mevaddın müzakeresine geçmiştir. 

~--mt.11----------------------------~ Ucuz sinema - •• gunu 
BUGÜN 

KültürpaTk Sinemasında 
.. .. SAAT 2.20 DEN GECE YARISINA KADAR 

BUYUKLERE HUSUSi : 15 •• BİRİNCİ.. 10 KURUŞTUR .• 
TALE.BE VE ÇOCUK HUSUSİ 10 .. BİRİNCİ .. 6 KURUŞTUR •• 
BU FIATLE : Birbiri için yaratılmış ve Halk Düşmanı filiınleri görülecektir 

..•••.•...•.............•••.. , ...............................•................•.•••. 

EFA 
N 

Daima denizlerde zafer kazanmağa 
alışık olan bu mükemmel neticeyi, Ajaks 
kaptanı Vudhavuz hazırlamıştır denile-
bilir. . ' 

Religoland üzerine 
bava baskını 
~?dra, .~7 (A.A) - Haber verildiği

ne gore, dun Heligoland deniz üssü üze
rine yapılan akın esnasında İngiliz tay
yarelerinin attığı bombalardan hiç biri 
11arp gemilerine isabet etmemiştir . 

Londra, 27 (A.A) - Hava nezareti 
tarafından tebliğ edildiğine göre, İngiliz 
balıkçı gemilerini himaye eden btr tay
yare kafilesi şimal denizinde Alman 
,_ • .l • • ~- '"'"' ,.>L. ıc:hr 

o perdeyi kaldırmaya başlamasıdır .. 
İçimizde taşıdığımız bu kuvvetli ha

fızanın iyi tarafları şüphesiz çoktur. Ya
~ak, düşünmek kudretini o kuvvetten 
aldığımızı hatırlamak yetişir. Fakat o 
kuvvet bize ecdadımızın yaşarken ka
zanmış oldukları bozuk karakterlerin, 
bunların arasında türlü türlü hastalık· 
laruı hafızsmı da getirir. 

İrsi hastalıklar, bilirsiniz, en ziyade 
can sıkan hastalıklardır. İnsan kendi 
l1ayatında kazanabileceği hastalıklardan 
l-orunmasını az çok bilir. Fakat kaç ne
sil önce geçtiğini bilemediği bir ceddi
nin kazandığı bir hastalığa tutulmak el
bette, pek çok canını sıkar. Hele, onlar
dan bir losmınııı - şimdiki halde - deva 
kabul etmez olduklarını düşününce .... -

G. A. -

Kedi Aranıyor :ı,: 
Gri ve beyaz bir d.iŞ. kedi kay~ 

muştur. Bu ybden bir insan ~ · 
Cbr: BtıTen :Atatlli'i: bu'tvannda ~ ;' 
Arpacı apaııtmanı alt kata gediiı f1't 

memnun edilecektir. 
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Ankara Radyosu 
---.!i----

DALGA VZVNLVOV 
BVGVN 

1639 m. 183 Kca./120 Ww 
T. A. P. 3L70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 

T. A. Q. lt.74 m.15195 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program ve Memleket saat ayan 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri .. 
12.50 Türk müziği : 
ÇALANLAR: Vecihe, Ruşen Kam, Cev
det Çağla .. 
OKUYAN : Mefharet Sağnak .. 
1 - Rauf Yekta - Mahur peşrevi .. 2 -
Faik bey - Rast şarkı : (jaleler saçsın .. ) 
il - Rahmi bey - Mahur şarkı (Esir et
tin beni ey dilpesendim) .. 4 - Gülizar 
f8rkı (Gözlerimden gitmiyor yanaklan
pın alı).. 5 - Mustafa Çavuş - Bayati 
prkı (Canım tezdir sabredemem) .. 
:OKUYAN: MELEK TOKGÖZ 
~ - Nubar Tekyay - Hicaz şarkı (Ağ
!amış gülm~ cefaya katlanmış) .. 2 -
llliat bey - Hicaz şarkı (Niçin bülbül fi
gan eyler) .. 3 - Şemsettin Ziya - Uşşak 
p.rkı (Şu salkım söğüdün altı daima) .. 
4 - Hicaz türkü (Bu İzmirden çekir
deksiz nar gelir .. ) 13.30 - Konuşma 
(Kadın saati).. 13.45 - 14.00 Müzik : 
Hafif müzik (Pi) 18.00 Program .. 18.05 
l\{emleket saat ayarı, ajans ve meteoro
loji haberleri .. 18.25 Müzik : Radyo caz 
orkestrası.. 19.00 Konuşma (Sıhhat sa
ati) .. 19.15 Türk müziği : 
ÇALANLAR : R~n Kam, Cevdet 
Çağla, Şerif İçli, İzzettin Ökte .. 
OKUYAN : Necmi Riza Ahıskan .. 
1 - Segah peşrevi .. 2 - Tanburl Ali 
ef .• Segah şarkı (Dil harabı aşkınam) .. 
3 - Udi Ahmet ef. - Segah şarkı (Zevk 
olur giryelerlm) .. 4 - Abdi ef. - Segah 
şarkı (Senin aşkınla çak oldum) .. 5 -
'.Arif bey - Rast ııarkı (Zahiri hale bakıp) 
& - Dede - Karcığar şarkı (Girdi gönül 
ıışk yoluna) .. 
OKUYAN : MÜZEYYEN SENAR 
1 - Şerif İçli - Ud taksimi 2 - Şükrü 
Muhayyer şarkı (Yadımda o sevdalı ye
şil gözlerin).. 3 - Sadettin Kaynak 
Muhayyer şarkı (Gökler perisi gibi) .... 
4 - Sadettin Kaynak · Muhayyer şar
kı (Ne zaman görsem seni) .. 5 - Sadet
tin Kaynak - Muhayyer şarkı (SUrmeyi 
göz öldürür) .. 
OKUYAN : Mahmut Karındaş : 
Seçilmiş türküler .. 
l!0.15 Konuşma (Bibliyografya saati) .... 
20.30 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
21.15 OPERA GECESİ.. 

1ZM1R S1C1L1 TİCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

(Esat Akdwnan ve şeriki) ticaret un
vanile Izmirde anafartalar caddesinde 
389 numaralı müessesede deri, kösele 
ve kunduracılığa ait her türlü malzeme 
alım ve satımı ve kundura boyaları 
imali ve sair işlerle uğraşmak üzere te
şekkül eden işbu şirketin ticaret unvanı 
ve şirket mukavelenamesi ticaret kanu
nu hükümlerine göre sicilin 2610 numa
rasına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

Izmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası. 

1: Mukavelename. 
Müracaat zamanı: Bin dokuz yüz otuz 

dokuz senesi Kanunuevvel ayının yirmi 
birinci Perşembe günü saat on sıraları
dır. 21-12-939 

Akitler: Izmirde göztepe Inönü cad
desinde 958 numaralı evde mukimler 
Mehmet oğlu Esat Akduman ve Müştak 
oğlu Hikmet Gürsan. 

Şahitler: lz.mirde Vasıf Çınar bulvarı 
Çarçar apartımanı 4 numarada Hasan 
oğlu Haydar Dündar ve Izmirde Hatu
niye mahallesi Akıncılar sokak 2 numa
rada oturan Hilmi Basman .. 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehau11ı bay Ömer 

Lütfü Berıgü'dir. 
Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar ıulan, banyolan 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
aaanaörü ve husuai lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi· 
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticarında 
bulunan otellerde bulu§ urlar. 

lzmir Def terdar~ığından! 
Tanılın: Izmirde birinci belediye cad- Yeni Maliye şubesine kazanç vergisinden 148 lira 50 kuruş borç• 

desinde 72-1 numaralı hususi dairemde lu boyacı lbrahimin mezkür borcunun temini tahsili için tahsilat ko
Türkiye Cümhuriyeti kanunlarının 
bahşettiği salahiyetle vazife gören Iz- misyonu kararile haciz edilmiş olan Abdullah efendi mahallesinin 
mir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu dairem- Fenerci sokağında 14 ve 29 taj sayılı ve 800 lira kıymetindeki evinin 
de ve işiınin başında iken yukarıda bü- ihaleyi kat' iyesi icra edilmek üzere idare heyeti kararile 1 O gün müd· 
viyet ve ikametgahları yazılı iş sahiple- detle müzayedeye çıkarılmıştır. 
ri &at Akduman ve Hikmet Gürsan 
daireme gelerek tarafımdan tanzim edil- Talip olanların 3/ 1 /940 çarşamba günü saat 15 te vilayet idare 
mek üzere resen bir şirket mukavele- heyetine müracaatları ilan olunur. 4685 (2580) 
namesini anlatacakları veçhile yazmamı -
istediler. Noter kanununun 39 uncu 
maddesi hükmünce müracaat edenlerin 
reşit, mümeyyiz ve medeni haklarını is
timale ehil ve salahiyetli olduklarını so
rup anladıktan sonra hüviyet ve adres
lerini tesbit ve yine yukarıda hüviyet 
ve ikametgahları yazılı olup akitleri ya
kından tanıdıklarını ve şahitliğe mani 
karabet ve münasebetleri olmadığını 
söyleyen ve Noter kanununun 40 ıncı 
maddesinde yazılı evsafı haiz oldukları 
görülen şahitlerin beyan ve şehadetle
rile keyfiyeti tevsik ederek iikitlerin 
hakiki arzularının ne olduklarını etra
fiyle sordum. Şahitler yanında mevad 
ve şeraiti atiye dairesinde söze başladı
lar. 

Aklin mevzuu: Madde 1 - Şirketin 
nev'i: 
Kollektif olup bu şirkete başka bir şir
ket dahil değildir. 

Madde 2 - Şirketin mevzuu: Deri 
ve kösele ve kunduracılığa ait bilumum 
malzeme alım satımı ve kundura boya
ları imalinden ve her türlü emtia üze
rine icrayi ticaretten ibarettir. 

SIHHAT VEKALETiNiN RF.CMI RUHSATINI HAtZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
lannı, ROMATİZMAsan• 
c:daruu SİNİR~ rahatsız• 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP9 NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir ilaçtır. 

icabında ııünde 1 - 3 kaıe 
almır. Her Eczanede bulunur. 

w. F. Henry Va n d er Zee 
Ve şürekisı __ , • 

AMEBİCAN EXPORT L1NF.s INC. 
NEVYRK 

bekleniyor .. 
EXPLORER vapuru 19 İlk klnunda 

bekleniyor .. 
EXTAvlA vapuru 23 İlk klnunda 

bekleniyor .. 
EXMOUTH vapuru 24 İlk kanunda 

bekleniyor .. 
DEN NORSKE MİDDELBA VSLİNJE 

O S L O 
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN : 
BOSPHORUS motörü 27 ilk kAnuna 

doğru bekleniyor. 
SERVİC-"' MARITİME ROUMAİN 

BUCAREST 
KÖSTENCE İÇİN : 
BUCUREŞTİ vapuru 7 Sonkfuıunda 

bekleniyor .. 
PELEŞ vapuru 13 son kanunda bek

leniyor .. 
Vapurlann isim ve tarihleri bııldanda 

biç bir taahhüt alınmaz. 
Vapurlann hareket tarihleriyle na•

luniardald değişiklilderden aceııta m• 
sullyet kabul etmeE. 

Daha faz.la tafslll t için ATATÜRK 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Şsı. V•pur acentahlı.na mllraca
•t edllınHI rica olunur. 

TELEFON ı !097/!tOI 

UMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTALI(ı.t LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 27 kanunuevvelde 

Köstence ve Vama için hareket edecek· 
tir .. 

LOVCEN vapuru 3 kfuıunusani 1940 
ta Pire - Beyrut • Hayfa - Durazzo ve 
Triyeste için hareket edecektir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

P t R E 
•NEA HELLAS• 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev· 
york hattı ... 

Pireden hareket tarihi : 
15-1-1940 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurlann muvasallt tarihleri, 

&erek vapur l.slınleri ve navlunları hak-

$ AHIP'E J 

.SPERCO VAPUR 
A CEllTA.SI 

ADRİATIKA SOSYETA ANONİMA 
Dİ NAVİGAZYONE 

CİLİCİA motörü 27 -12-939 tarihinde 
beklenmekte olup Napoli, Cenova, Mar· 
silya limanlarına hareket edecektir. 

ZARA motörü 27/12/939 tarihinde li
manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
Venediğe hareket edecektir. 
BRİONİ motörü 29-12-939 tarihinde 

saat 8 de gelerek ayni gün saat 17 de 
Pire, Brindisi, Venedik ve Triyeste !i
manlarına hareket edecektir. 

C!TTA Dİ BARİ motörü 2/1/940 ta
rihinde sabah saat 8 de gelerek ayni 
gün saat 17 de İstanbul Pire N apoli ve 
Cenovaya hareket edecektir. 
BRİNDİSİ motörü 3-1-940 tarihin

de limanınuza gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 
ve Triyeste limanlarına hareket edecek-
tir .. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame
rika limanlarına hareket eden !talla 
Anonim seyrisefaln şirketinin ve Afrika 
ve Hindistana hareket eden LLOYD 
TRİYE.STİNO anonim seyrisefain şir
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

ARİADNE vapuru 24-12-939 tarihin
de beklenmekte olup Anvers, Rotter
dam ve Amsterdaın limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
VİNGALAND motörü 1/3-1-940 tari

Jıi.nde beklenmekte olup Goteborg, Ko
pılnhag limanlarına hareket edecektir .. 
SERVİCE M..4.RİTİME ROUMAİN 
SUCEA VA vapuru 26/12/939 tarihin

de beklenmekte olup Malta \•e Marsilya 
limarılarına hareket edecektir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat'ı olınadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
etıniyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Dahs fazla tafsilat için Cüınhuriyet 
caddesinde FRATELLI SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 • 2005 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLİVİER VE 

ŞVREKA.SI LrD. 
Solist : Semiha Cenap Berksoy (Soprano 
dramatik) .. Orkestra : Radyo orkestrası 
Şef : Hasan Ferit Alnar .. 

PROGRAM: 

Madde 3 - Şirketin unvanı: (Esat 
Akduman ve şeriki) dir. 

kında acenta bir teahhüt altına glttm~ 
Daha fazla tafsillt almaJc: için Birinci 

1.1•11::ı=aıaomı--B11P111C1•-;- t-••11111•--•••marmıı•111l Kordonda 152 numarada •UMDAL• VAPUR ACENTASI 
1- Veber: Oberon uvertürü 
2 - Veber : Freischützden Agatbenin 
l'u"Yası .. 3 - Vagner : Tristan ve İsolde
'den prelüd ve Aşk ölUmU .. 4 - Mascag
ni : Cavalleria Rusticanadan Santuzza
nın Aryası .. 5 - Puccinl : Madam But
t1>rfiydan Arya.. Konşeri takdim eden: 
Halil Bedi! Yönetken.. 22.00 Memleket 
saat ayarı, Ajans haberleri, Zirsat, es
ham, tahvilat.. Kambiyo, nukut borsası 
(Fiat) .. 22.20 Müzik : Küçük orkestra 
(Yukarıdaki programın devamı) .. 22.35 
Müzik : Opera Aryaları (Pl.) 23.00 Mü
zik : Cazbant (Pl.) 23.25 - 23.30 Yarın
ki program ve kapanış .. 

---·-tr---

Almanyada 
Mali ve iktısadi vaziyet 

Ekonomist gazetesi harbin çıkmasın
dan beri Almanyada şirketlerin serma
ye elde etmek için vasi mikyasta yeni 
istikraz senetleri çıkarmakta oldukları
na nazarı dikkati celbetmektedir. Ağus
tos sonundan beri çıkarılan umum sa
nayi hisse senedatı kıymet itibariyle, 
demiryollar için 500 milyon da dahil ol
duğu halde, 600 milyon markı aşmakta
dır. Halbuki 938 de bütün sene içinde 
hususl olarak ihraç edilen senedat an
cak 107 milyona baliğ oluyordu. Eko
nomist bunu bilhassa şu noktalardan 
mühim bulmaktadır: 

(1) Bu Alman sanayiinin mevcut ih
tiyat sermayesini bitirmiş olduğuna de
ifilet eder.. Bilhassa elektrik sanayii ve 
şimendifer vagonları itibariyle, Alman
ya fena vaziyettedir. Alman demiryol
larının yenilenmesi, tamiratı ve temdidi 
o kadar geciktirilmistir ki .şimdi muaz
zam sermaye ile yerrlden yapmak mec
buriyeti basıl olmuştur. 

(2) Sonra bu lüzumlu sanayi proje
lerinin hükümet tarafından doğrudan 
doğruya finanse edilmesi siyasetinden 
vaz geçildiğini gösterir. Bu suretle müf
rit Naziler mağl(lp edilmiş ve hususi 
sanayi erbabı için sermaye temin ede
bilmek nisbeten kolay bir hale gelmiş 
demektir .. 

Amiral Bird 
kutup yolunda 

Londra 27 (Ö.R) - Kutup kBşifi aıni· 
ral Bird şimal kutbuna hareket etmiş ve 
Velingtona gelmiştir. Amiral V alparezo
ya giderek daha bir tayyare satın almak 
ve şimal kutbuna uçmak niyetindedir. 

Madde 4 - Şirketin merkezi: Izmir 
şehir ve merkezi muamelatı da Izmirde 
Anafartalar caddesi arasta semtinde 389 
numaralı mağazadır. 

Madde 5 - Şirketin sermayesi: 
(30000) otuz bin Türk lirasından ibaret 
olup bugüne kadar aynı merkezi mua
melatta aynı mevzu üzerinde icrayi fa
aliyet eden (Esat Akduman) firmasını 
939 senesi gayesinde tanzim olunacak 
bilançosu mucibince taayyün edecek 
mevcudat demirbaş ve emteayı sairenin 
tayin olunacak kıymetleri ve bilcümle 
matlı'.ıbat ve duyunatın bu kollektif şir
ketine devri ve nakti mecmuunun bali
ğinden; yirmi beş bin (25,000) lirası ay
nen, naklen ve kabili tahsil matlup ola
rak, Esat Akduman tarafından ve beş 
bin (5000) lirası da naklen olmak üzere 
Hikmet Gürsan tarafından vaz'ı taahhüt 
ve kabul edilm~'tir. Esat Akdumanın 
vaz'ını taahhüt ettiği bu sermayesinden 
fazla zuhur edecek her türlü ayni ve 
nakdi hakları şahsı nam ve hesabına 
kaydolunacak ve taahhüt ettiği sermaye
den hariç kalacaktır. 

Madde 6 - Bu şirketi taahhüt altına 
koyacak her türlü ukudat ve muamelat
ta şeriklerden her biri şirket firması ile 
birlikte imza ve şirketi temsile mezun 
olup bu veçhile münferiden yapılan her 
türlü akit ve muameleler şirketi ilzam 
edecektir. 

Madde 7 - Şirketin kar ve zararından 
yüzde altmışı Esat Akdumana ve yüzde 
kırkı da Hikmet Gürsana aittir. 

Madde 8 - Bu şirketin müddeti de
vamı 1 Kanunusani 940 tarihinden iti
baren üç senedir. Müddeti şirketin hi
tan;ından !Aakal üç ay evvel şeriklerden 
~>ırı feshi ihbar etmezse daha üç sene 
ıçın temdit edilmiş ad olunacak ve bu 
hal her yeni devreye kabili tatbik bulu
nacaktır. 

_Madde 9 - Şirket muamelatı umu
mıyesini ve hesabatını idare alım sa
tım. işlerini ifa, hususatı şirk~t müdürü 
tayın edilmiş olan Hikmet Gürsan tara
fından Deruhte edilmiş ve mumaileyhin 
b~. hizmetine mukabil ayrıca ücrete 
mustahak olmaması bilittifak şart ve ka
bul edilmiştir. 

. Madde 10 - Şeriklerden her hangi 
hırı şahsı nam ve hesabına ve bu şirket 
n:evz~u ve ne de başka bir mevzu üze
~ın': ~ıc~retle iştigal edemiyeceği gibi di
gerının ilınl ve kat'i muvafakatı haricin
de başka bir şirkete de şerik sıfatile da
hil olamıyacaktır. 

Şer_ikler üçüncü ahıslar namına ge
rek şırket ve gerek şahsi hesapları için 
kefalet ve ikrazatta bulunmaktan mem
nudurlar. 

Madde 11 - Şirket muamelatının ik
:-•••••••••••H••ı:ı 1 tiza ettirdiği zamarılara mahsus ve mak

• " 
~ 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOGLV 

1 Cilt ve Tenasül haslalıklan 

~ Elektrik ?edavileri 1 Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

1 İmıir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan ak.•ama kadar hastalanın 
L-... ı.. .. ı ·----~-n~!!-:!';lff" 

sur olmak üzere şeriklerden her hangi 
biri, faize ve başkaca ivaza tabi bulun
mamak üzere şirkete ikrazatta buluna
cak ve zaruret mündefi olunca bu para
yı mukriz şerik defaten ve naklen is
tirdada hakkı bulunacaktır. 

Ikraz edilecek mebaliğ şirket hesaba
tında mukriz şerik nam ve hesabına 
matlup kayt olunacaktır. 

Madde 12 - Şirket nam ve hesabına 
şartın tahakkukuM talikan yapılacak 
bilcümle ukudat, bilittifak ittihaz ve im
za altına alınacak bir kararla hüküm 
ifade edecektir. Hilafında hareket olu
nur<a akit şerik şahsen mesul ve za
mindir. 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icap eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan Orhan Conker 
Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiatı 150 kuruş. Sipariş bedeli 

pe<in ~önderilmelidir. 
... ı ... ıiııllllllıiiiılıliıııimıliiliiıiıiiiıi .. 1n11aı 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Akdeniz mahallesinde 26 ıncı 

adanın 1125 metre murabbaındaki 1 sa
yılı arsasının satl§ı Yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi mucibince kapalı 
zarflı artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli dokuz bin lira olup ihalesi 
8/ 1/ 940 pazartesi günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanml§ teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 675 
liradır. 

2 - 1367 sayılı sokakta 34 ncü ada
nın 200,25 metre murabbaındaki 29 sa
yılı arsasının satışıtYazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi mucibince açık ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen be
deli 1041 lira 30 kuruş olup ihalesi 8/1/ 
940 pazartesi günü saat 16 dadır. !§ti
rak edecekler 78 lira 10 kuruşluk temi
natı 4 Bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

23 28 2 7 4669 (2548) 
Belediyemiz varidat servisinde açık 

olan memuriyet için 2-1-940 tarihine 
müsadif Salı günü müsabaka imtihanı 
yapılacaktır. Orta mektep mezunu ve 
askerlik fiilt hizmetini bitirmiş olup 
35 yaşını geçmemiş olanlardan istekli
lerin müracaatları ilan olunur. 

KULA SULH HUKUK MAHKEME-
SİNDEN: 

GIYAP KARARI: 
Dosyo No. 239 
Müddeialeyh: .ikametgahı meçhul Ku

lanın cami cedit mahallesinden beyağa 
oğlu lsmail oğlu Akile Adil tarafından 
aleyhinize ikame olunan taksim davası 
üzerine daveti kanuniyeye icabet etme
diğinizden hakkınızda gıyap kararı ve
rilmiş ve mahkeme 10-1-940 tarihine 
müsadif Çarşamba günü saat 10 na talik 
kılınmış olduğundan tarihi tebliğinden 
itibaren beş gün zarfında itiraz etmedi
ğiniz surette mahkemeye kabul olunmı· 
yacağınız tebliğ olunur. 

DOKTOR 

Behçet Uz 
Çoc:uıı hastaıııııarı 

Mütahassısı 
Hastalarını her gün saat ll.30 dan 

1 o kadar Beyler sokağında Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder. 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak. burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

faı ... mllDll ........... ... 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında ...• No. 42 ..• 

WIA SN 

TELEFON : 2310 
.,.., m ii ae 

DOKTOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZMİR MEMLEKEr 
lenamenin maksatlarına ve anlattıkları- HA.ST ANE.Sİ 
na tamamen uygun ve noksansız oldu-
ğunu, meal ve münderecatını aynen ve Asa.biye rnUtahassısı 
tereddütsüz kabul eylediklerini bildir- MUAYENEHANE : İkinci Beyler 
meleri üzerine işbu akti tasdikan hepi- Sokak No. 79 da hastalarını her rfuı 
miz imzaladık ve mühürledik.. kabul eder .• 

Bin dokuz yüz otuz dokuz senesi Kil-• iı••••••••••••••• nunuevvel ayının yirmi birinci Perşem- ı • 
be günü. 21-12-939 ı--------------1 

K.A.: 
Akitler: Imzaları 
Şahitler: Imzaları 
Izmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu res

mi mühür ve imzası. 
Umumi No. 5112 Hususi No. 3-207 
Işbu şirket mukavelenamesi sureti 

dairemiz dosyasında saklı 21-12-939 ta
rih ve 5111 numaralı aslına uygun ol
duğunu tasdik ederim. Bin dokuz yüz 
otuz dokuz senesi Kônunuevvel ayının 
yirmi birinci Perşembe günü. 21-12-939 

.Izmir .ikinci .noteri Zekr Ehiloğlu res-

DOKTOR 

Celil Yar~ın 
İZMİR MEMLEKET 

HASTANE.Sİ DAHİLİYE 
MUT AHA.S.Sl.SI 

umum! deniz ACl'ntalığı Ltd. mllracaat 
edilmw rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdürly.t 
Telefon : 3171 Acenta 

Asa.biye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatları lç!rı 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rımız sefer yapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Messageries Maritimes 
---.&-

KUl\IPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı H Ü 1 · h · B' 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da er t r Ü ıza at ve mah1mat içm ı· 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- rinci Kordonda 156 numarada LAU· 
trik tedavileri tatbik eder. RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen-

TELEFON: 3559 tasına müracaat edilmesi rica olunur. 

:::===========~---~TE:LEFON : 2 3 7 5 . . ............. . 
T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi ~ 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirasL. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LlRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 
160 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

1.000 Liralık 4.000 Lira 
500 • 2.000 • 
250 • 1.000 • 
100 • 4.000 • 

50 • 5.000 • 
40 • 4.800 • 
20 • 3.200 • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O !ıradan aşağı düşml· 
yerılere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey!Cil, 1 Birinci kanun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih
lerinde çekilecektir. 

.......... ~ ......... m!!!l .................... ~. 

lzmir Muhase ei 
müdürlüğünden: 

• 
ususıye 

Bornova nahiyesine tabi Pınarbaşı ve Kavaklı dere köyleri cuzı· 
tamlarına ait itirazlara ait tetkikat tamamen hitam bulmuş olduğun
dan 1901 sayılı kanunun 1 O un~u maddesi mucibince 1940 mali yı
lından itibaren yeni kıymetler üzerinden vergilerinin tahakkuk etti-
rileceği ilan olunur. 4718 (2577) 

D. D. Yolları işletme umum 
müdürlüğünden : 
1 - Yüksek tahsili ikmal etmiş olanlardan 35 yaşını geçmemiş ol

mak ve işletme merkezlerimizden öğrenilecek şerait ve evsafı haiz 
bulunmak şartile hareket müfettişi yetişmek üzere müsabaka ile mu· 
avin müfettiş alınacaktır. 

2 - Müsabaka Ankarada D. D. Umum Müdürlük merkezinde 
6. 1. 940 cumartesi günü yapılacaktır. 

3 - isteklilerin sıhhi muayeneleri yaptırılmak üzere matlup vesa
ikle en nihayet 4. I. 940 tarihine kadar Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara. 
Afyon, lzmir, Adana, Malatya, Balıkesir, Kayseri ve Erzurum işletme 
müdürlüklerimize istida ile müracaat etmeleri ilan olunur. 
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Fin mukabil taarruzu devamda 
Şimal cephesinde Sov yet/erin 18 biner mevcutlu 16 fırkaları ve 

her fırkanın karşısında ise ancak bir Fin taburu varmış 

Yeni gelen --~s kuvvetleri! Mıknatıslı mayolara karşı 
Hep muntazam ve seçme kuvvetler
dir. Tanklar da fi iman tankları dır 

Helsinki, 27 (Ö.R) - Dün Sovyet 
tayyareleri Koftaya taarruz etmişlerdir .• 
Dört sivil ölmüştür. Maddi zarar chem
miyetsizdir. Son üç günde 39 So\'yct 
tayyaresi .düşürülmüştür. 

Reisicümhur Kalyo mülhakat hasta
nelerini ziyaret ederek yaralılarla gö
rüşmüştür. Hepsinin manc\'İy:..tı mü
kemmeldir. 

Stokholm, 27 (Ö.R) - Dages Nihtcr 
cazetesinin şimal cephesindeki muhabi
ri, Kızılların şimal cephesinde her biri 
cın sekizer bin ki~ilik 16 fırka tahşit et
tiklerini, Finlandiyalıların bu fırkaların 
her birerlcrine karşı ancak birl'r tabur 
çıkardıklarını bildiriyor. 

GC'ncral Varelli, Finlandiyaya yardı
mın fcvbılade f•cil olduğunu söylemiştir. 
Zira Kızılların şimdi gönderdikleri kuv
vetler çok daha muntazam olan seçme 
kuvvetlerdir. 

Lanehari ınıntakasındaki yolu Kızıl
lar alelfıcele tamir ediyorlar. 

Sovyet ordusu Orayştayn ve Kapel 
markalı Alman tankları kullanmakta
dırlar. Bu da Alman silahlanndan isti
fadeye karar verdik!erini gösteriyor. 

Helsinki, 27 (Ö.R) - Sovyetlerin ha
va baskınlarında bilhassa sivil halkı he
def ittihaz ettikleri göriilüyor. 1 O bin 
nüfuslu Bordea şehrinde dokuz ölü ve 
30 yaralı vardır. Burası, büyük şehirler
den akın eden mültecilerle dolu oldu
ğundan bunlar üzerinde tesir yapmak 
maksadiyle bombalandığı tahmin edil
mektedir. 

Roma, 27 (A.A} - Rusların gerek 
Petc;amo cephesinde, gerek Ladoga gölü 
rimalinde ve gerek Kareli berzahında 
Finlandiyalıların mukavemetlerini kır
mak icin yapmış oldukları teşebbüslerin 
ııkamete uğramış olduğu teeyyüt etmek
tedir .. Rus tazyikinin en kuvvetli oldu
ğu Ladoga gölü şimalinde Finlandiyalı
farın hatları kat'iyen bozulmamış ve va
ziyette istikrar hasıl olmuştur. 

Kareli l><!rzahında Finlandiya kuvvet
Jcri muvaffaklyetle taarruzlarına devam 
etmektedirler. Petsamo mıntaknsında 
Finlandiyalılar şehrin garbinde ku\'vet
lc tahassun etmekle knlmıyarak çete 
muharebeleri yapmak suretiyle diisma
m ağır zayiata uğratmışlardır. 

Finlandh·alılar bilhassa merkezi Fin
landiyadn ·hayranlığa şayan bir kahra
manlık göstermişlerdir. Zira gerek adet 
gerek silah itibariyle kendilerinin beş 
veya altı misli kuvvetli olan bir düşma
nı evvela piiskürtmü ler ve müteakiben 
mağlup etmişlerdir. 

Bu mıntakada Rus kıtaatı hududa 
doğru çekilmişlC'rdır. 

Moskova, 27 (A.A) - Leningracl as
ked mıntakası erkfinıharhiyesinin 26 ilk 
kfuıun tarihli teblı~i : 

Keşif müfrezeleri arasında ateş tcnti 
edilmiş ve bazı yerlerde topçu faaliy<"'t
te bulunmuştur. 

Hava kuvvetlerimiz ]H'Şif uçu<:ları 
yapmıştır. 

Helsinki, 27 (A.A} - Fınlandiya ) iik
sck kumandanlığı tarafından dün akşam 
neşredilen bir tebliğde şöyle denilmek
tedir : 

Kareli berzahında düsman, tankların, 
tayyarelerin ve topçunun himayesinde 
olmak bir kaç kerrc tnnrruz etmiştir .. 
Bno:;lıca taarruz Suv:ınto gölii ınınwka-

FonS 

Finlerin daf i tayyare topları 
sında yapılmı5tır. 
Düşman, Haitermaas, 

ve Volussula civarından 
meğı.> teşebbi.is etmiştir. 

son Uç giın zarfında Ruslar kaçınağa 
Sak.kola Keija mecbur kalmışlar ve hudut civanna çc
bu gölii geç- kilınişlcrdir. Belki kendi arazileri için

Bütiin hu t;ı:ırruzlar tnrdedilmiş ve 
dü.şmnn ağır zayiata uğramıştır.. Düş
mandan 5 top, 60 miltralyöz, 5 seri ateş
li top, 50 esir alınmıştır. İki tank isti
malden sakit bir hale getirilmiştir. 

Di.işman, Suvanto gölünün buzları 
üzerinde 700 ölü bırakmıştır. 

Londra, 27 (Ö.R) - Finlandiyanm 
aksayi şimalinde, Petsamo civarında ve 
merkezde Sallacla Rus ordusunun rica
ti devam ediyor. Mnımerhaym hattının 
bir kısmını yannak iç.in yapılan Rus ta
arruzu püskürtülmüştür. Ruslar Suvan
toyu dört noktada geçmeğe teşebbüs et
:nişlerdir. 

I..onclra. 27 (Ö.R) - Mütahassıslnrm 
zannına göre Finler Ladoga gölünden 
şimale doğru ileri hareketine devam 
edebilirlerse Ruslann şimal ile irtibat
larını keseceklerdir. 

Bu takdirde buz oseanında Rus kuv
vetlerine cenuptan mühimmat ve yiye
cek nakli duracaktır. 

Paris. 27 (ÖR) - Bugün Helsinkide 
hava tehlike işareti verilmiş ve tehlike 
vaziyeti 12.45 ten saat 14 e kadar de
\'anı Ptmiştir. 

Helsinkinin pasif miidafaa teşkiltıtı 
muhasamatın iptidasından beri büyük 
ltrakkiler kaydetmiştir. Bazı sığınaklar 
iıç bin kişiyi seyyar hastaneleri ile bir
likte i~ tiap etmektedir. 

Londra, 2i (Ö.R) - Botni körfezinin 
zirve. ine dayanarak Finlnndiyayı ikiye 
bölme{ c ça]ıc;mış olan merkez cephesin
deki Ruo:; kuvvetlerinin ricati hakkında
~ eni haberler alınmıştır. Salla civarında 

de de ricat ediyorlar. 
Ladoga gölünün şimalinde ve Salla

nın 320 kilometre cenubunda olan Rus 
k.talan da ahiren geriliyerek Rus ara
zisi dahilinde Finler tarafından takip 
edilmişlerdir. En şimal cephesinde Rus
lar ayni ricat hareketini tatbik etmişler
dir. Fakat bu mıntakada şimdi takviye 
kuvvetleri aldıkları öğreniliyor. 

Sovyet tayyarelerinin Fin şehirlerine 
karşı tnnrruzlarından en çok müteessir 
olan Vitsevi şehridir.. Burada bir çok 
evler harap olmuş veya yanmıştır. 

Paris, 27 (Ö.R) - Populer, Finlan
diyanın mukavemetini, adetçe ~zlığına 
rağmen çok iyi talim görmüş bir ordu
ya, matcryel ve mi.ihimmat ihtiyacını ve 
levazım malzemesini Sovyetlerderı çok 
daha kolay temin etmesine atfediyor. 

Bu gazı.>teye göre Finlandiyanın 150 
bin kişilik bir ihtiyat kuvveti daha vnr
ciır ve bu km•vet şimdi !"eferber edil
mektedır. 

Fakat Finlerin saflarındaki boşlukları 
doldurmak icin muhakkak surette ha
ricten on binlerce göni.illü gitmesine ih
tiyaç vardır .. 

Figaro, her vasıta ile Finlandiyaya in
sanca, malzeınece ve paraca yardımlar 
~ apılmasının müstacel bir keyfiyet ol
duğunu ka~ dcdiyor ve biz bu hitabımı
zı Finlandiyaya yardım için bi.itün ted
birlerini nlmıs olan Fransa ve İngilte
ı·eye ynpmı\•oruz .. MilletlC'r cemiyetinin 
müzaheret karnnnı verdiği bütün mil
ktlcre hitap t>diyoruz. 

] w· gazet ine gorl' Finlandıyanın 
müdafansı 1 ütün 1 üçük milletlerin mü
dafaasıdır. 

a aş 

an b se 
Bükreş, 27 (Ö. R) - Besarabyayı ziyaret eden başvekil Tatares

ko Romanyanın dış politikasından bahsetmiştir. 
cSiyasetimiz sulh siyasetidir. Romanya, uhdesine diişen vazife

leri yapacaktır. Bütün milletlerle ve bilhassa komşularımızla sulh 
siyasetinde devam edeceğiz. Adalet üzerine müesses bir sulhun is
tikrarını isteriz. Hedefimiz bu gayeye doğru gitmektin Demiştir. 

ee'nin hikayesi 
- *-

Alman Cep kruvazörünün intiharı 
mes'uliyetini Ürugvaya yükletiyorlar 

Moskuva, 27 (A.A) - Hava-; ajansın
dan : Admiral Graf Fon Speenin ziya
mdan bahseden bahriye komiscrliginin 
urganı Krasny Flot, şöyle diyor : 

Hiç kimse Alman cep kruvazörünün 
ziyaının İngiliz donanması için parlak 
l;ir ınm·affakıyct olduğunu söylcmeğe 
cesaret edemez. Bu ziya, İngiliz filosu
nun tarihinde mi :.li mesbu1, olmıyan bir 
fıciz t<"'2'ahürU<lür.. Zira onlarca İngiliz 
harp gemisi bu kruvazori.i Atlas ok,·a
mısunda bir buçuk ay boş yere aramı:,ı
lar \ e ona nncak tec:adi.ifcn telaki ol
ınuslardır. 

Krasnv Flot. İngiliz gemilerinin kul
}. nmıs olmakla itham edildikleri gazlı 

obüsler meselesinden tekrar bahsctmek
tu ve Grnf Fon Spce kaptanının gemi-
sini İngiliz ablokasını zorlamaktan acız 
olduğundan dolayı değil, Üri.igvay hil
ktimetinin ittihaz etmiş olduğu hattı ha
reket sebebiyle batırmak mecburiyetin-

' 

,~J 

i 
ı 

Alman Köln kruvazöriinii batıran İngiliz Ursuln tahtclbahiri 
Montevideo. 27 (A.A) - Graf Fon best bırakılan 5 subay ve fi5 bahriye 

Spc<' zırhlısında esir bulunup geminin neferi Higland Clinftain gemisine bin-_.,.._ __ --

-* 

lngilterenin Şimal denizinde mey
dana getirdiği mayo taTiaları 

Lorıdra, 2 7 (AA.) - News Charo
nicle gazetesi, Amirallik makamınca şi
mal denizinde vücuda getirildiği bildi
rilen İngili.ı: nıany tarlaları hakkında 
tafsilat vermektedir. lngilterenin şark 
sahili açığında tesis edilecek olan mayn 
seddinin uzunluğu 5 00 mil ve derinliği 
30 - 40 mil olacaktır. Sed, Kinniardhe
ot (lskoçya) dan itibaren Times körfe
zine kadar sahile muvazi olarak 9 mil 
açıkta tesis edilecektir. Sed, seyrüsefe
rin emniyetini temin edecek ve Alman 
tahtelbahirlerine '\'e tayyarelerine karşı 
tuzak kurulmasına yardım edecektir. 
Maynler. düşmanın geçmesine imkan 
bırnkmıyacak ~ekilde dökülecektir. 

New Chroniclenin verdiği tafsilata 

Ingilterede haı•a miıdafaası tertibatı 
göre, ~imdiye kadar Jngiliz sahilleri nis
beten hafif üç mayn tarlasile muhafaza 
edilmekte idi. Bunlardan biri Flambo
roughhead açığında diğeri Times kör
fezi açığında üçüncÜ!IÜ de Pas De Calais 
de bulunmakta idi. 

Gazete, Danimarka ve Skandinavya
dan gelecek bütün vapurların Firth Of 
Moray medhalinden geçmek auretile 
mayn tarlalarının §İmalinden dolaşarak 
lngilterenin ~ark sahilindeki limımlanna 
uğnyabileceklerini yazmaktadır. 

Hollanda ve Belçikadan gelen bütün 
vapurlar Times körfezindeki mayn tar
lasının cenubundan geçeceklerdir. 

New Chronicle netice olarak 9öyle 
yazmaktadır: 

lngiliz vapurlarile bitaraflara ait va
purlar, lskoçyanın şimalinden Timese 
kadar ıon derecede emin 6 mil genişli
ğinde bir nevi kanaldan i!!tifade edecek
lerdir. 

Alman deniz tayyareleri mayn atma
ğa devam ettikleri takdirde lngiliz avcı 
gemilerinin çok miktarda arttırılmış ola
cağı bu dar geçidin üstüne gelmek mec
buriyetinde kalacaklardır. 

Şimal denizinde ıeyrüsefain saraha
ten tesbit edilecek olan bazı geçidlerde 
temerküz etmiş bulunacaktır. Vapurlar 
bu geçidlere lngiliz filosu ve hava kuv• 
vetleri tarafından müessir bir şekilde 
yardım göreceklerdir. 

• r şimdi dayanıyorlar 
Fa at derhal ve acele yardım yapıl

mazsa ukavemetleri kırıla.caktır 
Bern, 27 (Ö. R) - lsviçrc ilk yar

dım olnrak bir milyon lsviçre frangı 
göndcrmi tir. Diinyanın her tarafından 
maddi yardımların büyük ölrüden ya
pılması için yüksek otoriteli simalar ta
rafından konferanslar verilmekte ne~ri
ynt yapılmaktadır. 

Hilhas a Amerikadn Finlandiyaya 
) ardım meselesi demokratlar ve cümhu
riyetçiler nrnsındn dahili bir parti dava
sı halini alını tır. B. Ruzvelt ve taraftar
ları en kuvvetli maddi vardımlnra taraf
tar bulunmaktadırlar. Böyle iken cüm
huriyetçilcr deınokrnlları Finlandiyayı 
ihmal etmekle. itham ediyorlar. Bu neş
riyat heyecanı Finlandiyaya müzaheret 
davasının n,., kadar şumullü hir mahiyet 
iktisap ettiğini gö termektedir. 

Paris, 27 (ö. R) - Balda çıkan 
Nasyonal Çatyungun Stokholm muha
biri Finlerin mukavemeti küçük millet
lerin kendi kuvvetlerine olan itimadını 
artırdığını, lsveçte halkın büyük ekseri
yetinin Finlerle birlikte yürümek istedi
ğini bildiriyor. 

Ayni muhabire göre bu iki memleket 
de Almanya tarafından arkadan vurul
maktan korkmasalar bir yardım cephesi 
yaparak Finlandiya lehinde hemen faa
liyete geçeceklerdir. 

Paris, 2 7 ( Ö. R) - Gazeteler Fin
landiya topraklarını karış karış müda
faa eden Mannerhaym ordularına sürat
le yardım edilmesini İstemektedirler. 

Gazı-telerin umumi kanaati, Sovyet 
erkanı harbiyeııinin gürültülü bir hezi
mete duçar olduğu merkezindedir. Ger
çe zamanla Sovyetlcrin galebe çalma
ması imkanı yoktur. 

Gormeson, Figaroda Finlandiyaya 
yardımdan bahsederken diyor ki, Fin
landiyaya yardım etmekle Alman • Sov
yet anlaşmasını daha sıkı bir hale koy
maktan korkanlar vardır. Bu böyle ol
s:ı bile unutmamalıdır ki zafer ittihad
dan doğar. ayrılıktan değil.. 

Kopcnhng. 2 7 (AA) - Danimar
ka i çiler birliği bir saatlik yevmiyeleri
ni Finlandivaya terketmiye karar ver
mio:lerdir. Bu suretle bir milyon Kron 
toplanabileceği tahmin edilmektedir. 

Pariıı, 2 7 ( A.A.) - Paris bf'lcdlye· 
si. istiklali için miicadele eden Finlan• 
diyaya bir tesanüd c~cri olmak Üzere 
iki milyon Frank hediyf' etmiıtir. 

Paris, 2 7 ( Ö. R) - Cenevreden bil
diriliyor: Dört devlet milletler cemiyeti 
asamble konaeyinln 14 ilkkanun dave
tine tevfikan Finlandlyaya yardıma 

Danimarka göniil lülcri Vinlandiyada 
ncl sekreterliğine resmen bildirmişler• 
dir. Bunlar: Kolombiya, Liberya, Urug
vay ve San Dominik cümhuriyetleridir. 
Bu yardımın mahiyeti tasrih edilmemek
tedir. 

l 4 Birincikanun kararını kabul eden 
30 devletten l 2 ,..j, hükumetlerinin ka
rarile delegasyonlarının reylerini teyid 
etmişlerdir. Şu noktalar kayde şayan
dır: 

1 - Daha bir çok devletlerin cevabı 
beklenmektedir. 

2 - lngiltere, Fransa ve Amt"rika 
Finlandiyaya mümkün olan her yardımı 
yapacaklarını devlet adamlarının. beya
natile re~men bildirmiş bulunmaktadır. 

3 - Bir çok hükumetler de, genel 
sekreterliğin davetine re,men cevap ver
meden evvel, Finlere yardımda bulun
m'.\ğa bilfiil başlamışlardır. 

Roma, 2 7 ( ö. R.) - Fin davası 
bütün dünyanın dikkatine mevzu t!ş
kil etmekle devam ediyor. Bir çok hü
kumetler, gönüllü ve harp malzemesin
den para yardımına kadar muhtelif şe
killerle Finlandiyaya muavenet ediyor
lar. 

Stokholmdan bildirildiğine göre bin
lerce lsveçli gönüllü ıimdiden Finlnn
diyaya varmış olup bolşeviklere karşı 
hareketlere iştirak ediyorlar. 

Montevideo ve Mekeiko hükumet 
mahfilleri de, Finlandiyaya mitmkün 
olan yardımda bulunacaklarını bildir
mişlerdir. 

Amerlkada Ffn1er lehinde toplanan 
ianeler en nikbfn tahmJnleri bile geç
mfıtir. Şimdiden Fin yanlun te,kllltına ___ _._.. . .... 

Papa cL:ı muhta~ Fin katoliklerine da
ğıtılmak üzere Finlandiya mümessiline 
para göndermi§tir: 

Londradan haber verildiğine göre 
bazı Ingiliz gönUllüleri Finlandiyaya 
harekete hazır bulunuyorlar. Bunların 
ekserisi teknisiyenlerdir. 

Paristc, Fin istiklAI harbindeki Fran
sız tesanüdi.i muhtelif vesilelerle teza
hür etmektedir. 

Paris belediyesi, mnliye komisyonu
nun tasvibiyle, Finlerc iki milyon frank· 
lık bir yardımda bulunınağa karar ver• 
miştir. Daha mühim yardımlar yapıla
cağı tahmin ediliyor. 

Londra, 27 (Ö. R) - Finlnndiyaya 
yardım için ne gibi tedbirler aldıkları 
hakkında Milletler cemiyeti genel sek
reteri tarafından .sorulan suale bir çok 
hükumeüer cevap vermişlerdir. Cenubi 
Afrika birliği birliğin müdafaasına aid 
tayyareleri Fin hükumetinin emrine 
tahsis ettiğini bildirmiştir. 

Arjantin, Ekvatör ve Haiti hükumet. 
leri. Milletler cemiyeti genel sekreter
liğinde teklif edecl'ği bütün tedbirlere 
!ktidarları nisbetinde ve diğer hükfımet
lerle iş birliği halinde iştirake hazır ol
duklarını bildirmişlerdir. 

V cnczUeUa, Kızılhaç teşkilatının Fin· 
landiya ahalisinin ıztıraplarını tahfife 
mUes~er şekilde yardım edebileceğlnl 
ümld ettibrini bildirmt~tir. Stokholmdnn 
gelen haberlere göre tld gönUllU müfr~ 
zest şimdiden Finlandlyaya geçmiştir. 
Bir Danimarka hastahane kıtası Fin 
merkez cephesine vAsıl olmuştur. Isviç
re federal konaeyi Fbı K17.1l bacına l 00 


