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imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Ba§muharrir ve umum! neşriyat müdürü: 

Mo. 10342 Kak Beşlnd Yal FIArl (5) KVRVŞrVR 29 lLK KA!WM CUMA 19D 

• Franıa ile Ticaret anlaı 
ması yapıyoruz 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
Londra 28 (ö.R) - Deyli Telgrafın Parla 

muhabiri bir kaç gündenberi Pariıde Türkiye 
Hariciye V ekileti Umumi Katibi B. Numan 
Menemencioilu ile Fransıs hükümeti arasında 
cereyan eden Ticaret müzakerelerinin bu hafta 
sonunda tam bir muvaffakıyetle neticelenece
ğini bildiriyor. 

DEVAM MüDDETt Türkiye için ,Hariç Jçln 
s .... e!ik ....... 1400 2900 
Altı aıılık ....... 750 1650 

Günü geçmiş nüshalar ( 25 ) kuruştur. L TELEFON: 2697 

tl§n münderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriııetin ve Cümhuriıın eıerinin bekçül, tabahlan çıkar ıiıı<ıri gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılm~tır. 

büyük r ürperten •• u felaket 
-Kayıbımız sanıldığından çok 

Milll Şef Jıı(;nii 

. ~ ...... mm ............ 11:11~.~ ............... P .......................... ~.~ ..................... .. 

DUN ALINAN HABERLERE GORE 

Zara kazasında yıkılan evlerin altında 1500 
kardeşimiz maalesef can vermiş bulunmaktadır 
Erı.incan merkez kazası 

•• gore Erzincan merkez 
yaralanmış veya 

yerle yeksan 
kazasındaki 

olrrıuş 
halkın 

hayata gözlerini 

gibidir. Bir habere 
en büyük kısmı 
yummuştur 

Haf ikte 240 kişinin öldüğü bildirilmiştir. Ordu merkezinde 6, Tercan köylerinde 
300, Erbaada 11, Mes'udiyede 75, Su şehrinde 150 hayatın söndüğü anlaşılmaktadır 

~~---------==-·-, ..................................................................................... -.:11 

Bütün yurd, başta doktorlarımız yardıma koşuyor 
Hüküm etimiz her türlü acele yardım tedbirleri almış, imdat trenleri 

yola çıkarılmıştır. yapılan yardımlar çok geniştir T of &il at 4 üncü 
sahif ededir 

Felaket 
Karşısında 

--*--
Bütün Türk camiasının 
harekete gelmesi 
vicdani bir borç, milli 
bir vazifedir 

--*--
HAKKIOCAKOÔLU 

Dün gazeteler hepimizin yürekle
rini yakan, kalplerini sızlatan kara 
bir haber verdiler. Karadeniz kıyıla
rından başlıyarak Anadolunun gö
beğine kadar uzanan geniş bir saha
da yurdaşlarımızın maruz kaldığı bü
yük felaketi yaydılar. 

Gece yarısından iki saat sonra her 
kes mışıl mışıl yataklarında uyurken 
vukua gelen zelzele, henüz kat'i ra
kamları tesbit edilememiş olmakla 
beraber, binlerce vatandaşımızın ha
yatına mal olmuş ve on binlerce kar
deşimizin yuvalarını yıkmıştır. 

Bazı kasabalar tamamen enkaz 
yığını haline gelmiştir. 

Bu tüyler ürpertici faciaya sahne 
olan topraklar, maalesef kışın en faz
la tesirini gösterdiği bir bölgedt"dir. 
ölenlere mi yoksa kurtulanlara mı 
acımak lazım geldiğini tayin eyle
mek hayli müşküldür. 

Zira çırıl çıplak canlarını kurtar
mak bahtiyarlığına kavuşanlar da, 
her an iztıraplı bir ölüm tehlikesine 
maruzdurlar. Şu kış kıyamet günün
de, kar fırtınaları altında bir çadır 
altında barınmanın müşkülatını ve 
iztırabını hepimiz takdir ederiz. Ger
çi hüküriıetimiz felaket haberini alır 
almaz, hemen harekete gelmis, sıh
hi İmdad heyetlerini hususi trenlerle 
sevketmiş, açlığa maruz halkın iaşe
si için tertibat almıştır. 

Kara gün dostu Kızılay hemen fe
laketzedelerin imdadına koşmuştur. 

Acı haber Büyük Millet Meclisin
de de çok samimi bir makes bulmuş, 
derhal Rei• Bay Abdülhalik Renda
nın başkanlığında « Milli Yardım 
Komitesi » teşkil olunmustur. 

Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri de 
felaket mıntakasına hareket eylemiş
lerdir. Felaketzedelere karşı hükü
met merkezinde görülen bu hassasi
yet cidden takdire şayandır. Eeasen 

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
HAKKIOCAKOCLV 

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

i li • • e ımız 
Elazik!a tetkikler yapa:! Her ye~inde 
rak Dıyarıbakıra geldı 1 Milli ardım komiteleri 
Elazığ 28 (Hususi) - Geceyi Elazığ istasyonunda hususi trenle-: Y 

.rinde geçiren Milli Şef ismet lnönü sabahleyin şehire girmişler ve is-: f ı • t • ) d • 
:tasyondan dördüncü umumi müfettişlik konağına kadar yolun iki ta-: aa ıye e geçmış er ır 
hafını dolduran halk ve mektepliler tarafından hararetli tezahüratla: 
E karşılanmışlardır. E 
: Konakta Reisicümhur vilayet erkanını kabul buyurmuşlar, müte-: 
~akıben otomobillerilc çarşı başına kadar gelmişler ve çarşıyı kar yağ-~ 
:masına rağmen yaya olarak gezmişler, Belediye dairesini şereflen-: 
:dirmişlerdir. : 
: Belediyede şehir işleri hakkında tetkikler yaparak alakadarlardan: 
:izahat almışlar, müteakıben de T unçili Enstitüsünde meşgul olmuş-E 
:ıardır. Bütün atelycleri ayrı ayrı gezip ayrı ayrı izahat aldıktan sonra: 
~memnuniyetlerini bildirmişler ve öğle yemeğini umumi müfettişlik~ 
:konağında yiyerek hususi trenlerile Diyarbakıra hareket etmişlerdir. : 
: Diyarbakır 28 (Hususi) - Milli Şef lnönü saat 20,30 da hususi: 
:trenlerile Diyarbalma muvasalat buyurmuşlardır. : 

K!zılay 
birer 

ve Milli 
beyanname 

yardını ~omitcsi 
neşrettiler 

Ankara 28 (A.A) - B. M. Meclisi rei
si ve Milli yardım komitesi reisi Mustafa 
Abdülhalik Renda, bilumum vilayetlere 
komitenin faaliyeti hakkında aşağıdaki 
tami.ıni göndermiştir: 

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

1 - Yurdumuzun ma!Urrı mıntakala
rındoki son yer sarsıntıları bu sahalar 
için !Uç bcklenilmiyen hakild bir felaket 

- SOl\'U 4 ÜNCÜ SAH1FEDE -

Şimalde Büyük Bir Harp Oldu 

Finler, Rusların Kandalaçya şehrini 
tehdit ettiklerini bildirdiler 

• 
ıse sükunetten 

B. Abdülhalik Rımda 

Erzincan valisi
ne telgrafı 

-*-
"l•tırabımız, nüfus
ça uğradığımız pek 
aziz ziyadır. Diğer 

tahribatı telafi 
ederiz,, 

Elazığ 27 ( A.A) - Zelzele mü· 
nasebetile Reisicümhur ismet lnö
nü Erzincan valisine aıağıdaki tel
grafı çekmiftir: 

« Enincanm uğradlğl felakete 
pek müteessir oldum. Bütün millet 
de Enincanla yakinden alakadar
dır. Cümhuriyet hükümeti felaketin 
irtıraplannı hafifletmek için icil 
tedbirler alllllJbr. En ziyade İztıra
bımızı mucip olan nüfusça uiradığı
mız pek uiz ziyadır. 

Diğer tahnl>atı milletimiz pek 
az zamanda kimilen tamir ve tela
fi edecek ve bugünkü enkaz içinden 
memleketin güzel bir mamuresi çı
kanlacaktır. 

Bütün devlet memurlarının feda
kirlık, vazife ıeverlikte birbirlerile 
Yant etmelerini bekliyorum. 

: Halkın iıbrabuu teskin için bil
: hassa manevi ahvaJde aükônet mu
: bafaza edilmelidir. Milletimizin Er
E :zincanla candan alakadar olduğu 
: halkça bilinmelidir. 
: lSMET INöNO 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Sovyet tebliğinde 

Londra 28 ( ö.R) - Finlandiya top
raklannda Kızd ordunun ricat hareketi 
devam ediyor. Şimalde Fin ordusu Rus 
topraklarında 40 mil ilerlemeğe muvaf
fak olmUf!ur. 

bahsediliyor 
Büyük Zelzele Tahribatı 

Ruslann Kandalaçya tehri Finler tara
fından tehdit ediliyor. Rusların büyük 
bir üssü olan bu liman Leningrad - Mur
mansk demiryolu üzerinde bulunduğun
dan Finler tarafından zaptı takdirinde 
Sovyetlerin ~imal ordulanna malzeme 
göndermeleri imkansız olacaktır. 

Salladan elli mil ilerlemeğe muvaf
fak olan Fin orduıu Finlandiya demi, 
yollarına kartı K121l ordunun tehdidini 
bertaraf etmeğe muvaffak olmu~tur. 

Ruslar ricat hareketlerinde mühim 
miktarda malzeme ve İnsan kaybebnİJ· 
lerdir. 

Dün ıimal cephesinde vuku bulan bü
yük bir muharebede Fmlandiyalılar 5 
bin esir almııJardır. 

Ruslann daldıklan ormanlar binlerce 
ölü ve yaralılarla doludur. 

- SONU' CNCO SABİJi'EDt: -

Dikilinin Nebiler köyün
de de yirn i iki ev yıkıldı 

lzmirin Milli 
27 llkklinun tarihinde yurdumuzda 

büyük tahribat yapan zelzele vilayetin 
Dikili kazasında hissedilmiş ve D:kili
nin Nebiler köyünde büyük tahribat 
yapmıştır. Dün Dikili kaymakamlığın
dan vilayet makamına gelen bir telgraf
ta Nebiler köyünde yirmi iki evin yı
kıldığı, ayrıca 13 evin de duvarlarının 
Jçinde oturulmıyacak kadar çatladığı 
bildirilmiştir. Nebiler köyünün yardı
mına ko mu tur. 

iane. listesi 
Dün sabah da saat 2.50 de Dikilide 

sekiz saniye devam eden bir zelzele kay
dedilmiştir. Bu zelzele orta siddette idi. 

Dün saat 11,50 de şehrimizde iki sa
niye devam eden bir zelzele kaydedil
miştir. 

1ZMIR!N YARDIMLARI 
Yurdu '3ran büyük felaket haberi 

muhitimizde derin bir teessür uyandı
rarak halkımız derhal yardım elini uzat. 



SAHiFE 2 

"'""""'-" .. ""Peygamberler Tarihinden.-.. 
~G12':l~:?J2Zir"'.JZZ 7.T~ıf.Z!!ICZI~ 

iSA'NIN HAYA Ti 
-4-

"Meryem,, in hamisi kim olacaktı, 
bunu tayin için sofiler aralarında 

kur'a çekmeğe karar verdiler 
Meryemin hocuı kim olacaktı} 
Zekeriyya Peygamber: 
- O, dedi. Benim karımın kız karde-

tinin kmdır. Bana karşı bir yakınlığı 
vardır. Layık ve muvafık olan odur ki 
,(Meryem) in hocalığını ben yapayım. 

Fakat herkes bu gÜzel kıza hoca ol
mak arzusunu nefsinde duyuyor, ve yi
ne herkes onu kendi terbiyesi altına al
makta hak defiilse bile liyakat iddia edi
yordu. Zekeriyyanın yakınlık iddiasını 
cerhetmek için dediler ki: 

- Eğer yakınlık bir tefe'VTilk temin 
ederse l&zımdır ki (Meıyem) i anuı 
terbiye etsin. Çünkü ona en yakm olan 
anasıdır. 

Bunu böyle iddia eaenler pekala bi
liyorlardı ki Meryemin anuı mabede gi
remezdi. Mabedin kapısı istisna! olarak 
bir tek defa ve o da Tanrının emri, Tan
n Resulü olan Zekeriyyanın şehadeti 
ile sade (Meryem) için açılmıştı. Bu 
iddianın serdedilmesindekt maksad 
Meryemi Zekeriyyaya teslim etmemek
ti. 

Zekeriyya Peygamber ise yedi ya~ın
da iken bile fevkalade güzelliği ile üze
rine bu kadar arzu çeken (Meryem) in 
yann senelerin müruru ile büyümesi ne· 
ticesi daha büyük va kötü arzulara he
def olmasının önüne geçmek ve... Onu 
yalnız kendi himayesine almak istiyor
du. 

(Çün hazreti Meryem mescidde kaldı, 
her bir Sofi onu terbiyet etmek istediler. 
Hazreti Zekerriya etti bu kız benim ha
funumun kız kanndaşının kızıdır, cüm
lenizden bana ehaktır anı terbiyet ben 
eyleyeyim .. Tnrihülümem velmülılk - Sa
hife 74) 

Vak.ta ki Sofiler mabcdde (Meryem)i 
kimin himaye edeceii meselesinde ihti
lafa düştüler, işi aralarında kur'a ile 
lıalletmeğe karar verdiler. Her biri birer 
kalem getirdi. 

- Aramızda kur'a çekelim, dediler. 
meryem bnngiınize düşerse onu o terbi
yct etsin ... 

.l\fabeddc bir çok kalem vardı. 
Rivayet olunur ki bu kalemler Tevratı 

yazan '\'e teksir eden kalemlerdi. 
Sofiler bu knlemlerin Üzerlerine ayn 

nrrı kendi isimlerini yazdılar ve kalem
leri bir örtü altına snkfadılar. 

Hariçten \'e (bu işin ne idüi;..Unü bil
miycn) birisini çafırdılar: 

- Bu örtü nlbnda bulunan kalemler
den birini elini sokarak çıkar! .. 

Dediler. 
Bu kişi bunların dediğini yaptı. Elini 

örtü altına soktu ve bir kalem çıkardı .. 
Baktılar o kalemin üzerinde Zekeriya 

peygamberin adınm yazılı olduğunu gör
düler. 

- Olmadı ... Yanlış oldu •.. Bir daha 
yap .. 

Dediler. Ol kişi ikinci defa elini örtii· 
niin altına !'\Oktu. kalemleri birbirine iyi
te knnştırdı ve bir tanesini çtknrdL 

Baktılar ve yine kalemin üzerinde Ze
keriyarun adını okudular. 

** 
Başka bir rivayette deniliyor ki: 
•Rahipler, sadıklar. beytülmukaddes 

hadimleri her biri ellerine birer kalem 
nldılnr ve bir u ha ına geldiler. 

- Kimin kalemi suya batarsa )lerye· 
mi terbiye n himayesi altına almıığa o 
liiyık olur .. 

Dediler. l\lcryemin giizelliği hepsinin 
de gii71erini almış, gönüllerini fethet-

m.işti. 
O, daha bu yaşta, yedi yaşında iken 

baş döndürüyordu. 
Yann bu büyüyünce kim bilir ne afet 

olacaktı. .. 
Su ba ma geldikleri zaman bütün bu 

din adamlan Zekeriyadan ve hatta bir
birlerinden habersiz kamış kalemlerinin 
içine kum, ta~ kınntısı gibi nesneler koy
muşlardı ki kendi kalemleri ağır gele, 
suya bata ve !Ueryemi alalar .. 

Böyle hile edenlerin bütün kalemleri 
su iizerinde kaldı. Zekeriyanın kalemi 
ise (hikmeti hüda) suya battı. 

Bu mesele (Kur'an) da mezkfırdur. 
Bunun üzerine hiç kimse ağzını açma

ğa muktedir olamadı ve (.Meryem) in 
kefalet ve terbiyeti Zekeriyaya tevdi 
olundu. 

Zekeriya, ihtiyarca olmakla beraber 
arka~lannın (Meryem) i niçin istedik
lerini biliyordu. Ve onlar kendi arala
rında: 

- Varsın Zekeriya hu i~le meşgul ol
sun. Biz yine bir yolunu bulup Meryemi 
görürüz. 

Demişlerdi .. Kendilerini dine, Tanrıya 
ve TeHata vermiş, mukaddes mabedin 
çabsı altında büyümüş, yetişmiş bu in
sanların güzel bir kız karşısında derhal 
galeyana gelen hisleri Zekeriyaca meç
hul olmadığından o (Meryem) i mabede 
uezredilen diğer çocttklar gibi başı boş 
, e ortadn bırakmadı. Bırakmak işine gel
medi. Cünkü Meryem, söylediğimiz gibi 
baş dö~düriicü bir melahat sahibi ol
mtl!lhı· Onun, •kız• olduğu halde mabe
de kabulünü emreden Tannnm bu sure
ti hareketinde bir hikmet sezen Zekeri
y anın, dünya ihtira.c;lanndan çoktan el 
etek çektiği için, kendisinden şüphesi 
yoktu. Binaenaleyh her hangi bir şüp
heli insnnm değil, şiipheli nazann bile 
(Meryem) in kilitli hücresinin civanna 
yaklaşmasına müsaade etmiyordu. 

Meryem için mabedde hususi bir hile· 
re tayin etti. 
Kapısma bir kilit vurdu. 
Bu kilidin anahtnn daima kendi ya

nında dururdu. 
l\Jcrycmin bulunduğu odnya Zckcri

yadnn bn ka kimse giremezdi. 
• (İmam Ehu Cafer l\Iulıammcd bin Ce
ririn nTaberi" tarihinin. 2 inci cild 74 oü 
sahifesinden) 

Zekeriya, her giin ''e giind~ bir kaç 
rlefa J.\lcryemin yanına gelip, ona okuma 
yazma öğretirdi. 

Okuyup yazmasını öğrendikten sonra 
da (Tevrat) ı talime ba~ladı. 

.'.\lusa dini ahkıimı mucibince de iba
det USUl \'e adetini Öğretiyordu. 

(Meryem), tek başına bu hücrede ya-
~amnkta idi. . 

Bütün m~galesi, gece ve gündüz Ze
keriyanın telkinleri altında tcvratı olru
ınaktan, tevrat ayetlerini kendi küçük 
kafasına göre tnhlil ebnekten ibaretti. 

Seneler bu minval üzere geçti .. 
Meryem. cın iki yaşına bnstı .• 
Mabedin hadimleri, gönnelet'.i nasip ol-

ınıyan l\ferycmin giiıeJiiğini hayallerin
de gittikçe büyütiiyorlar, onun bir an 
evvel hu hiicredcn C'ıkıp ınabed hadimi 
Mfntivle kendi anılannn knnşmnsım sn
bU'sı~Jıkln bckli~·orbrdı. 
Öyle ya .. Umran ve kansı Haunan ço

cukları olan (l\lcryem) i mabede nezret
mi lerdi. 

Ve Tann, kız olmasına rağmen (l\ler
yem) i oğlan yerine kabul etmişti. 

, ~~~~~~~~~&aii:mm~a' 

Sin masında 
BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN 

Senenin en güzel AŞK - DANS - MÜZİK Şaheseri 

'FENJASJR 

ŞEHiA 
Maarif 

Vekili iz mirde 
--*--

VekilKültür . 
Müesseselerinde 
Tetkikat yapacak 
Yurd içinde tetkik seyahatine çıkan 

değerli Maarif Vekilimiz B. Hasan Ali 
Yücel, dün gece yarısından sonra Af
yon trenile tzmiri teşrif buyurmuşlar
dır. Afyon treni tcehhürle gelmiştir. 
Maarif Vekilimize Vekalet ilk tedrisat 
umum müdürü B. Hakkı Tonguç refa
kat etmektedir. 

Vekil lzmirde bulundukları müddetçe 
Kızılçulludaki köy öğretmen okulunda 
misafir kalacaklardır. Maarif Vekili 1z
mirdeki okullarda tedkiklerde buluna
cak ve yakın bir ihtimalle öğrebnenlerle 
umumi bir hasbıhal yapacaklardır. 

Vekilin tzmirdeki ziyaret programı 
bugün tesbit edilecektir. -*-• 1t •• 

Uzum 
·-- t. __ 

Jhraç fiatleri 
Dün yeniden tesbit 
edilmiştir. 
Dün öğleden sonra Ticaret odasında 

yapılan bir içtimada ihraç edilecek 
üzümler için yeni fiatler tesbit edilmiş
tir. Ingiltere için fop net Izmir olmak 
üzere aşağıdaki f iatler Uzcrine ihracat 
yapılması kararlaşmıştır: 

7 numara 17 şilin, 8 numara 19 şilin, 
9 numara 21 şilin ve 4 penl, 10 numara 
24,9 şilin, 11 numara 30 şilindir. 

Ingiltere harici satışlar kilo başına 
Türk parası olarak 7 numara 12,25, 8 
numara 13.25, 9 numara 15,25, 10 numa
ra 17,75 ve 11 numara 21,5 kur~tur. 

Tesbit edilen fiatlerin listesi Ticaret 
Vekaletine arzedilmiştir. Tasdikinden 
sonra mer'i olacaktır. 

-*-Ihtikarla 
mücadele 

Bir demir ticarethanesi 
ka atıldı 

lhtikfU'la mücadele komisyonu Taşçı
lar içinde 80 sayılı demir ticarethanesi
ni 10 gün müddetle kapatmıştır. Bu ti
carethane, 16 kuruşa satılan demir pot
relleri bilasebeb 28 kuruşa çıkarmıştır. -*-

Patlamıyan 
Bombaları kaldırma 
kursu açılacak 
Pasif koruma kanunu tatbikatı mem

leketin her yerinde olduğu gibi Izmirde 
de yürümektedir. Patlamıyan bombala
rı kaldınna postaları tesisine başlanmış
tır. Bunun için açılacak kurslarda öğ
retilmesi Iazımgelen işlere ait talimat 
ile bomba taşımağa mahsus bir sedye
nin plAnı Dahiliye Vekaletinden viltıye
te gelmiştir. 

Evvelce bazı merkezlerde açılan pat
lamıyan bombalan kaldırma kursunda 
yetişenler, Izmirde açılacak kurslarda 
öğretmenlik vazifesi göreceklerdir. -*-Yol vergisi hak.kında 
yeni bir proje 
Nafıa vekaleti yollar kanununa ek 

bir kanun projesi hazırlamaktadır. Pro
je viliiyet husust idareleri tarafından 
alınmakta bulunan yol parasının iradı 
fazla olanlardan muayyen bir nisbet da
hilinde biraz daha fazla alınmasını, 
wnumi bütçeden yollar için ayrılmakta 
olan tahsisa.tın artırılmasını, yol parası 
olarak tahsil edilen paranın tamamen 
yollara sarfını temin edecek hUkümleri 
ihtiva etmektedir. 

Vekalet bunun için evvelce hazırlan
mış bulunan bir projeyi bugünkü za
man ve ihtiyaca uygun bir şekle sokma
yı göz önüne almıştır. Proje önümilzde
ki günlerde başvekalete verilecektir. -*-Raşit , Riza ve 

Sadi Tek 
Türk sahne.sinin en kudretli san'at

karlarından Raşid Riza ve 5adi Tek'in 
teşkil ettikleri temsil heyetinin yılba
şından sonra şehrimize gelerek Tayyare 
sinemasında temsillere başlıyacakları 
haher alınmıştır. Raşid Riza ve Sfıdi Tek 
Izmirin çok takdir ettiği iki san'atkO.r
dır. Şehrimizdeki temsillerinde büyük 
alaka görecekleri şüphesizdir. 

- *-ir otomobil 
müsademesi 
Dikili yolunda bir otomobil kazası ol

muş, 22 sayılı tenezzüh otomobili ile 30 
sayılı tenezzüh makinesi çarpışmıştır. 
Yolculara bir şey olmamış, iki otomobil 
ele hasara uğramıştır. Hadise, şoför Fah
rcddinin dikkatsizliğinden ileri gelmiş
tir. - *-Cime to tecr·· beterini 
tayin talimatnam si 
Çimento nizamnamesine göre, çimen

to tecrübelerini tayin etmek üzere Na
fıa V ckflletince haz..ırlanan talimatname 
neşrolunmuştur. Talimatname dün~n . .. .. ..... . . 

Çadır baskını yapan 

Altı haydut jandarma-
• 

mız tarafından yakalandı 
hazırlandılar, nasıl 

yakalandılar? 
Haydutlar nasıl 

soydular, nasıl 
Kuşadası mmtakasında, Acarlar köyü 

civarında Kara tekeli ~iretinden Os
man Kaynaş ve Mustafa Şaşanın çadır
larına bir baskın verildiğini paralarının 
gasbedildiğini haber vermiştik. 

Vilayet jandarma komutanı B. Hulu
si Gür iz bırakmadan kaçan haydudların 
takibatında bizzat hazır bulunmuş ve 
suçlular ele geçmi§tir. 

Yakalanan suçlular Kubur Ibrahim 
ile Koca Ömer, Ibrahim, Mehmed Dal, 
Köse Mehmed ve Ismail adlarında altı 
şahıstır. Bu altı kişi Mdlseden bir gün 
evvel Kubur Ibrahimin çadınnda birle
şerek vak'ayı tasmim etmişler ve soy
gun için faaliyete girişmişlerdir. 

Suçlular tüfek ve tabancalarla evvell 
Mustafa Şaşan adındaki yörUğün yolu
nu keserek 50 lirasını gasbetmişler, göz 

Ücretli memurlar 
ne şekilde terfi 
ettirilecekler 

Maliye vekaleti yeni barem kanunu
nun muvakkat ikinci maddesi mucibin
ce derece intibakı yapılan ücretli me
murların ne şekilde terfi ettirilecekleri 
hakkında yeni bir karar ittihaz etmiştir. 
AIA.kalılara tebliğ edilen bu karara gö
re memurun almakta olduğu ücretle tes
bit edilecek ücreti arasındaki fark 25 
ayda tcsbit edilen derece ücretine indi
rilmekle beraber bu derecenin tesbitln
den artan sene ve küsuratı ile farkın 
izalesi için geçecek müddette memurun 
daha yukarı dereceye terfi edebilmesi 
için müktazi üç veya dört senelik mild
detin hesabında nazara alınacaktır. 

Intibaktan artan müddet tesbit olu
nan ücretin intibak tarihine kadar fi
len alındığı tnUddetten fa7.la olduğu tak
dirde bu Ucretin fülen alındığı tarihin, 
intibaktan nrtan mllddet tesblt olunan 
ücretin intibak tarihine kadar fiilen 
alındığı müddetten noksan olduğu tak
dirde intibak hükümlerine göre tesbit 
olunan ücrete hak kazanıldığı tarihin 
nuıfevk dereceye terfide mebde ittihazı 
icap edecektir. 

Tesbit edilecek ücreti almakta oldu
ğu ücretten fazla olması halinde memur 
almakta olduğu ilcreti muhafaza edecek 
ve bu ücretler birinci maddede yazılı 
ücretlerden birine tetabuk ediyorsa o 
dereceye, etmiyorsa buna en yakın de
receye barem kanununun neşri tarihin
de almakta olduğu ücretle dahil olmuş 
sayılacaktır. 

Bu vaziyete göre memurların mafevk 
dereceye terfilerine mebde ittihazı lhım 
gelen tarih, kanunun neşri tarihinde al
makta bulunduklan ücretleri filen al
mağa başladıkları tarih olacak ve bu üc
retin kanunun birinci maddesinde yazılı 
ücret derecelerinden birlne uymaması 
halinde memura bir üst derecenin Ucre
ti verilebilınek üzere saltıhiyetli makam
ca terfii yıpılacaktır 

-*-Turistik yollar 
ıanının tashihi 

isteniyor 
Maarif vekaleti Belevi mozolesiyle Sel

çuk harabelerine kadar devam eden yo
lun, asfalt yollar planında yapılacak ta
dilatla harabelere ve adı geçen Belevi 
mozolesine kadar uzamasını vilayetten 
istemiştir. Turistik yollar planı üzerinde 
icap eden tashihler yapılacaktır. 

-*-FOÇANIN 
Elektrik tesisatı 
Foça kazasında mevcut elektrik tesi-

53tmın Nafıa vekaletinden tasdikli bir 
plana uygun şekilde yapılmadığından 

Nafıa vekaleti bu işin üzerinde tetkikat 
yaptırmaktndır. Vilayet makamı bu hu
susta tetkikat yaparak neticesini :Veka
lete bildirecektir. 

-*-Zehirlenme alaimi 
Ballıkuyu mahallesinde 19 sayılı evde 

oturan B. Cemal ve ~i Bn. Pakize ye
dikleri fasulye yemeğinden zehirlenmiş
ler ve hastaneye kaldırılmışlardır. -·Çalınan otomobil 
bul du 
Akseki bnnkası müdürü B. Hasan 

Fehmi Serterc ait 635 sayılı hususi oto
mobil gece vakti çalınmıştı. Zabıta bu 
otomobili Bornova ile Mersinli arasında 
cadde üzerinde bulmuştur. Otomobil 
hırsızı aranmaktadır. 

ve kollarını bağlamışlardır. Suçlular 
Mustafa Şaşanı derenin içinde bıraka
rak kaçmışlardır. 

Bundan sonra Ahmed oğlu Osmanın 
çadırına baskın verilmiştir. Koca Ömer 
ve Kubur Ibrahinı çadıra girerek Osma
nı uyandırmışlar, ölüm tehdidi altında 
belindeki altın kemerini almışlardır. Bu 
suretle 99 altın lira ile 502 Hğıd lira 
gasbedilm~tir. 

Haydudlar bu paraları Çakal boğazı 
mevkiinde taksim etmişlerdir. Her biri
ne on sekizer altın lira ve yetmişer ku
ğıd lira isabet etmiştir. 

Suçlular çadırlarında yakalanmış, pa
ralar da sakladıkları yerlerden çıkarıl
mıştır. Suçlular cürümlerinl itiraf et
mişlerdir. 

Yeni belediye r~sim, 
harç ye ücretleri 
kanun layihası 

Dahiliye VekAletl tarafından hazırlan
mış bulunan yeni belediye vergi ve re
slmlerl., harçları ve ücretler! hakkında 
ki kanun projesi üzerinde son etildler 
bitmek üzeredir. Proje bu mali yıl için
de Kamutaydan çıkarılacak ve 1940 ma
lt yılından itibaren yilrürlilğe girmiş 
bulunacaktır. Proje, mevcud ve mer'i 
kanunun neşri zamanındaki hayat ş~t
larile bugünkü hayat şartları arasında
ki çok büyük inkişaf ve temeddün fark
ları gözönilne alınarak hazırlanmış ve 
bugünkU içtimai vaziyete intibak ede
cek şekilde hükümlerle takviye olun
muştur. 

Meri belediye vergi ve resimleri ka
nununa göre, tanzifat ve tenvirat resmi 
muayyen nisbetler dahilinde alınıyordu. 
Yeni projede ise her iki resim binalarda 
bina vergisine matrah olan arsalarda da 
kıymet üzerinden gene bina vergisine 
göre hesaplanan saft irat ilzerinden alı
nacaktır. Bina sahibinin oturduğu mes
.kehlerin yalnız birisinden yUzcle iki, sa
ir binalardan yüzde üç nisbetinde resim 
alınacaktır. Iratsız nrsalardan ise yüzde 
bir alınacaktır. 

Proje kazanç vergilerinden blediye 
hissesi olarak ayrılan yüzde üçleri yüz
de bşe ibl!ğ etmektedir. Yeni proje, 
belediye vergi ve resimlerine cliz'i ve 
ehemmiyetsiz bazı ilaveler yapmış ve 
bunda da belediye hizmetlerinin daha 
salim, düzgün ve fazla görülmesini esas 
tutmuştur. 

Belediyelerimizin muhtarlık ve ihti
yar heyetlerine alt vazifeleri görmeğc 
başladıktan sonra bu hizmetlerin ifası 
için büyük killfet ve masraflara katlan
makta bulunmuş oldukları gözönUne 
alınarak projeye bu hizmetler mukabili 
cliz't birer harç alınmasını temin edecek 
bir madde konulmuştur. Lt1biyat res
minde hayır cemiyetlerini ve spor teş
kil!tını himaye edecek hükümler proje
ye konulmuş, nakil vasıtaları resim mat
rahında ve nlsbetlerinde esas itibarile 
bir deqişiklik yapılmamış. yalnız beygir 
kuvvetinin resme esas ittihazı yUzilnden 
mUkelleflcrm aleyhine tecelll eden 
mahzurları iz:ıle edecek ve bu yüzden 
tevali eden şikayetleri önliyccek tali hü
kümler vazolunmuştur. 

-~--

Büyük zelzele 
tahribatı 

- BAŞTARAFI 1 in!.'i SAYFADA -
makta tereddüd et.memiştlr. Halkımızın 
hemen gösterdiği bu cemiyet ve insan
lık ahlakı şüphe edilemez ki pek ulvi 
bir sahne tC§kil etmiştir. 

Dilnden itibaren bir çok kimseler Kı
zılay İzmir merkezine müracantle te
berrülere başlamışlardır. tik teberrüü 
başta vali olmak üzere Emniyet memur
ları yapmışlardır. 

Vilayette teberrülerl kabul ve teşki
latlandırmak Ü7.ere cMillt yardım ko
misyonu• adı altında bir komisyon teş
kil edilecektir. Bu komisyona bağlı yar
dıın kolları şehirde semt semt faaliyet 
gösterecektir. 

Kızılay wnumi merkezinin Dikili, 
Bergama ve hnvalisine evvelce gönder
diği beş yüz çadırdan halen kullanılını
yanlar derhal Enincan havnlisine sev
kedilecektir. 

İzmir valisi Bay Etem Aykut 
Jzmir Emniyet mlidüriyeti 
mensupları 
Avukat Baha YörUk 
Alman general konsolosu 

Lira Kr. 
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şve verme ıs emış ............ ı ····•ı•ı•ı• .. •••ı••••·•••ı·· 
Bir kavak ağacı kesmek meselesinden : Gelenler, Gidenler: 

Bergamanın Tepeköyünde jandarma ka- :.ı ı•n•• .......... ı ıu••uuı ı••ı ı ıı ••ı: 
rakolunda tahkikat yapıldığı sırada elli Tapu ve kadastro mUfettlşleri B.B. 
yaşlarında Bn. Sultan adında bir kadın Muzaffer Duranor ve Muammer Sümer
jandarma onbaşısı B. Nazım Filize iki kan Manisadan geldiler. 
buçuk lira rü'ivet vermek istemiş \'e Marif vektıleti b~ş müfettişi B. Ferit 

d n dol ı da tnkıôa- Saner Nazilliye, Izmir merkez hank mü-

Felaket 
Karşısında 

--*--
Bütün Türk caıniasmın 
harekete gelmesi 
vicdani bir borç, milli 
bir vazifedir 

-*--
HAKKI OCAKOÖLU 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
bunun bir ba§ka türlüsü de beklene
mezdi. 

Türkün en büyük şiarı yoksulla
ra, bikeslere, felakete maruz kalan
lara karşı yardım elini uzatmakbr. 
Bu mevzuda bizim için din ve milli
yet mevzuu yoktur. Nerede kaldı ki 
bu defa felakete maruz kalanlar ken
dimizdendir. Kan ve ırk. Karde§leri
mizdir. 

Türk camiası tek bir ailedir. Onun 
her hangi bir ferdini yakan bir acı, 
hepimizin yüreğini titretir. 

Bundan dolayıdır kl bugün Tür
kiye derin bir mateme bürünmüı bir 
manzara arzediyordu. Gülen çehre
ye rastlamak pek müıküldü. Her 
kes felaketin azameti önünde ürpe
riyor, bahtsızların imdadına k.opnak 
için çırpınıyordu. 

Yüreğimizde açılan bu yara mil .. 
letçe, devletçe müştereken aanlacak ... 
tır. Bilaistisna bütün Türk vatanda,. 
larının bu yarayı sarmakta tcref his
sesi bulunacaktır. 

Kanayan kalbimizin sızısını ancak 
felaketzedelere uzatacağımız yardım 
elile teskin edebiliriz. Bu yardım h&
reketi tam ve kamil bir şekilde yeri
ne getirilmedikçe vicdan huzunı 
duymanın imkanı yoktur. Türk ca• 
miasının değişmez prensiplerinden 
biri de şudur: < Birimiz hepimiz. 
hepimiz birimiz içindir.> 

Yuvaları yıkılan, çırıl çıplak so
kak ortalarında kalan kard~lerimiz. 
her gün ölümle pençel~mek iztırabi 
altında bulundukça biz sıcak yuva• 
larımızda neşe ve vicdan huzuru 
içinde yaşamayız. 
Soğuk ve yağmur pençerelerimize 

çarptıkça, Erzincan, Tokat, Sivaı 
bölgelerinde açıkta kalmış yurddat
larımızın maruz kaldıkları feci sah
neler gözlerimiz önünde canlanır. 
Bu sahne tüylerimizi ürpertmeğe, 
vicdanlarımızı tırmalamağa kafidir. 

Yurdun her köşcsincle milli yar
dım komiteleri derhal faaliyete geç.
meli, vicdanlara huzur verecek yar· 
dımlan vatandaşlardan toplamalıdır. 

Tek vatandaşımızın zamanında 
yardımına koşulmaması ve gereken 
tedbirlerin alınmaması yüzünden ha
yata gözlerini yummasına asla riza 
gösteremeyiz. Halbuki bugünkü 
şartlar altında binlerce vatandaş bu 
tehlikeye maruz bulunuyor ve biz
den imdad bekliyor. 

Onların imdadına koşmakta mü
sabaka etmemiz hem vicdani borcu
muz, hem de milli vazifemizdir ..• 

HAKKI OCAKOCLU -*-Kaymakçı köyü 
Ödemişin Kaymakçı köyünde belediye 

t eşkilatı yapıldığmdan bu köye gümrük 
hissesi verilecektir. Dahiliye vekaleti bu 
köyün nüfusunu sormuştur. 

-+
Motosiklet kazası 
Evvelki gece Bahribaba parkı civann

da bir motosiklet kazası olmuştur. Ke
reste tüccarı B. Ümid, kendisine ait 65 
sayılı motosikletten düşerek başından 
ve ayağından yaralanmış, hastaneye kal
dırılmıştır. B. Ümidin yaralan nğır de
ğildir. 

-*-BİR İKİ SATIRLA·-.. 
Vilayet emrine üçüncü bir maiyet me

muru daha verilmiş ve bu vazifeye mü1-
kiye mezunlarından R. Yaşar Akton ta
yin edilmiştir. 

§ İzmir orman çevirge müdürü B. Ali 
Riza Aydın yeni teşkilat kanunu kad
t0suna göre 70 lira asli maaşla va7Jfe
sinde ipka edilmiştir. 

§ Sthhi vaziyetind~n dolayı istifa eden 
Dikili merkez okulu öğretmerucrinden 
Bn. Safiye GUrhanın istifası kabul edil
miştir. 

§ Torbalı kazaı;ı veterineri B. Ibrahim 
Özlere iki ay izin verilmiştir. 

§ Dağkızılca nahiyesi mUdUrlüğüne 
eski nahiye müdürlerinden B. Celal 
Türker tayin edilmistiı-. 

• 
Rasathane bildiriyor 
lstanbul 28 (Hususi) - Kandilli ra4 

cathancsi sabaha kar'lı yeniden üç zelze
le daha kaydetmiştir. 

--t-
Çukurovada Portakal 

ahsulü 
Adana (Hususi) - Çukurovada bu 

yıl portakal rekoltesi ve kalitesi mem
nuniyet verici bir haldedir. 

Ihracata başlanmıştır. Mersin, Silifke 
ve mülhakatı hariç Adana ve havalisl 
rekoltesinin 100,000,000 olduP,u kuvvet-
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Büyük yardım başladı 
Doktorlar ve talebeler felaket mınta
kasında çalışmak için müracaat ettiler 

~--:---:-:-:--:-:~~-.,,,.--~ ....... * ...... 
Ankara 28 (Hususi) - B. M. Meclisi klleti vilayetlere gönderdiği tamimde 

reisi B. Abdil.lhalik Rendnnın riyasetin- zelzeleden kurtulanların hayatlarını ko
de ~ki.il eden millt yardım komite:ıi rumak için Acil tedbirler alınmasını ve 
dürulen it.ibaren faaliyete geçmiştir. •elzeleden masum kalan vil5.yeUere lil-

dırmıştır. Malatya belediyesi tarafından 
trenle :Erzincana 1200 ekmek ııönderil
mi~tir. 

B. M. Meclisi namına ilk taksit olarak zwn görülen halkın derhal nakline baş-
komiteye 20 bin lira yatırılmıştır. !anmasını ~mretmiştir. 

Zonguldak, 28 (Hususi) - Vali Ak
:;oyun riyasetinde toplanan fevkallde 
yardım komitesi fellkete uğrıyan va
tandaşlara yardım için ilk olarak Kızıl
a.ya 3500'0 lira vermiştir. 

DOKTORLARIN MURACAA'I't 
Ankara, 28 (Husust) - Bir çok dok

torlar Başvekilimize müracaat ederek 
masrafları kendilerine aid olmak üzere 
zelzele mıntakasında çalısmak için ken
dielrine> müsaade verilmesini i~t~mi~1er
dir. 

Kayseri, 28 (Hususi) - Kayseride 
yapılan bir toplantıda fellket mıntaka
sına nakdi ve eşya teberriialı hakkında 
kararlar alındı. Burut iliveten 1000 nü
fusun Kayseride barındırılınıısı derpiş 
edihni§ ve bu.na aid tedbirler alınarak 
hükumete müracaat edilmiştir. 

Ankara, 28 (Hususi) - Dördüncü 
umwnt müfettiş general Aktug ve orge
neral Kazım Orbay hususi bir trenle 
refautlerinde diğer generaller olduğu 
halde Erzincaıuı hareket ettiler. Bu tren
de imdadı sıhhi heyeti, çadır, iaşe mal
zeınesi, yaralı taşmıağa mahsus otomo.. 
bil ve ınüteaddid kao1yonJar mevcud
dur. Trenin Erzincan yolunun açılma
sile birlikte Erzincaruı muvasalfıt edece
ği anlnşılmı.stır. 

Ankara, 28 (Hususi) - Dahiliye Ve-

t.tanhuJ, 28 (Hususi) - Şark vila
yetlerindeki zelzele afeti bütün memle
kette milli bir felaket olarak karşılan
dı. Bütün memleket fcltı.ketzedelere yar
dım için fcvkal~de hazırlıklar yapmak
tadır. Istanbuldan bir yardım heyeti yı
kılan şehirlerin yeniden kurulması için 
mahallinde tcdkikler yapmağa gidecek
tir. Profesör Kalvi'nin rivaselinde bir 
fen heyeti bugünlerde Ankaradan fela
ket mıntaknsına hareket edecektir. 

Ankara 28 (A.A) - Bugün muhtelif 
yerJerden aldtğunız telgraflara nazaran 
yer sarsıntısından mütccS8İr olan fclil::et
zedc kardeşlerimize karşı yardımda bu
lunmak için teşekkü1 etmi;'.I olan milli 
yardım komitesi faaliyete ba,lamıı bu
lunınaktadır. 

Bu arada W.cil bir yardım olarak Kızı
lay umumi merkezine ilk toplantıları 

Ankara, 28 (Husu.•!) - Mil.il yardun akabinde Bozöyük kazası komitesi tara
komilesinin teşekkülü Ankara, lıtan- lmdan 2.000, Ayu kazuı komitesi ta
bul ve Iz.mir ile bütün memleket dahi- rafından 300 ve Mudurnu kazası komi
linde tehalükle karstlann1ıştır. Para, ya- tesi tarafından da 255 lira gönderilmit
tak, giylm e.ş:yası ve yiyecek olal'ak yar.. tir. 
dunlar her taraftan .~e1meğe ba~lamıştır. 

Ankara, 28 (Hususi) - Milli Şefin 
refikaları Bn. lnönünün riyasetinde faa
liyetle bulıuıan Ankara yardıın.-cvcrlcr 
ceıniyeti bugün öğleden sonra Cumhuri
yet Halk Partisi binasında toplanarak 
fclı\ketzede yurddaşlar için geniş ölçü
de bir faaliyete karar vcrnfr;tir. 

Malatya, 28 (Husu.si) - Erzincan fe
J:iketi burada en derjn tees.süri.i uyan-

Siyanl Bilgiler Okulu Talebeler;oin 
Yardanı 

Ankara 28 {AA) - Ankara oiyasal 
bilgiler okulu talebesi dün akpm arala
rında zelzele felak.ezedelcri için i.IL: yar
dım olarak topladıkları bin lirayı Milli 
yardım komitesi emrine Kızılaya vermiş
lerdir. Ve ayrıca zelzele mıntakasında 
bilfiil çalışmak için hükümete müracaatta 
bulunmuıludır. 

Fransız harp biitçesi 
78 milyar franklık harp tahsısatını 
Ayan meclisi tam ittifakla kabul etti 

Londra 28 (ö.R) - Fransa maliye 
nazırı B. Reoo tarafından bugün i..yan 
meclisinde söylenen 300 ayan aza!!.ı ta
rafından 78 milyarlık ilk Fransız harp 
büt~sinin müttefikan kabulü neticesini 
veren nutuk LondTada Fransız tarihini.o 
belli ba.lı bir hadisesi addedilmektedir. 

B. Reno bu beyanatında, müttefikle
rin hürriyetlerini müdafaa için gittikçe 
daha bUyük fedaklrhklara mecbur ka
lacaklarını lıabrlatmı~ ve bu fedalti.rlık· 
ların. sulh zamanında, normal hakların 
ve hüniyetlerin tehammül edilenıiyecck 
bir f"kilcle tahdidi gibi telakki edilecek 
mahiyette olduğunu gizlememiştir. Şim
diye kadar ne lnııilterede, ne Fransada 
eöylencn hiç bir nutuk ıimdiki vaziyet 
hakkında bu kadar derin bir anlayıı ve 
harbın lngiltere ve Fransa için mecburi 
kildığı mahrumiyetlere katlanmak ve fe-

dahU.rhkları kabul elrnek hususnda bun- 1 F ra.nsız ayanının ittifakla bütçeyi ka· 
dan daha kat"i bir azim r.östern1emiştir. : bul etmesi ve maliye na.~ırını hara~etle 

lngiliz umumi efki.rı bi.lha.ssa ııu fıkra- 1 alkışlı:ınn1 ~· ~r~anın d~nıanı ına?l~p 
dan mütehasais olmuştur: · etmek azmını ve ıktıdarını ısbat etmıştır. 

F ·ıı · N · fi · f d B. Renonun pek haklı olarak dediği gibi: 
c ranıız mı etı aLı ,e erı tara ın an ı:- k" f il l . d h" b" · · k r ransaya kar,ı gösterilen dostlukla asli. ranu. ca l az et erın en ıç ırını ay· 

... . .... . betmemiştir. Ve Fransız §eflcri milletle
ııı;fal edilecek degıldır. Bu esaııen söyle- · h-'-·'- t. ·· 1 ekt daha · · b' 

k d k b .. d. F !( •• I k nne a'""" ı soy em en •Yı ır 
mese . e pe .. ta 11 ır. · a ·at soy enme aiyaeet takip edemezler. Bu sebeple ıar-
zahmetlne de~er.> fedilmesi icap eden gayreti gizlemek lü

B. Renonun fikrince, Alman propa- zumsu.zd.W'. 
gandası müttefiklerin görüş birliğini boz- 1 ·ı· F 1 A .. . ngı ız - ransız an aımaıının vru· 
maga çalışırken muayyen bır maksad ta- d • · '- 1 ı·· h-'-pa a oynıyacagı yenı a;uru uı ro u a&.• 

kip etmektedir. Bu da müttefiklerin harp lr.ındaki kısım nutkun bilhaaaa manidar 
azmini ve kudretini parçalamaktır. Fa- hir parçasıdır. Fransız maliye nazırı 
kat, lnı:riltere ve Fransanın harbı kazan- barpten sonrasını şimdiden tasarlamak 
mak azmi Nasyonal Sosyalist Alman- zarureti üzerinde bilhassa israr etmiş ve 
yanın azminden o derece daha kuvvet- müttefiklerin, zaferlcrile fethettikleri hür.
lidir ki, mücadele ne !Jekil alırsa alsın, ı.iyeti muhafaza vazifesile mükellef ola· 
müttefiklerin zaferi müemmendir. cak.larını söylemiştir. 

Başvekil Dr. R. Saydam Yunan 
vali 

talimat 
F elakctzcdelcr için 

müfettişlere 
ve umum 
verdi 

Ankara, 28 (A.A) - Başvekil Dr. Re
fik Saydam üçüncü ve dördüncü umumt 
müfetti~iklerle Ankara, Erzurum, Er
zincan. Sivas, Kayseri ve Malatya vali
lerine bugil.n verdiği bir talimatta hiç 
vakit kaybetmeksizin masraflara karşı
lık olmak üzere mahalli Ziraat bankala
rının valilerin emrine tediyatta buJuna
caklarını. vilayetler kendi asaari ihti
yaçları için elzem olan gıda m;ddelcrin
den fazla olanlarını derhal ve bilafasıla 
Erzincana sevketmelerini ve vil5.yetler 
birhir1erine nazaran ihtiyacı gözönilnde 
tutarak krndilcrinde olmıyan ınalzeme 
ve n1addeJeri dif:er en yakın viJ3vet1er
den tt"min etmek suretile sevkiy~tı in-

kıtaa uğratmaksızın idame eylemelerini 
tebliğ etmiştir. 

Bu talimatta her sevkedilen kafile ile 
ne gönderildiğinin günü gününe ve doğ
rudan doğruya Basvekalete bildirilmesi 
ve mahallinde yap.ılan müşahedat neti
cesinde yapılması faydalı görülen baş
kaca işler varsa bunlar için de umumt 
müfettişlerin ve valilerin Basvekfıletc 
teklifte bulunmaları ltizumun~ bildir-
miştir. 

Bu talin1at ayrıca F.rzincandan sonra 
en ziyade felaket ve hasaı-a düçar olan 
Tokat. Amasya, Ordu vilayetlerine mü
cavir bütün vil5yct1<'l'e dı..· tan1hn edil
miştir. 

Pek Hazin Bir Rakam 

Zelzeleden kay bıFıız 
20,000 tahmin ediliyor 

lstanbul 28 (Telgraf) - Alınan bir telgraf haberine nazaran son 
zelzele felaketinden uğradığımız ;,üfus zayiatı pek büyüktür. Bu ha
bere göre takriben 20,000 kişinin vefat ettiği zannedilmektedir. Kat'i 
rakamlar henüz alınmamakla berakr yalnız Erzincan merkez kaza
sında ölenler binlere baliğ olmaktadır. 

--*--
Başvekilinin 
taziyet telgrafı 
Ankara, 28 (Husust) - Ecnebi devlet 

reislerinden ilk olarak Yunan Başvekili 
Metaksas Başvekilimi<e çok samimi bir 
taziyet telgrafı göndererek dost ve müt.
tefilc Türk milletinin uğradığı büyük fe
lli1cetindcn Elen millet ve h ükümctinin 
duyduğu derin teessürü bildirmiştir. 

--tr---
Dominyonlar 
müfrezeleri Garp 
cephesinde 
Londra, 28 (Ö.R) - Avrupaya Ka

nada piyade kıtalarından ve Avusturalya 
hava müfrezelerinden ilk kuvvetl~r ge
lirken ilk Hint !ataları da Fransaya çık
n11.ştır. Bunlar tan1an1en müslüman as
kerlerden milteşekkil olup İngiliz ve 
yerli zabitlerin kwnandası altındadır. 
Hindistanda muhtelif partiler. Cemiyet 
ve cemaatler tarafından İngiltere lehinde 
ve nasyonal sosyalizmin taarruz siyaseti 
aleyhinde karar surellerinin kabulü de
vam etmektedir. -·Polonya elçimiz 

Paris, 28 (Ö.R) - Polonya nezdindeki 
Türkiye Büyült Elçi.si B. Cemal Hüsnü 
Anjör şehrinde Polonya Cumhurreisi ta
rafından kabuJ edilıni.ştir. 

Fransız 
Birliğini temin 

eden amiller 
Parlı, 28 (Ö. R) - Güstav Herve 

Viktuvar'da bugünkü mucizeli Fransrı 
birliğinin ffitler ve Stalinin eseri sa~ 
labileceğini kaydebnektedi.r. Muharrir 
diyor ki: 

- cYirmi senedenberi FrAn.Sad& btııp 
tükenmiyen münaltaşalar, filtir ayrılılo
lan Hitlcr ve Stalin hlrliilnden soıwı 
biran içinde zail olmuş, Fransız milleti 
tam vahdetini bulmuştur. 

İngllterede tevkifler 
Londra 28 (A.A) - Dün bütün gün 

aoıkeri memW'larla zabıta tarafından sar
folunan fevkalfıde faaliyet neticesinde 
Kildor kontluğu dahilinde mühim mik
tarda eslilıa ve mühimmat meydana çı
karılrruş olduğu gece yarısı il.An ~ 
tir. Yeniden 11 kişi tc'vkif olunmuştur. 

Berlin - Moskova 
hava seierleri 
Berlin 28 (A.A) - Alınan Luft!ıan.sa

" ile Sovyellerin sivil tayyare müdüri
yeti arasında y::ıpılan bir itilM dolayısiy
le 21 İkincilcanunda Bertin ile Moskova 
arasında muııtazam bir hava servisi açı
hcaktır. 

Isveç • lngiltere 
ticaret anlaşması 
Londra 28 (Ö.R) - Bilyük Britanya 

ve Isveç hükUıneUeri arasında bir tica
rrt anla~ması imza edilmiştir. 
İsviçre ile müzakereler 

Paris 28 (Ö.R) - Fransa ve Ingiltere
nin İsviçre ile ticari müzakereleri dur
muştur. Çıkan müşkülat yüzünden Pari!I 
rn Londradaki Isvicre heyetleri Beme 
dönmüşlerdir. 

lrlanda zabıtası gizli 
silahları aramaktadır 
Londra 28 (A.A) - Irlanda zah•tas.ı

nın bir milyon tüfenk, rüvelver ve mit
ralyöz kurşununu bulmalı: için yapmak
ta oldukları araştırmalar dahili harpten 
beri yapıldığı görülmüş olan toluıriya
tın en §iddetlisi ve en mühiınmidir. Bu 
araştırmalar Dublinden Kildare, Wiclı:
low, Carlov ve Kilkenny kontluklanna 
teşmil edilmiştir. 

Askeri komisyon bu iş hakkında bir 
anket yapmak üzere dün Dubllnde gizli 
bir içtima akde~tir. 

-·.:r-
Karadenizde 

Ve Marmarada 
iırtına var 
Ankara 28 (Husuı;l) - Karadenizde 

kara yel, Marmara ve Egede poyraz fır. 
iması devam ediyor. Yarınki hava vazi
yeti hakkında yapıhn tahminlere g~ 
Kara denizde kara yel fu1:ıruısı hafifllye
cek, Marmara ve E~ede fırtlna devam 
edecektir. 
Ankara radyosu 
Ankara 28 {Hususi) - Ankara radyo

w dün de zelzele fellketi yüzünden nor
mal progranuru tatbika imkln bulaına
nıış, Semiha Berksoyun konseri veril
n1emiştir. _ 

• 
Feci ve karıŞlk 
bir hadise 
Karadeniz Erejjlisi, (Hususi) - Acar

lı köyünde çok f.-cl bir hadise olmuş
tur: 
Değirmenci Hasan, Hatice adındaki 

kızı ve Havva adındaki bir kadınla de
ğirmenden köyüne dönerken derenin 
laşml'! olduğunu gönnüş bunun üzerine 
bir direkten ibaret olan Davudlar köp
rilsünden ge~meğe mcchW' kal~tır. 
Hasan, evvela Havvayı geçiriyor, döntı
yor, kızı Haticeyi geçirmek isliyor, fa
kat her ikisi de muvazenelerini kaybe
derek azgın dereye düşüyorlar. Baba 
kurtuluyor, kız boğuluyor. Kızın cese
(!i ancak ertesi günü bulunabiliyor. 
Hasanın ifadesine .ııöre Mdlse yukarı

daki gibi ge~tir. Fakat müddeiumu
milik hadiseyi şüpheli gördüğü için ce
sedi otopsi ett~tir. Neticede kızın 
suda boğularak ölmediği, öldükten son
ra suya atıldığı tesbit edılmi~tir. Bunun 
üzerine Hasan, evli\d katili zanlısı ola
rak ve Havva da cürüm ortağı olarak 
tevkif edilmiıjlerdir. 

Melek Sinemasında 
Bugün iki fevkalıide filim birden 

Kahkaha zevk ve neşe haftası 

J •• Vç Ahbap Ça11uşlCll' 
Harbe gidiyor

Türkçe sözlü ve taklitli büyilk 
komedi 

2 •• ÇİFTE NİKAH 
(Vilyam Povel) ve (l\lirwa Lo;y) nn 

gayet zarif ve ~n bir vodvili 
METRO JURNAL 

EN YENİ DÖNY A HAV ADİSLEBİ 
SEANSLAR : Her gün 4.20 - 5 - 9 
Cumartesi, pazar 12 - 3 - 5 - 9 .. da 

lstanbul 28 (Hususi) - lstanbul belediyesi zelzele felaketzedeleri
ne 10,000 lira teberrü etmiştir. iş Batıkası umumi merkezi de 10,000 
lira vermiştir. MUHTEŞEM 

1,----.------------.-----an-.. ........ 9' 
Tekmil famirin tekrar tekrar görm;k istediği çok kimselerin de )er bula-

nıayıp tK görenıediği sene]erin biricik prrlilntası 

TtiRKÇE (ÇALINAN TAC) FİLMİ ... 
RIR HAFTA DAH.'\ GÖSTERfiECEKTIR 

İKİNCİ BÜYÜK FİLMİMİZ 
Amerikayı tiril tiril titreten haydutların, canilerin filmL 

ÇELİK KAFES 
YESİ RENKLİ l\IİKİ YE HARP JURNALi 

Bugün LALE 11e YENİ TAN sinemalarında ... 
LALE TEl.EFON : 2753 YENİ TAN TELEFOS: 12t8 

Yılbaşı Balosu 
Kültürpark 

Gazinosunda 
Menimin en büyiik ve en zengin balosudur 

Simdidcn numar,ıılı masalarınızı :ı.nf{aie ediniz .. 
····ii'·ii~a-~l~i~C:;~i:i··;·············································· 

CUMARTESİ GÖNÜNDEN İTİBAREN HER GÜN AÇIKTIR 

AHl'f'E J 

s o N . ·~·H . .A. :B-E _,:R 
-~ ~· - ' . 

lngilizler felaketimizi 
teessürle karşıladı 

Milli Şefin verdiği direktifler 
takdir edilmiştir 

Londra 28 (ö.R) - Bugün bütün lngiliz matbuatı Şarki Anad~ 
!uda vuku bulan büyük zelzele fetaketinden ilk sahifelerinde büyük 
teessürle bahsetmekte, Ankaradan gelen felaket haberlerini tafsil&tla 
kaydetmektedirler. 

Bilhasaa geçen aylar içinde vuku bulan felaketi ondan çok daha 
ııeoio ölçüde bu yeni felaketin takip etmesi teessürü bir kat daha 
arttırmıştır. 

Felaketzedelerin yardımına koşmak için alınan müstacel tedbirler 
ve Şark vilayetlerinde tetkik seyahatinde olan Millt wefio verdiği di
rektifler burada büyük takdirle karşılanmıftır. 

Londra mahfilleri insanca zayiatın korkulduğundan daha az oldu
ğunu ümid etmektedir. 

Bclçikada kabine buhranı 
•• 

Uç partili bir kabine 
kurulması arzu ediliyor 

Brüksel 28 (A.A) - Salahiyettar mahafilde beyan edildiğine göre 
oon siyasi hadieelerle mali projelerin müzakereleri esnasında ayan 
meclisinde zuhur etmif olan mü§külatın bafvekil B. Pierlotunun bu 
gün mezkur projelerle muhaliflerin temayülatı karşısında hükümetia 
vaziyeti ne olduğu hakkında ayan meclisine yapacağı beyanatın ee
babı mucibeaini teıkil edecektir, 

Brilksel 28 (A.A) - Mesai nazırı, Grev halinde kömür madenleri 
patron ve amelelerinin murahhaslanru kabul ederek bugünden ibÖ&
ren tekrar işe başlanılmasına medar olacak ve fakat bazı şartlara muğ
lak bir itilafın esaslarını tesbite muvaffak olmuştur. 

Parjs 28 (ö.R) - Belçika siyasi buhranı münasebetile alınan ha
berlere göre, üç partili kabine formulünün muhafazası umumiyetle 
arzu edilmektedir. 

lngiliz tayyareleri on bir karakol 

Bir 

bom baladılar • • • 
gcmısını 

İngiliz zabiti, 
kampından 

Lüksenburg tecrid 
firar etti 

Londra 28 (ö.R) - Hava nazırının bildirdiğine göre dünkü hava 
faaliyetleri eenaunda lngiliz tayyareleri iki Alman deatroyerini ve 1 1 
karakol gemisini bombalamışlar, ayni zamanda ,imal denizinde düt
man tayyarelerine de hücum etmişlerdir. Almanya sahili üzerine ya
pılan taarruz 9iddetli bir top ateıine rağmen yapılmıştır. Destroyerler
den birinin arka tarafına bir bomba isabet ettği görühnüttür. 

Bir hava muharebesi esnasında Almanların Dorinye sisteminde 3 
bombardıman tayyaresi firara mecbur edilmiştir. lngiliz tayyareleri 
bu harekette hiç bir zayiata uğramamışlardır. 

Londra 28 (ö.R) - 8 ikinci teşrinde Lüksemburgda tecrid edilen 
bir lngiliz tayyareci zabiti kaçmağa muvaffak olmuştur. Zabit, kaç
mağa teşebbüs etm.iyeceği hakkındaki namus sözünü bir kaç gün ev
vel geri almış, bunun üzerine Lüksemburg zabitlerinin nezareti altına 
vazedilmifri. Bir müddet bir kışlada bu suretle nezaret altında tutul
duktan sonra, hisarlarda bir gezinti yapmasına müsaade istemiş va 
bu gezinti eonasında muhafızlarının araııından kaçarak karanlıklarda 
kaybolmuş ve bir daha da bulunamamıştır. 

Almanlar petrol noksanından 
müşkülata uğradılar 

Paris 28 (Ö.R) - Ordre gazetesi Almanların petrol noksanından 
büyük müşkülat karşısında kaldıklarını kaydeden bir yazısında diyor 
ki: «Almanya petrolu Polonyadan, Sovyet Rusyadan ve Romanya
dan tedarik edebilir. Ruslar Almanya ile ittifaklarını daha aktif bir 
hale koyarak Romanyaya taarruz ederlerse bu takdirde lngntere vo 
Fransarun Türkiye ile yardım paktl•rı fiiliyat sahasına girecek ve Rus
yanın Baku civarındaki petrol hazineleri çok nazik bir mevkie düt&
cektir. Almanya böyle bir şeyi şimdilik arzu edemez. Almanyanın 
muazzam harp stokları vardır. Fakat büyük harekat zamanı gelince 
bu stoklar çabuk tükenecektir .ı. 
, .. llll:il .................................. -. 

Yılbaşı Şerefine 

Kültürpark Sıneması 
Bugün I:unirde ilk defa 2 büyük filim takdim ediyor 

1 - Altın Arıyan Kızlar 
İki büyük .anatk.ir 

PICK POWEL - JOAN BLONDEL 
Tarafından tem.U edilmi~ varyeteli danslı muhteşem revü 

2 - RACANIN AŞKI 
Müzik kralı İ S A M İ R A N D A tarafından 

Temsil edihniş muu.zaın aşk ve ihtiras filimi 
Aynca Metro j Ut'ııal ve renkli Mikl 

SMNSLAR:: Altın anyan kızlar: 2.20-5.30-9 da Racaru a:)<ı 3,50 ve 7.30da 
4 ~ -- • 

YALNIZ 

YEN inin 

ve YALNIZ 

YILBAŞI 
Programını görmelde bütün senenizi şen 11e 

Mesut ge irecelısiıdz.-.-11111 -:::;ı;:s::r=:lll:ır.l 
ııı. .......... :ımıiimııfa;;;;ı;D1ım:ıa:ı:::mııı.ııı ..... _ 
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Sarı Kitap 
....................................... 
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Franaız Hariciye nezareti tarafından nefredilmiftir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Alman yanın 
gösteren 

harp mesuliyetini 
vesikalar . " 

sıyası 
. , 

rürJı~eye çeuiren Dr. FARUK EREM 
- 1 -

Beş gün evvel FTansız h11ricıye 
nezareti Almanya ile Fransa ve ln
gilterc ar~ında halen hiiküm siir
mekte olan harbin na.~ıl doğduğunu, 
men§e ı-·c sebepleriui gijsteren hir 
san kitap ne§Tetıi. Bu kitap hakikati 
olduğu gibi ve bütiin çıplaklığı ile ifa
de eden bir eserdir. lleride sulha ka
vu§Ulduğu .uıman hiç ~p1ıesiz harbin 
nıe.~ulilniln kim olduğu suali orta11a 
atılacaktır. Bu aualin cevabını da.ha 
ridmiden Fran~a hariciye nezaretinin 
nesrettiği bu San kitapta bulmak ka
lıildir. Ehemmiyetine binaen (YENI 
(ASIR) nı sayın okuyuculanfta bu 
tarihi vesikanın ana hatlanm wıklet
·meği faideli bulduk: 

ÖN Söz 
Fransız hariciye neuıretinin neşretti

ği bu 'arı kitap 370 siyasi vesika ve bir 
çok ilaveleri ihtiva etmektedir. Bu ve
•ikalar MONTH anlaşmasının tarihi olan 
2H Eylül 1938 den 3 Eylül 1939 a, yani 
Fransa ve Ingilterenin, Polonyaya ver
dikleri gar;mtiyi tatbik ıucvkiine koy
dukları güne kadar Fran.c:anın sulh le
hinde yaptığı te..c;ebhüs1eri göstermekte
dir. 

29 Münih anlaşması Südd mıntaka
sının CckJerin ne .$ekilde tahliye edecek
lerini ve bu arazinin Alman ordu18l'ı t:ı
rnfmdan hangi ~artlar altında isgal olu
nacağını tesbit ediyor ve bu suretle ki.i
cülmüş olan Çekoslovakyamn yeni hu
dutlarının tesbiti işini be-.•nelmiJeJ bir 
'kmoisyona havale ediyordu. Bundan 
b:ışka akit devletler tarafından Çekos
Jovakyaya bu yeni hudutlarını muhafa
:tn i~in beynelmilel bir garanti verilmiş
ti. Bu tarihten itibaren Fransa, Alman
yn ile kendi arasında tam bir dostluk 
hnvnsı yaratmak için çalışmıştır. Fakat 
1 Kfinunusani t.'lrihindenbcri Alman 
tazyiki Çekoslovakya üzerinde artma~ıı 
başladı. Ve 15 Martta Alman orduları 
bugün hiç bir devletin inanmadı~ı bir 
bahane ile Prag'a girdiler. Bu istila hiç 
şüphesiz, Almanya tarafından da imza 
edilmiş olan Münih anlasmasına muha
lifti. Bu suretle Almanya beynelmi1el 
emniyeti yıktı. Bir müddet sonra Berlin 
ile Varşova arasında Danzig mesele~inin 
konuşulmasına başlandı. Münnkaşn ba~
langıcındanberi bu siyasi konusmnların 
bir neticeye varabileceğinden şüphe edi
liyorclıı Fakat B rlinde DanziP. işinin 
sil5ha müracaat edilmeksizin 1934 an
J:ı malarına taınamiyle uygun olarak ce
reyan edeceğine dair teminat veriliyor
du. Buna rağmen Berlindcki Polonya 
mehafili vaziyeti çok ciddi telakki et
mekte idilf'r. Bu siyasi konuşmalar uzun 
sürmedi. Son günlerde Alman hariciye 
nazırı Ribbentropun Polonyaya sorduğu 
sual bütün müzakere kapılarını kapı-
1ordu. Sual şu idi: D:ınzigin kayıtsız ve 
,artsız Almanyaya iadesine, Almanya 
De Prusya arasındaki koridorda Alman
yaya ait bir otoserad'm ve bir şimendü
fer hattının inşa cdi1mesine ve bu hat 
ve yo1lar üzerinde Almanyaya kendi 
armdsi imiş gibi mutlak haklar verme
ğc razı mısınız? 

Bir devletin istiklal ve tamamiyetine 
muhnlif olan bu suale Polonyanın ver
diği cevap herkesin beklediği gibi ha
yır oldu. Danz.igte Almanyanın bir emri 
vaki yapmak istedij'~i hissolunuyordu. 

31 Marttn, lngiliz hükümcti mecliste 
fU izahatı veriyordu: 

(Polonyanın hakimiyetini tehlikeye 
koyacak, her hangi bir harekete karşı 
Polonynnın kendisini kendi milli kuv
ıveti ile müdafaaya karar verdiği andan 
'tibaren Ingiltere ve Fransa yedi ikti
darlarında olan her vasıta ile Polonyanın 
yardımına koşacaklardır. 

Ingiliz hü~ümetinin mecliste yaptığı 
u bcynnntı takip eden günlerde, Alman 
iyasetinin nereye doğru sevkediJdiğini 

bi1diren emmareler kendini gösteriyor
au. 28 Nisanda Hitlerin Rayştagta ver
aiği nutuktan Almanyanın yeni kurba
nının Polonya olacağı pek vazih bir şe
~iJdc anlaşılıyordu. Fakat buna rağmen 
Fransız siyaseti, bu nutuktan sonra da 
f.vrupayı tehdid eden felaketin önüne 
eçmcğc çalışmaktan geri durmadı. Bu 
evre zarfında, Fransız - lngiliz do!ttlu

f.t!nun kuvvetlendiğine, garp demokrn
"Jerinin Sovyet Rusya iJe bir anlaşma 
apmak istemelerine, Alm:ınyaya, Fran

ve Jngilterenin Polonyaya verdikleri 
"'zü yerine getireceklerine şiiphe etme
r.esini bildirmelerine; ve tehlikenin bi.i-
üklüifünü göstererek ondan fm.Ja de
alar ikaz etmiş olmalarına şahit oluyo

z. Fakat bütün bu emekler boşa çıkı
or V" Alm::ıny::ı, Avnıpayı harbe sil-

rü kliyoı·d u. 
20 ACUSTOSTAN 3 EYLÜLE KADAR 

OLAN GONLER 
20 Ağustosta Fransanın, Polonya el

çisi bay Noel Varşovadan Parisc şu tel
grafı gönderdiler: (HiUerin Danzig işini 
bir Eylülden evvel halletmeğe azmetti
ği görülmektedir.) Yine aynı günde 
Fransanın Berlin elçisi bay Kulondr ha
riciye nazırı Bonne'ye Alman siyasi me
hafilinin sulh meselesinde pek bedbin 
kanaat AAhibi olduklarını bildiriyordu. 
Bu rnehafile nazaran (Danzig işinde Al
manyanın şerefi mevzuu bahistir. Al
manya yolundan geri dönemez. Harbı 
bertaraf etmek imkansızdır.) Ingiltere
nin Polonyaya yapacağı silahlı yardıma 
gelince: (Bu inanılmıyacak bir hayalden 
ibarettir. Almanya buna inanmıyor.) 

21 Ağustosta Berlindeki Fransız elçi
liği Alman askeıi kuvvetlerinin Polon
ya hududuna gönderilmekte olduklarını 
Fransa hariciye nezaretine şifreliyordu. 
Ve aynı zamanda elçilik, Fransanın müs
takbel hadiselere karşı koymak için icap 
eden tedbirlere müracaat etme!inin za
ruretini de işaret etmekte idi. 
Aynı günde bay Kulondr telgrafla Pa

rise (Alrnanyanın şark istikametine doğ
ru yaptığı askeri nakliyat Almanyanın 
maksadını pek açık şekilde meydana 
koyduğu ve Almanyanın 22 veya 23 
Ağustos gecesinde Polonyaya hücum 
edeceğini ve bu sırada Hitlerin Alman
yanın müdafaası ile meşgul olmak için 
garp cephesine gideceği hakkında dola
şan bir haberi kaydı ihtirazi ile) bildiri
yordu. Yine 22 Ağustosta Fransanın 
Hamburg konsolosu bay Garro (ciddi 
bir menbadan) öğrendiği bir habere gö
re, A1manynnın ayın sonundan evvel. 
Polonyaya hücum edeceğinin muhakkak 
olduğuna Parisin nazarı dikkatini celb
ediyor ve çok ehemmiyetli olan c:u hn
herleri veriyordu: «Almanlar Rusvanın 
siyasi m::ınevra~ı ile şaşırmış forzettiklP
ri Fransa ve IngiJterenin AJınanyaya 
harp ilfin edebileceklerine inanmıvor
lan diyor ve cMoskovada büyilk bi~ si
yasi tahavvülün husule geleceğini ve 
iki totaliter rejim ideolojilerinin birbiri
ne daha uygun bir hale sokulacaklarını> 
da ayrıca işaret ediyordu. 

- BJrMEDI -
---~---

Şimalde büyü bir 
harp oldu 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-
Yirmi dört saattenberi Mannerhaym 

hattına yapdan üç biiyük Rus taarruzu 
kanlı çarpqmalar neticesinde tardedil
m.İ§tir. 

Cenubi Finlandiya tehirleri tekrar Kı
zıl bava lilolannm taarruzlanna uğra
mıe}ardır. 

Taymis gazetesi Finlandiyaldann par
lak muvaffakıyetlerinden bahis bir yıw
suıda cFinlerin zaferi düny"anm zaferi 
olacaktır » diyor. 

Deyli Telgraf Sovyet kumandanlığının 
liyakatsizliği, aıkerlerin az talim könnüs 
olması, kullandık.lan harp malzemesi.uı:; 
fenalığı Rus i!tilismm akametine sebep 
olmuttur, diyor. 

Ayni gazeteye göre Rusyanm muha
bere vaaıtalan bÜyük bir ordunun ihtiya
cına kifayet ebniyecek haldedir. 

Tayrnia ve Deyli Telgraf, Finlerin 
muzafferane mukavemetleri, hakiki teh
likeyi unuttunnaması İcap etttirdiğini ya
ziyor ve müstacel yardımların g~ikme
mesini istiyorlar. 

Iaveçten ÜÇ gönüllü kafilesile 130 ya
taldı bir seyyar ha<ıtane merkezi Finlan
diyaya 1relmqtir. Cenubi Afrika hüküme
ti kendi müdafaası için ısmarlam11 oldu
ğu tayyare filolannın Finlandiyaya gön
derilmeaine müsaade etmiıtir. 

Helsinki 28 (A.A) - Finlandiyanın 
~imalinde hüküm sürmekte olan şiddetli 
kar fırtınaları iki gündenberi her iki mu
hasım tarafın faaliyette bulunmasına ma
ni olmaktadır. 

Paris 28 ( ö.R) - iki Finlandiya tay
yaresi Rusların İşgali altında bulunan 
Estonyanın Oago adasına bombalar at
mışlardır. 

Moskova 28 (A.A) - Leningrad as
keri mıntaknsı erkanı harbiye.inin tebli
ği: 

2 7 ilk kanunda mühim hiç bir hareket 
olmamıştır. 

Sovyet tayyareleri istikşaf uçuşlan 
yapmışlardır. 

2'.YX'7--~.JUUWJA sc ı sac S&XJWJH'Y'"~J-~ 

Bavram Münasebetivle~ .. 
Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de 

A \a yel! Hacı Ali zade Abdullah 
Kazmir Mağazası 

Bugünden itibaren 20 gün müddetle 
Reknbctsiz satışlanna başlamıştır .. DOR!\IBY, FİŞER, FAYN VOLSEN 

elbise. pardesü ~·e paltoluk kup<mlariyle nadide İngiliz novoteleri ve 'bilfi
um yerli elbise, pardesü ve paltoluk kuma.~l:ırını almak istiyenlcr mutlaka 

u m::ığauıya uğramaları menfaatleri iktizasındandır .• 
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rENI ASIR 29 D .. K KANUN CUMA 1939 

Tüyler 
--- - -

ürperten büyük f elik et 
Kayıbımız sanıldığından çok fazladır 

lalanbal, 28 (Huwai) - Erzin
canda maaluel nülu•ca zayiatın 
çok elim bir rakama baliğ olduğu 
anlafılmaktadır. Bazı tahminlere 
göre zayiat, Erzincan umumi nü
luıanun yüzde yetmiıine baliğ ol
maktadır. 

Erzincan aıheri okulunda dok
san talebe ve on •ubay ıehid ol
muılard ır. 

Erzincan vali ve kumandanının 
Dumanlı i.taayonundan müıterek 
imzalı •on bir telgraflarına' göre, 
Erzincan halkının yüzde sekseni 
bu çok leci yer aarsıntuında haya
ta gözlerini yummuılardır. 
YENİ ASIR - Erzincan merkez ka

zac;ının nüfusu, 935 yılı sayımına göre 
16144 dür. Yukarıdaki zayiat nisbeti
nin ihtiyatla ka~ılanması lazımdır. 

110 ölü vardır. Diğer bir habere göre de ERZİNCAN VİIAYETİNDE 1 dirler. 
ölü sayısı bunun bir kaç mislidir. Yer sar.:mtısmın miithiş darbe.4iine ma- MARDİNDE 

Ankara, 28 (Hu•uai) - Gelen ruz kalan En:incanda hasarat ve nüfUS{al' Mardin 28 (Hususi) - Yurdun he-ı 
yeni haberlerde ölenlerin aayısı zayiat pek mühimdir. Yardım ve kurtar- men her tarafında 27 sabahı vuku bulan 
artmaktadır. Sivaa vilayetinde ma ameliyesi devam ediyor. Enkann te- zelzele burada ve Merzifonda şidde 
1600 ze yakın kaydedilmi,tir. Ya- miz1erunesi i~in bir çok ekipler hararet- surette hissedilmiştir. Zayiat yoktur. 
ralıların hakiki miktarı henüz bi- Je çalışıyorlar. 

Tercanda felaketin maddi ölçüsü çok LOl\'DRANIN TAFSiLATI 
linemiyor. geniştir. Kasabanın bütiin evleri yıkıl- Londra 28 (Ö.R) - lngiliz gazeteleri 

DONDURUCU SOöUKLAR mışhr. Altı ölü. 8 yaralı vardır. şarki Anadoluda baş gösteren zehele fe-
Ankara, 28 ( Hu•u•i) - F ela- TRABZON VİLAYETİNDE laketini büyük bir teessürle ve Türk ıaiJ.. 

ket mıntakaaında geceleri mhanet Trabzon vilayeti merkezinde yer sar- Jeti hakkında derin sempati ifade edea 
derecesi arlrrın altında yirmıyı sıntısından bir ev tamamen, 24 ev kıs- bir . ekilde kaydetmiş1erdir. 
bulmaktadır. Bütün mıntaka kar- men harap olmuştur. 1 ölü. 6 yaralı var- Roytcrin Ankara muhabirine cöre, 
la örtülüdür. dır. felaket çok büyüktür. Yalnız ölülerin 

Maçkada bir ev kısmen yıkılmıştır. mitkan altı bine yaklaşmaktadll'. 
VEKİLLER ERZİNCAN YOLUNDA Giresunda hasar fazla ise de henüz :ıa- YENİ ASIR - Felaket mıntawınu 
Ankara 28 (Hususi) - Yer sarsıntısı yiat mteleri gelmemiştir. ölülerin hakiki sayısı hakkında benüs 

Ielaketine uğrıyan mıntakalarda tetkik- TRABZONDA resı1ıi hiç bir haber mevcud değildir. 
ler yaparak yardımların müstacelen ya- Trabzon 28 (Hususi) _ 27 sabahı bir- Royterin kaydettiği elemli rakamm ne 
pılmasını temin maksadiyle Dahiliye ve- birini müteakip beş yer sarsıntısı hisse- derece doğru olduğu bilinemez. 
kili Faik Öztrak ve Sıhhiye vekili Hul(\si dilmiştir. ilk sarsıntı çok şiddetli olmuş Ankara 28 (Hususi) - Gelen raporla
Alataş bu sabah Sivas ve Erzincana ha- ve 21 san)ye sürmüştür. İç kalenin du- ıa göre Erz.incandan sonra yer sarsıntı-

ZAY1AT LtS~t reket etmişlerdir. Vekillerin hareketle- varları, bir cami minaresi, bir başkaca- sının en çok :zarar ve in.sanca zayiata se-
Ankara, 28 (Hususi) - Zelzele mın- rinde başvekil B. Refik Saydam istas- miin .şerefesi, bazı evlerin bahçe duvar- hep olduğu yerler Tokat, Amasya ve 

takalarından gelen telgra!lar felaketin yonda bulunmuştur. · !arı yıkılmış, gümrük dairesinin çatısı Ordu vileyetleridir. 
i1k tahminlerden daha geniş olduğunu ZAYİAT ÇOK BÜYÜKTÜR zarar görmüştür. Malatya 28 (Hususi) - Ayın yirmi 
meydana çıkarmaktadır. Hakiki rakam- Ankara 28 (llusu11i) - Feliket mınta- TURHAL.DA yedisinde saat 22 de, 3,30 da, 4,40 ta ve 
l~ın ve ölü sayısının şimdilik ,kafi su- kasında imıant"a zayiat ve hasarat ilk Turhal 28 (Hususi) - Çok şiddetli bir 6,10 da vilayetimizde altı zelzele kayde-
rette elde edilmesine imkan görüleme- f~bnıinlerin ~ok fevkindedir. Şimdiye zelzeleden üç ev yıkılmış, bir çok binalar dilmiştir. Hasar yoktur. 
miştir. Bununla beraber vaziyeti ~öyle- kadar tesbit edilenleri büyük tee~ürle oldukça mühim hasara uğramıştır. 9 ölü Ankara 28 (Hususi) - Alman maHl-
ce hülasa etmek mümkündür: bildirmekteyim: ve 15 yaralı vaı·dır. mata göre Geçid istasyonundaki köprU-

1 - Ordu merkez kazasında 15 ölü, Sivasın Hafik kazasının lpsele nahi- Turhal köylerinde 7.elzelenin sebebi- nün zelzeleden yıkılması yüzünden Er-
100 yaralı vardır. 100 ev kısmen yıkıl- yesinde zelzele büyük tahribat yapmış- yet verdiği tahribat hakında malumat :ıurum treni Geçid istasyonunda kalmış 
mıştır. Tamamen yıkılanlar 21 dir. tır. 13 ev kamilen yıkılmış, bir çok evler ahnamamıştır. ve Erzincanla muvac;aHl inkitaa uğra-

2 - Mesudiyede 75 ölü vardır. Yara- harap olmuştur. 200 yaralı vardır. İMDAD HEYETLERİ mıştır. 
lıınanlar bu rakamın iki mislidir. Bayburdun kaza ve köylerinde şimdi- Sivas 28 (Huı-;usi) - FelAket mınta- YOZGATTA 

3 - Sam.-=unda 6 ev tamamen, 376 ev ye kadar 70 evin yıkıldıiJ tesbit edilmi.~- kaJarına yardım için büyük gayretler Yozgat 28 (Hususi) - Bütün memJe-
kısmen yıkıldı. tir. 16 ölil vardır. :sarfediliyor. Şimdi bir enkaz yığını ha- kette hissedilmiş olan yer sarsıntısı Yoz-

4 - Giresun köylerinde 50 yaralı, 
Amasya merkez ve köylerinde 400 ya- Maaiesef zelzelenin en müthiş tahri- Jine gelen Zaraya imdadı sıhhi heyetle- gat ve mülhakatında da duyulmuştur. 
ralı vardır. bat yaptıfı yer Zara kazasıdır. Burada ri, çadırlar, battaniyeler, mühim miktar- Madende imdadı sıhht binası çatlamış-

5 _ Tercanda 6 ölü, 8 yaralı vardır. bütün kasaba bir harabe yılınından iba- da yiyecek sevkedilrniştir. br. Dahana köyünde bir kaç ev harap 
Tercan köylerinde ölü sayısı üç yüze rettir. 1000 ev yıkılmıştır. 1500 ölü var- Karla örtülü bulunan Zara - Su şehri oln1uştur. iki çocuk ve bir kadın enkaz 
baliğ olmuştur. dır. Hafif ve ağır yarahlann sayısı tes- yoliyle Sivas - Koyunhisar yolunun açıl- altında kalmışlardır. 

_ Erbarıda tahribat çok fazladır. Ç:ır- bit edilmiş değildir. masına çalışılıyor. Köylerde zelzele fa- Erzincan 28 (A.A) - Sarsıntı hafif 
şanbada 11 ölü ve 50 yaralı vnrdır. 25 Su şehri köylerinde 50 ev yıkılmıştır. ciasının hakikl mahiy«>ti ancak bu yollar olarak devam etmektedir. Şehirde yıkıl-
ev tamamen, 20 ev kısmen yıkılmışiır. 150 ölii, bir çok yaralı vardır. açıldıktan sonı·a anlasılacaktır. mamış bina hemen hemen kalmam~tır. 

7 _ Görclede 2 ölü ve 2 yaralı vardır. Su şehri merkezinde 10 ev yı)ulmış- Yolları açmak ic:in yapılan mesaiye Şehrin bütün ıokakları enkaz ile dolu-
8 - Hnfikde 240 ölii. 1S7 yaralı tes- fır. ruıkerl kuvvetlerimiz iştirak etmektedir. dur. Bu enkazın temizleme ameliyeıoi he-

bit edilmiştir. 200 ev tamamen, 150 ev ŞcrkışJada 11 ev yıkılmıştır. % ölü Val'· lpsele nahiye~inin zelzeleden çok mü- nüz bitmediğinden hakiki ölü ve yaralı 
kısmen vıkılmıstır. dır. teessir olan köylerine yolların karlarla miktarının tesbiti bugün için imki'\nsızd>r. 

9 - Su ·ehrind 150 ölii tesbit dilmiş- Kuyulu Hisarda maalesef Hasar pek örtülmesinden dolayı Sivas üzerinden Şehir nüfu~unun maalesef mühim bir kıs-
tir. 1000 ev yıkılmıştır. c:oksa da zayiatın ölii, yaralı ve maddi yardım yapmuğa imkan olmadığı için mının yaraJı olduğu ve ölüm miktarı-

10 - Akça;ıbadda 2 yaralı varrlır. hasar olarak hakiki miktan henüz tea- yardımlar Tokattan yapılacaktır. nın da fazla olduğu anlaşılmaktadır. 
143 ev tamamen, 116 ev kısmen yıkıl- lıit edilememiştir. İmdadı sıhhi heyetleri felaket mınta- Çarşı tamamile yıkılmış ve kı~men de 
ınış1ır. Yukandaki rakamlar bugün saat bire kasında yaralılann ilk tedavilerini ma- yanm1şhr. Kurtarma ameliyesi her taraf-

11 - Erz.incanda ölü .sayısı kat'i su- kadar Si,.·a~ vilayetinden alınan maJG- hallinde yapmakta ve bunlarJ süratle Si- tan geeln kuvvetle süratle devam etmek· 
rette nnlaşılamannştır. Bir habere göre mattır. va'> nümune hastanesine göndermekte- tedir. .................................................................................................................................................................................. 

Milli yardım komiteleri Finlerin mukabil taar
f aaliyete geçmişlerdir ruzu muvaffak olamadı 

yardumn• mw-.... , edilm•••n• k., •• J f 0

10 verdiler, komite bugün Ankarada teşek-
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
olmuş ve maddi bir çok hasar fevkinde 
miktarı henüz tamamiyle tcsbit edileme
miş bir çok yurttaşlarınuzın da maalesef 
feci bir surette ölümünü intaç etmiştir. 

2 - Felaket gören bu mıntakalara 
halkımızın bir acil yardımlarını yetişti
rebilmek maksadiyle, B.M. Meclisinin 
gösterdiği lüzum üzerine merkezde riya
setim altında bir milli yardım komitesi 
teşekkül etmiş ve işe başlamıştır. 

3 - Merkez komitesine bağlı olmak 
ii:t:ere mahallin en büyük mülkiye me
murunun tensip edeceği zatlardan mü
ı·ekkep olarak her vilayet merkezinde 
azami yedişer ve her kaza merkezinde 
de azami beşer kişilik birer komite teş
kil edilmesi ve C.H. Partisi teşkilatiyle 
Kızılay teşkilatı mevcut olan yerlerde 
bu teşekküller rellilerinin komite aznsı 
meyanına mutlaka alınması tensip edil
miştir. 

4- Her komitenin maddi veya aynını 
temin edeceği tekmil tebcrrüat makbuz 
mukabilinde en yakın Kızılay şubesine 
teslim edilmesi ve her dcfaki teSlimatı
nın bir listesini de derhal veya doğru
dan doğruya merkez komitesine gönder
mesi münasip görülmüştür. 

5 - Halkımızın bu vadide gösterece
ği malum olan yüksek hassasiyetten ma
halli yardım komitelerince en verimli 
neticeler alınmasını tem.inen başta vali
lerimiz olduğu halde her mahallin en bü
yük mülkiye memurlannın komiteler 
mesaisini yakından takip etmek lütfunu 
esirgememelerini ve komiteJerin de aza
mi derecede sürat iltizam etmelerini bil
hassa rica ederim. 

Ankara 28 (AA) - Milli yardım ko
mitesi beyannamesi: 

Misli bu memJekette hatırlanınıyan bir 
zelzele, bir kısım vilayetlerimizde kor
kunç tahribat yapmı§tır. Erzincanda yı
kılmadık bina kalmamıştır. Şehir dün 
gündüz bir harabe halini alnuştır. Diğer 
bazı vilayet ve kaza merkezlerimizle 
köylerimiz dahi afetten derece derece 
müteessir olmuştur. En fccii bu Afetin 
bir çok vatandaş havatına mal olması
dır. Son kayıbının ve yaralı sayısının 
hakiki miktarını henüz bilmiyoruz. Bu 
d<ıkikada cümlenizi felaket kurbanları
nın hatıralarını anmağa, dul, öksüz ve 
yuvasız kalmış olanların büyük ıztırabı
nı düşUnmeğe davet ediyorum. 

Felaket haberinden derin bir teessür 
duyan Cümhurreisimiz Milli Şefimiz 
derhal en seri ve en etraflı yardım ted
birleri alınmasııu emretmişlerdir. Cüm
huriyet hükilmeti, daha ilk fuıdan itiba
ren müteaddit sıhhi imdat, malzeme ve 
yiyecek trenleri tahrik etti. Iki velrili
miz bu ı:;abah Ankaradan zebele mınta
kasına gitti. Aynı teessür içinde bulunan 
Millet vekillerimiz, dünkU içtimnlarında, 
benim riyasctim albnda bir milli komite 
teskil ederek. milletimizin de vüksek 

kül etti. Bütiin vilayet ve kaza merkez
lerinde de hemen şubeler kurulacaktır. 
Vatandaşlarımın nakit ve eşya iane

sinde birbirlerile mi.isahaka edecekleri
ne asla şüphe etmem. Facianın ıztırap
larını ancak süratli, toplu ve umumi bir 
yardım sefeı·berliğiJe hafifletebiliriz. 
Unutmayınız k.i, binlerce vatandaşınız 
kara kış ortasında açıktadırlar. Ekmeğe, 
yuvaya ve her türlü eşyaya muhtaçtır
lar. 

Devlet, harabeleri mamureler haline 
getirecktir. Fakat felaketzedeleri inşaat 
mevsimi gelinceye kadar soğuktan, has
talıktan, açlıktan muhafaza etmek ve 
barındırmak Türk milletinin en yüksek 
anane ve faziletlerinden tesanüd ve yar
dımlaşmanın müstesna bir misalini gös
termek mevkiindeyiz. 

Felakete uğrıyan vatandaşların ümidi 
devlette ve bizlerdedir. 

Milli komitenin ve şubelerinin etra
fında toplanınız, vatandaşlık vazJfes.ini 
yapını?_ 

B. M. Meclisi reisi ve 
Milli yardım komitesi reisi 

ABDOLHALtK RENDA 
---~.----

Urlada _* __ _ 
Halkevi kıf faaliye

tine basladı 
~ 

Urla, 27 (Hususi) - Urla Halkevi 
yeni baş'kan Bay Niyazi Ocakoğlunun 
idaresi altında önümüzdeki kış mevsi
mi için programlı çalışmalarına başla
mı.~br. 
Açılan Halle dershanelerine kırk beşi 

kadın olmak üzere yüz on yedi kişi de
vam etmektedir. Bu dershanelerde Ur
la öğretmenlerinden Bayan Halide, Fe
riha, Esma, Şaziye ve Kevser ile Bay 
Rağıp ve Mustafa özbulut vazife almış
lardır. Günlük mesaileri kadar gayretli 
bir çalışma ile vazifelerine devam et
mektedirler. 

Bu hareket muhitte derin bir memnu
niyet uyandırnıı~"tır. Diğer taraftan Hal
kcvi kütüphanesi de açılmıştır. Bu işle 
Bay Mehmed Saka meşgul olmakta 
gençlerimiz arasında okuma zevkini 
tamime uğraşmaktadır. 

Kütüphaneye devam edenlerin adedi 
yüzü aşmıştır. 

Halkevl sosyal yardıın kolu da faal 
bir vaı.iyetc gelmiştir. Doktor Bay Ne
bil muayyen saatlerde Halkevine müra
caat eden hastalan muayene etmekte 
tedavilerini temin eylemektedir. 

1940 yılına ncş'e içinde girmek için 
Halkevinde bir balo verilmesi kararlaş
tırılmıştır. Tertip heyeti balonun neş'e 
ve nezahetini temin için ~al~tadır. - .,.. - . . 

bin 
mukavemetini kırmak için 800 
Kızıl asker tahşit edilecektir 

Helsinki, 28 (A.A.) - Finlandiyalı- Dün iki Rus Uıyyaresi motörleri fena 
}ar Salmijaervi mıntakasında Ruslar ta- işlediğinden dolayı Povaniemi ile Kemi
rafından kullanılan tankların pek faz- jaervi arasında mecburi olarak yere in
la miktarda olmasına binaen mukabil rnişlerdir. Bunlardan birisi tekrar hava
ıtaarruz te~ebbüslerinde muvaffak ola- lanmış ve kaçmağa muvaffak olmuş ise 
mamışlardır. Bununla beraber Finlandi- de ikincisi Finlandiyalılar ıtarafından 
yalılar zayiata uğramaksızın çekilmiş-! yakalanmıştır. 
}erdir. Bu mıntakada çete muharebesi- Sovyet kuvvetlerinin başlıca faaliyeti 
nin en muvafık bir harp usulü olduğu 1 Kareli berzahında olup bilhassa üç nok
zannedilmektedir. Kayaklar takmış olan taya müteveccihtir. Bu üç nokta şun-
250 Finlandiyalı düşmanın münakale lardır: 
hatlarını ve bilhassa Murmanskiye gi- Iladjalahti gölü .. Suvanto gölü.. Ve 
den şimendifer yolunu tahrip etmek üze- Paipale nehri. 
re Sovyet arazisinde epey ilerlemişler- Hiç şüphesiz Ruslar Hatjilahti gölü 
dir. mmtakasının Finlandiyalıların müda· 

Kareli berzahında Sovyet kıtaatı hali- faa siı-:temlerinin en zayıf noktası oldu
hazırda Viborga 45 kilometre mesafede- ğu suretindeki tahminlerin doğru çıka
clir. Ve bu şehri bombardıman etmek cağını ümid etmektedirler. 
için uz.un menzilli top ku11anmaları ih- Finlandiyalılar bu gölün cenup sahi-
timal dahilindedir. !indeki mukavemetlerinde berdevamdır-

Sovyet tayyareleri Ladoga gölünün lar. 
şimalinde, üzerinde Kızılhaç işareti mü- Riga, 22 (A.A.) - Moskovadan alınan 
kemmelen görülmekte olan bir hastaha- haberlere göre, Stalin her ne bahasına 
neyi bombardıman etmişlerdir. olursa olsun Finlandiyalılnrın mukave-

Öğrenildiğine göre, Sovyet tayyarele- metlerini kınnak için Mannerhaym hattı 
ri cepheden dönmekte olan sıhhiye oto- üzerinde en güzide Sovyet kıtaatından 
mobil1erini de mitralyöz ateşine tutmuş- 800.000 kişilik bir kuvvetin tahşid edil-
lardır. mesini emretmiştir. 

Eğer ·sovyetler Birliği 

Romanya ya taarruz 
Ederse Almanya yardım edecekmiş! 

Paris 28 (ö.R) - Övr gazetesi Mos
kova ve Almanya arasında bugünlı:ü va
ziyete göre daha geniş bir işbirliği için 
müzakereler cereyan ettiğini haber ver
mektedir. Nazi drijanları Finlandiya har
bında Rusyaya yardım etmeği ve eğer. 
Sovyetler cenupta Romanyaya karşı ha
rekata geçecek olurlarsa yirmi Alman 
fırkasile Sovyetleri takviye etmeği vaad 
etmişlermiş. 

Londra 28 (ö.R) - Oeyli Telgrafm 
Moskova muhabiri bildiriyor: 

Pravda gazetesi Sovyetlerin Balkan
lara taarruz için hazırılklarda bulunduk
lan hakkında Eatonya ajansının verdiği 
bir haberi tekzip etmiştir. 

Deyli Telgraf bu tekzip keyfiyetine 
ehemmiyet vermektedir. 

Paris 28 ( ö.R) - Ordre gazetesinin 
Roma ve Berlinden aldığ1 haberlere gö
re G~tapo reisi Himlerin Romaya vu
Jcu bulan son seyahati ifşa edildiğinden 
daha çok mühimdir. Führer Mussolini
nin düşüncelerini ihata eden esrara nü-
fuz etmeie. ....,_ .. ..__. · ,. 

Fakat Himler, Roma seyahatinden tam 
bir meyusiyet1e dönmü~tür. 

AJmanlar bilhassa Kont Cianonun son 
nutlrnnda Almanyanın beş seneden ev
vel harba hazır olamıyacağı hakkındaki 
ifşaatından asabileşmişlerdir. 

Roma ziyaretinin uyandırdığı meyu
aiyete bir delil de Gestaponun fikirlerini 
neşreden gazetenin Mussoliniyi demok
rasilerin tasavvurlarına karşı uyanıklığa 
dnvet etmesidir. Bu gazete A1manyanın 
hezimeti, ltalyanın da hezimeti olaca
ğından bahsediyordu. 

---~---
Bu haltaki lik maçları 
B - Takımları 
"Oçok - Altay hakem Mustafa Necati 

saat 11 de 
A - Takımları 
Yamanlar - Demirspor saat 13 de ha

kem İ.smail Hakkı Gür, yan hakemler 
Mustafa Şenkal Alaaddin 

Üçok - Altay saat 15 de hakem Ferit 
Simsaroğlu yan hakemler: Atıf, Alaed-
~·---- - -- -
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f B O R SA] Ankara ~Radyosu 
DALGA VZVNLVGV ÜZÜM 

357 Santo ergas 
249 Mateo Alalif 
24 7 M. Beşikçi 
180 Jiro ve şü. 
171 ı. z. Talat 
104 M. H. N aı.lı 

80 Öztürk şü. 
50 B. Alazraki 
32 Ş. Remzi 

1470 
390176 
391646 

No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 

10 
10 
11 

11. 11.75 
9.50 10.75 
8. 11. 
8.50 10. 

11.50 12.50 
10.25 11.25 

9.375 9.50 
9.50 9.50 
9. 10.50 

8.50 
9.25 

10.25 
12. 
14.50 

BVGVN 
-ry..--

1639 m. 183 Kcs./120 Ww 
T. A. P. 31.70 m. 9465 Kes./ 20 Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ 20 Ww 

12.30 Program ve memleket saat aya
rı, 12.35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 türk müziği (Pi), 13.30-14.00 mü
zik: Hafif müzik (Pi.) 

18.00 Program, 18.05 memleket saat 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberleri, 
18.25 türk müziği: Fasıl heyeti, 19.10 ko
nuşma: (Milli kahramanlık menkibeleri) 
19.25 türk müziği. 

ÇALANLAR: Kemal Seyhun, Refik 
Fersan, Cevdet Çağla, Hasan Gür. 

12 1 - OKUYAN: Semahat Özdenses. 

7:50 1 - Bimen Şen ·Ferahnak şarkı: (Ru-

İNCİR 
2627 Çu. Ş. Remzi 5.50 

9_ b~da bahar aç.ıı>,, 2 - Bedriye Hoşgör-
9. Evıç şarkı:_ (Duşunmek istemem), 3 -

438 , M. j. Taranto 4.50 
306 , M.H. Nazlı 6.50 

8. Cevdet Çag~a ·.Kürdili hicazkar şarkı: 

7 50 (Ah eden kımdir), 4 - Bimen Şen • 

267 , M. Ataman 9. 
242 • Öztürk 6. 

9: Kürdili hicazkar şarkı: (Ateşi aşkın dile 

9_ ettı eser. 

233 • Rahamim j. franko 5.75 
224 • F. Solari 9. 

3.50 2 - OKUYAN: Azize Tözem. 
220 • A. Papağno 6. 
191 • Mateis ve şü. 3.50 
34 • KAzım Taner 9.50 9.50 1 - Kemal Niyazi Seyhun: Kemençe 
20 • j. Taranto malı. 6.25 
19 • Hayım t. Levi 5.50 

6.25 taksimi, 2 - Yusuf efendi. Suzinak şar-
9.50 kı: •Neşeyap etmekte), 3 - Arif bey

4821 yeld'.ln 
176631 <!Ski yeldin 
181452 U. yeldin 

PALAMUT 

Suzinak şarkı: (Uslanmadı hfilll emeli 
bitmedi), 4 - Arif bey . Rast şarkı: 
(Gönül kurtulmıyor derdi elemden), 20. 
türk müziği: Tanbur ve bağlama ile 
oyun havalan, Refik Fersan ve Sadi Ya-

1664 kental 280 420 ver Ataman. 20.10 Temsil: Cürüm ve ce-
ZAHİRE za. (Yazan: DostoievskY. Tercüme eden: 

464 ton buğday 5.125 5.625 Reşad Nuri Güntekin), 21.10 Müzik: 
65 Ç. Susam 15.75 Radyo orkstrası. (Şef: Hasan Ferid Af. 

350 B. Pamuk 58.50 61. nar). 1 - C.M. von Weber: Euryanth<> 
441 ton P. Çekirdeği 3.50 operasından uvertür, 2 - C.Saint Saens: 
10 Ç. ÇaÇm fıstık 92. Le Rcuet d'Omphale (senfonik parça), 

13159 kilo Mazı 19. 17. 3 - M. Glinka: Jota Arragonesa, 4 -
Z. Kodaly: Maroşek dansları, 5 - F. 

Para Borsası Lebar: Altın ve gümüş cvaısı. 22.00 
memleket saat ayarı, ajans haberleri, zi
raat, esham . tahvilat, kambiyo • nukut 
borsası (fiyat), 22.20 müzik: Mozart, 
Kuartet fa majör (Obua ile) (Pi.), 22.40 
müzik Cazband (Pi.), 23.25-23.30 yarın
ki program ve kapan\$. 

cOJılHtJKİRT HDKEZ BANKASI 
ın.ua!NG KURLAıt.1 

SterliQcta PJNI lıir Tlirk nr-.nuı 
•.kaltllidir M 

Satı§ Alış 
Sterlin 524 521 
Dolar 76.71 77.18 
Belga 4.604 4.632 
Frnsız Frangı 33.59 33.80 
Pezııtu 7 .6577 7 .6993 
Florin 1.444 1.454 
İsviçre Frangı 3.4199 3.4400 
İsveç kronu 3.2217 3.2407 
Norveç Kronu 3.3760 3.397 
Çekoslovak kronu 23.09 23.20 

DOKTOR 1 
Hami~ Ataman 

Dinar 35.22 35.40 Kıılak, Burun, Boğaz ve Hançere 
Leva 64.86 65.22 hastalıkları Uzmanı 
Ley 92 92 Manisa, İzmir Caddesi No. 132 
Rayfll18Plı: 1.97 1.98 ŞEN SİNEMASI YANINDA 
Liret 15.20 15.29 Saat 3 ten sonra hastaları kabııl ve 

Drahmi 103.97 104.50 iiııııltneiiidaiıiviiiıieideiirıiı. --•s:ıııı:zım::n~~ 
Zloti 4.2159 4.2373 W 
Peng(l 3.6807 3.6984 
FF. SERBEST 34.22 34.43 !!111--mr.ı::ı:;ıı;.ıl9'11".:nııı-,;m::r.;ıı-" 

MUHTELiF KURLAR 
Registermak 
S. Efektif 
Mısır Lirası Ef. 
Filistin Lirası Ef. 
Suriye lirası Ef. 
Irak Lirası Ef. 
Kıbrıs lirası Ef. 

4.65 
516 
450 
440. 

42 
410 
415 

ANKARA BORSASI 

Londra • Sterlin 100 
Nevyork-Dolar 100 
Paris- Fransız frang 100 
Milfuıo • Liret 100 
Cenevre-İsviçre frangı 100 
Amsterdam-Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Briiksel • Belga 100 
Atina • Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 

Kapanış F. 
5.21 

130.36 
2.9082 
6.70 

29.2406 
69.0075 

21.7202 
0.965 
1.5925 

Birinci Sınıf Mütahassıs 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIOGLV 

Cilt ve Tenasül bastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 .• 

1 
İzmir • Elbamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanın 
kabııl eder.. TELEFON : 3479 

llimı!I t ı:z 3ZZZ!"..LL'm7/.7.-

r~NI A.SIR 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

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

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

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
asansörü ve huaual lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etıni
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 isticarında 
bulunan otellerde buluıurlar. 

lzmir Yün Mensucatı 

81 W. F. Henry Van der zee 
Ve$ürekası 

SAHiFE 5 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l' ASI 

AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. ADRlATlKA SOSYETA ANONİMA 
N E V Y R K Dİ NA VİGAZYONE 

bekleniyor.. CİLİCİA motöril 27-12-939 tarihinde 
EXPLORER vapuru 19 tık kAnunda beklenmekte olup Napoli, Cenova, Mar-

bekleniyor.. silya limanlarına hareket ed<>eektir. 
EXTA VİA vapuru 23 İlk kfuıunda ZARA_ motöril 27/12/939 tarihinde li-

bekleniyor.. manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
EXMOUTH vapuru 24 İlk kanunda Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 

bekleniyor.. Ven<>diğe hareket edecektir. 
DEN NORSKE MİDDELHA VSLİNJE BRİONİ motörü 29-12-939 tarihinde 

o s L o ~t 8 d~ g~~ek aYfl!- giln sa~t 17 de 
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN: Pıre, Brındisı, Venedik ve Trıyeste Ji. 
BOSPHORUS motörii 27 ilk kAnuna manlarına hareket ed<>ee.~tir. 

d ğru bekleniyo CI'IT A Dİ BARİ motoru 2/ 1/ 940 ta· 
0 SERVİCE J.1-l~Rh'İME ROUMAİN ri.?IDde sabah saat 8 de _gelerek ayni 

gun saat 17 de İstanbııl Pıre Napoli va 
B U C A R E S T Cenovaya hareket <>derektir. 

KÖSTENCE İÇİN : BRİNDİSİ motörü 3-1-940 tarihin-
BUCUREŞTİ vapuru 7 Sonktlnunda de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 

bekleniyor.. de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 
PELF.Ş vapuru 13 son kA.nunda bek- ve Triyeste limanlarına hareket edecek-

leniyor.. tir .. 
Vapurların isim ve tarihleri hakkında NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

·T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası hiç bir taahhüt alınmaz. veya Cenovada Şimali ve cenubi Ame-
Vapurlann hareket tarihleriyle nH· ri.ka limanlarına hareket eden İtalia 

lunlardald deAlşikliklerden acenta m• Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika Tarafından mevsim dolayısiyle yeni çıkardığı kumatlar ... 
SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.• SATIŞ YERi 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

lzmir Tramvay ve Elektrik 
Türk Anonım şirketinden : 
Şebeke ameliyatı dolayısile Son Kanun 1940 ayında cereyanın: 
1 - 7 ve 21 Son Kanun 1940 tarihinde saat 9 dan 15 e kadar : 

V. Çarşı XI. Gazi Bulvarı • 
VI. Bahribaba XII. Mezarhkbaı}ı 
VII. Karantina Xlll. Asansör 
Vlll. Güzel yalı XIV. Gazi Bulvarı 
X. Konak XVI. Gümrük. 

2 - 14 ve 28 Son Kanun 1940 tarihinde saat 9 dan 15 e kadar: 
ili. Alsancak C . Bayrakh 
iV. Basmahane D. Turan 
IX. Eşrefpaşa E. F. Karşıyaka 
XV. Kültürpark Bornova 

Buca Kızılçullu. 
Sektörlerinde kesileceği sayın halkımızca bilinmek üzere ilan olunur. 

ruli t k bııl tır. ve Hindis?na hareket eden LLOYD 
ye • e .ez:. TRİYESTINO anonim seyrisefain şir· 

Daha faı.lı tafsllAt için ATATÜRK keti vapurlarına tesadüf ederler. 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der NEERLANDAİSE ROYALE 
Zee ve ŞsL Vapur acentalıtına mllraca· KUlllPANYASI 
at edilmesi rica olunur. ARİADNE vapuru 24-12-939 tarihin-

TELEFON : !007 /%001 de beklenmekte olup Anvers, Rotter
dam ve Aınsterdam liman !arına hareket 
edecektir. 

UMDAL SVENSKA ORİENT LİNİEN 
--~-- VİNGALAND motörii 1/3-1-940 tarl· 

UMUMİ DENİZ ACENT,AU(;J LTD. hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-

ZFI'SKA PLOVİDBA A. D. KOTOR pe~tı~an~:~k~~·· 
!'0VCEN vapuru. 27 kanunuevvelde SUCEA VA vapuru 26/12/ 939 tarihin-

~östence ve Varna ıçin hareket edecek- de beklenmekte olup Malta ve Marsllyı 
tir.. limanlarına hareket edecektir. 

LOVCEN vapuru 3 k&nunusani 1940 N o T • 
la Pire - Beyrut . Hayfa • Durazzo ve · Ahvali hazıra dolayısiyle navlun va 
Triyeste için hareket edecektir. hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 

GOULANDRİS BROTHERS bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
(HELLAS) LTD. :mı değişebilir olduğunu ve bu husustan 

P İ R E dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
•NEA HELLAS, etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
york hattı... Daha fazla tafsiltlt için Cilmhuriyet 

Pireden hareket tarihi : caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 
15 - ı _ 1940 acentesine müracaat edilmesi .. 

Yolcu ve yük kabııl edecektir. TELEFON : 2004 • 2005 
Gerek vapurların muvasa!At tarihleri ' ......•.....•...............•........•.•..•• 

gerek vapur isimleri ve navlunlan halı:- : 
kınd.a •centa bir teahbilt altına glremet. OLİVİER VE : 
Daha fazla tafsilAt almak için Blrlncl $t/REKASI LTD. • 
Kordonda 152 numarada • UMDAL· 
umumi deniz ACf'ntalığı Ltd. müracaat 

VAPUR ACENTASI 

---;~~:--;:;;;:-:~~;----:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;; j edilmesi rica olunur. DOKTOR ft 1 Telefon: 4072 MüdUrly.t 

ATA'liiR:K CADDESİ Rees binası 
TELEFON:2443 

Celal Yartın 
İZMiR MEMLEKET 

HASTANESİ DAHİLİYE 
MVTAHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

tZMIR BELEDiYESiNDEN: 
1 - Kültür mahallesinin Voroşilof 

caddesinde Lozan meydanile Doktor 
Mustafa Enver caddesi arasında 240 ve 
1388, 1389. 1390, 1398 ve 1470 sayılı so
kaklarda da 605 metre boyda Huizler 
umumi kanalizasyon projesine uygun 
olarak fenni kanalizasyon yaptırılması, 
Fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart· 
namesi veçhile açık eksiltmeye konul
muştur. Muhammen bedeli 5449 lira 
olup ihalesi 12/ 1/940 cuma günü saat 16 
dadır. iştirak edecekler 409 liralık te-

· s o B A Telefon : 3171 Acenta 

Tekmil dökme İzmir ekonomik 
sobalan 

7.50 Liradır 
Asabiye Mütahassısı 

DOKTOR 
Cahit Tuner Yemek pişirme, çamaşır yıkama hiz. 

metlerini de mükemmelen görmek-
tedir .. Her türlü mahrukat yakar. Her gün saat 3 ten rnnra Şamlı 
Ahmet Etem Buldanloğlu • İZMİR hsokak k(Übçıılüncü Beyle~) No. 191 da 

azı u van • ~ 
3991 

trik tedavileri tatbik eder. 
G · B J 19 T ı EHEM, 1 asta a ve tedavı eder. E ek· 

TELEFON: 3559 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla· 
nmız sefer yapacaklardır. 

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

Messageries Marltlmes 
-"7-

KUl\IP ANY ASI 
THEOPHİLE GAUTİER vapuru 
Her türlü izahat ve malümat için Bı

rinci Kordonda 156 numarada LA U· 
RENT REBOUL ve ŞERİKİ vapur acen-
tasına müracaat edilmesi rica olnnur. 

TELEFON : 2 3 7 5 
minatı 4 Bankasına yatırarak makbu- -

~ .. zile Encümene glirler. 
2 - 1310 sayılı sokakta Beld.iyeye ait 

30 numaralı hanın yeniden bir sene 
müddetle kiraya verilmesi, Yazı işleri 
müdürlüğiindeki şartnamesi veç.hile açık 
artırmaya konulmuştur. Muhammen be
deli 500 lira olup ihalesi 12/ 1/ 940 cu
ma günü saat 16 dadır. iştirak ed<>eek
ler 37 lira 50 kuruşluk teminatı 4 Ban
kasına yatırarak makbuzile Encümene 
gelirler. 29 3 7 11 4728 (2584) 

T. iş Bankası A. Ş.'nin 
1940 Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 

Prag • Çekoslovak kr. 100 
Madrid • Peçeta 100 
V arşova • Zloti 100 
Budapeşte · Peng(l 100 

13.5325 

23.3525 
0.965 
3.1575 

31.045 
30.8275 

LADES! Nesine?! 
Kuralar : J Şubat, 1 M ayi.s, 1 Ağu.stos 

teşrin tarihlerinde çe1ıilece1ıtir-. 

,_ İkramiyeleri:,c;a:ı;1217Xz=ıı=~, 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
Yokohama • Yen 100 
Stokholm • Isveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

ESHAM VE TABViLAT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.70 
Sivas (Erzurum hattı istikrazı 1II 19.-
Cilmhuriyet merkez bankası 110.50 
Arslan çimento 7 .75 

DOK'l'OR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

iZMİR MEMLEKET 
HAS'l' AH ESİ 

Asabiye mütaluusısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak No. 79 da hastalannı her gün 
kabul eder .. 

Eczacı Kemal K. Aktaşın 

(Gönül) Kolonyasına 

Hilal eczanesi 1940 
senesi için erkekli -

dişili koli ular 
yapıyormuş 

OSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

1 Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
7S Adet 

210 Adet 
•••••• 

2000 Liraıııı 2000 Lira 
1000 Liralılı 3000 Lira 

SoO Liralılı 3000 Lira 
250 Liraıııı 3000 Lira 
100 Liralılı 4000 Lira 

SO Liralılı 37So Lira 
2S Liralı~.~~?.~ Lira 1 

24000 Yeldin 
11z:1za::c11111rız:;:o:ıı ........... ırımı ......... ,ırzz:ı>'XD, 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2257 numaralı ufaklık para kanununun sekizinci maddesi mu

cibince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz beş ve iki buçuk ku
riışluklarla nikel bir kuruşluklar 31 /K.Evvel/939 tarihinden ıonra 
devlet borçlarına mukabil gerek malsandık.ları ve gerekse hazine vez
nedarlığını ifa eden merkez ve ziraat bankalarınca dahi kabul edilınl
yecektir. 

Binaenaleyh ellerinde bu nevi para bulunanların bunları mezkllr 
tarihe kadar devlet borçları mukabilinde malsandıklarile merkez ve 
ziraat bankası şubesine yatırmaları ilan olunur. 

15, 25, ı. 10. 20. 1. 3, '?, i5, 23, 29 3680 (2106) 

FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan larmızı yuvarlacıklan tazcliyerek çoğaltır. Tatlı iştah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik ,·erir. Sinirleri canlandırarak a«abi buhranları, uykusuzluğu giderir. l\fuannid inkıbazlarda, 

barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı hayret !aideler temin eder. 
FOSFARSOL'iin: Diğer bütün kuvvet şuruplarından üstünlüğü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET, İŞTİRA 
TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gösterme idir. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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Papa ''12,, nci Pi Kirinal sarayında 
67 seneden beri ilk defa vaki olan bu ziyaret, ita/yada ruhani ve 

• "' cısmanı şel' lerin sulh davasındaki azımlarını ifade etmektedir, deniliyor 

Papa yollardan geçerken ilk Hintli taburlar da 
- * 

Halk hürmetle yerlere diz çöküyor, Fransaya gelerek Majino hattındaki 
Papa da onları eliyle takdis ediyordu lngiliz kuvvetlerine iltihak etti 

~---------~-*.,.,. ..... ----------~ ...... * 
Bu taburlar, nakliyatı katırlarla Bu muhtcşm ziyaretin mana ve ta fsil at ı 

Roma 28 (ö.R) - Papa on ikinci 
Pi'nin Kil'inal sarayını ziyareti bu sabah 
eaat onda fevkalade mera~imle yapıl
mı$hr. 

Papa Vatikanla ltalyan hududunda 
Roma valisi tarafından karşılanmı~tır. 
Vali beyanı hoş i.mediden sonra bu zi· 
yaretin büyük siya!'Iİ ehemiyetini kay
detmistir. 

Papanın maiyyetini nazır kardinal 
Malyoni ba,da olmak Üzere kırk kadar 
yük!'lek şahsiyet te~kil ediyordu. 

Papa tarafınddn Kirinal sarayının zi
yareti . ere fi ne saray direklerine Papa
nJn ve Savua hanedanının bayrakları çe
kilmişti. 69 senedenberi ilk defa Papa 
ltal}·an kralını ziyaret etmektedir. Bu zi
yaret \latikanla ltalyan devleti arasında
ki münazaanın kat'i olarak nihayet bul
duğunu ilan etmektedir. 

SARAY YOLUNDA: 
Roma 28 (ö.R) - \'atikandan Kiri

nal saTayına kadar dört kilometrelik bir 
saha on binlerce Romalı tarafından tu
tulmu'.lltu. Papayı ve maiyyetini hamil 
otomobil1er ~eçerken büyük tezahürat 
yapılmı~tır. Romadaki kiJiqplerin çanları 
durm~dA.n çalıyordu. 

PapJ. Kirinal sarayına vas11 olunca ca
Tayın te'.'lrifat nazırı arabadan İnmesine 
yardım etmiş ve bando Papalık ve Sa
vua marşlarını çalmıştır. 

Büyük qeref merdivrninde Kral. Kra
liçe, Veliahd, zevcesi, hanPdana menqııp 
prens ve prense ler v~ Kont Ciano ha
zırdı. 

Büyük m~rasim qalonunda KTal ma
İyvetini ve hanedan ("rk3.nını Papaya 
takdim etti. 

AVRUPA TEHDiT ALTl'.\IDA: 
Roma 28 (ÖR) - Vatikan siy,.; 

mahfillerinde beyan edildi~ine göre Pa
pa Avr~anın müthiş bir Tf'rÖr rf'jiminin 
tehdidi altında olduğuna, Garp medPni
yetinin büyük tehlikelere maruz bulun
duğuna kanidir. Vatikanla ltalya ara!!lın
da münaqebatın !'lıkılı~ı jlan edilmek su
retile ltalvanın kendi tarihine ve maıisj
nr Radık .kalmak i~tedi~i gö~tf'rilmekte· 
dir 

JTALYA - VATIKAN 
ANLASMASI: 
Roma 26 (ÖR) - Papanın ltalyan 

Kral Vf" Kraliçe!!lini ziyareti münasebetile 
neşrettiili uzun makaledf' Vatikanın ga
zetesi olan Oservatore Romano bu ziva
retin diinyada uyandırdığı tümidl~r>den 
~u sur~tle bah,ediyor 

c Hallrdilemiyer-ek gibi 5.":ÖrÜntn bir 
ihtilaf varsa, hiç şüphesiz ltalyada ru
hani kuvveti siya~i kuvvetten 21vıran ih
tililftı. ltalyanın hürriyet v,., ist:klR.1 talf'
bi ilr Papaltğın idd;l't}arı te1if edilmrz ei
bi görülüyordu. Fakat telifi hevin oldu. 
Ve mümkün olan biricik """kildt- tahl'tk
kuk etti. Kilil'•nin ilahi hukuku kabul •ni
lerf'k ki]iırıe maddi nimetlerden ff'ra~at 
etti. Sulh sabırlı bir ara~tırm1tn1n nrtİcf'-i 
o ldu. Ct-bir ve siddet gÖ~terilmekl'Iİ7İn ve 
muvaffak olm~k a2mile tahakkuk f'tti. 
Papa. ~ulhtan bah~ederken ona dflhil ol
JTlııftk ic;-in takip f'diJen yolu Öncedf'n gö-
lrrmiş oluyor. I.atranda aktedilen bu an
la~ma gösterir ki hal çaresi hulunE1rnıya
rrı 1 hic biT ihtil&f voktur. Yt-ter ki, in
oıanlığı kanc:tıran kötülüklt-r dı-ğil, İnqan
lığın iyiliği ~öz önünde tutuJgun. 

B:.J ziyRret isbat f'tmektf'dir ki: Meıtııl 
!lı-fler Rdilanf' bir hal tarzı bulunca mil
letler kt-ndi ken"'ilf'rinin frvkine yükse
lirlPr. > 

GA7F.TF.LF.RF. GöRE: 
Roma 28 (ÖR) - Taymis gazot .. i 

Papanın ziyareti münaqebeti1f' ~unları ya

zıyor: 

Bu zivaretin tarihte emsali yoktur. Bu 
ziyaret kanusında harici kuvvetlerden 
bahc:Ptmek. bunun manevi unsurunu te
cahül etmektir. Bu da halyan İmparator
luk kartalile Papanın beyaz kartalının 
ittihadıdır. Taymi-.. Vatikan ile Kirinal 
flRravı ve Fa!!İst hükümeti ara~ında S?"İt
ükr; daha qıkı bir <1ekil alan i~bir1iZinin 
m~lhuz tesirlerinden bahqrtmektedir. 

I .ondra Jil:Ol.Zetelerinin fikrincf': Sıra~n 
gelince irtdiayı yeni bir e'\as üzerinde 
tenP:ik j ... jn müessir bir ~ekildr kendini 
hissett;rf"cf'k kuvvf'tlerin tPmerküz ettiği 
R'>nıava rloğru h'itii~ gözlt-r dönmf'kte
dir. 

fransız cTan• gazetesi <le şunları YD· 
21yor · \1ussoli~i siyaqetinin faaliyeti da· 
ima t•ferrüatına kadar hesaplıdır. 811 7i· 
yar""tin f:ıcıİ!lt siya!eti i<İn '"" mÜn:l!İp 
ar1d .. clile" hir 7amana t""sı:ıı.d;i' f'tıiPiPdPn 
qüph,. ,.tmPk imk.ln!J17d1r. Roma hadiıu~~ 
lt-ri, Mu olini siva<ı:e-tinin Ana h .. •larının 
ne olduğunu vöstPrİyor. FakAt f)~c;t-nin 
A"k"ri veya diğer _bir qr.-kild~ ihtilafa m\i. 
dahale niyetinde olduğu sanılma~alıdır. 
Fakat ltalyan menfaatle-rinin muhafa7.a. ı 
için d iplomatik sahada hareket nİyt"tinde 

---·o···--"ldul?ıı farre<i;I bilir. Bu or rpl~ Rnma 
n:o .. -·-ı..ı ... - . J 1 ...: ı 

yük bir alaka celbetmektedir. 
ALMAN GAZETELERi : 
Roma 28 (ö.R) - Alman gazeteleri 

Papanın, Noel nutkunda, devamlı ve 
adili.ne bir sulh için milletlerin hayati 
menfaatlerini temin etmek lüzumuna da
ir olan fıkra iizerinde durarak şunları 
yazıyorlar: 

Versay muJhedesinden sonra mütte· 
likler bu esası bertaraf etmişler ve en ka
ba şekilde istihkar etmişlerdir. Papanın 
bahsettiği silahsızlanma bile, Versay mu
ahedesini imza edenler tarafından, yirmi 
~e-ne mütemadiyen tecahül edilmiştir. 
Führerin, muhasemat İptidasına kadar 
takip etti~i siyaset, bil8kis milletlerin 
haklı f'mellerini nazarı itibara alacak bir 
,ekilde muahedelerin tadili suretile mil· 
Jetler arasında doğru bir muvazenenin 
tesi~i e~asına dayanmıştır. 

BU ZiYARETiN MANASI: 
Roma 28 (ö.R) - Hariciye nazırı

nın gaz~tesi olan T elegraf Papanın ziya
reti hakkında şunları yazıyor: 

Bu ziyaret ne Latran muahedesinin 
alelade protokoler bir neticesi, ne [talya 
ile Vatikan arasındaki samimi münase
betlerin bir tezahürü, ne de l talyan hü· 
kümdarları tarafından 22 birinci kanun
da yapılan ziyaretin iadesi keyfiyetinden 
ibaret değildir. Bunu böyle telakki etmek 
ehemmiyetini azaltmak olur. Papalar. 
kendilerini ziyaret eden katolik hüküm· 
darların ziyaretlerini iade etmemek itiya
dındadırlar. Bunun yalnız, jqtisnası var· 
dır. 1 782 de Papa altıncı Pi Viyanaya 
gitmiq Vt'" 1804 de Papa 7 inci Pi Napol
yonun davetini kabul ederek Notrdam 
kiJisegindP F ran~ız İmparatorunu tetvice 
r.itmiıti. Şüpht"•izdir ki 12 inci Pinin zi
varPti bu tar'.hl istisnalar sırasına j?irer 
~P bu ziyarete <n;k olan fevkalade h~di
selerin neticrsi olarak fevkalade bir 
ehP..,., ....... ;,,_.Pti h!"l:i..,rlir. 

MEDEN!YF:T YIKILIRKE.l'IJ: 
Katolik kiliseqinin reisi sıfati1e Papa 

bu harbın neticel•ri hakkında haklı ola
rak kaygı içindedir. Zira na melhuz bir 
neti~ede. modern kuvvetlerin ve tekniğin 
bir knt daha korkunç bir ,ekil vereceği 
Mot"ol i~lipdadının te!\İri altında Avrupa 
medeniyetinin yık1lma"ı olabilir. ltalya 
şimdiye kadar ihtil8f haricinde kalmış
tır. Roma medeniyetinin yıkılmam<"~ı için 
her ~eyi yapmağa azmetmiştir. Harici 
davetlerden ziyade Roma havatının ilha
mına tH.bi olmaktadır. Bu sebeple Papa 
Jtalyan hükümdarlanna ~eref ve,.mekle 
Mussolini ltalya<ının takip ettijii siya
ıı;eti n~ kadar takdir ettiğini göstermiş ve 
ltalvada kiJiqe ile devlet ara"'ında en s ıkı 
ba~lar mevcut olduğunu teyid etmek, 
daha doğrusu bunların tam birliğini i!'lbat 
eylrmek istt"mİ~tir ! 

Roma 28 (ö.R) - Papanın ltalya 
Kral ve Kra]içeıı:ini ziyaretinin tafsilatı 
''V'lardır: 

Sabah saat l O da, Sen Piyer katedra
lının ~anları çalarken Pena Vatikandan 
hareket etmi•tir. Alay 18 otomabilden 
mürekkepti. Papa 6 ıncı otomobilde bu
lunuyordu. Hava yağmurlu ise de oto
mobil açıktı. Vatikan - ltalya hududunda 
Papa kral namına selamlandı ve takdis 
i~aretile cevap ·verdi. Ok~ipuçi meyda
nında alay durdu. Roma valisi, Roma 
qf'hri namına bir t~zim hitabesi okudu ve 
Papanın cenabıhak nezdinde <tavassut:. 
ı-derek adalet e~a!una müstt"nid bir sul
hun iadesini istemesini ve ltalya kralını, 
hanedanını, hükümetini, Roma ve lta1ya 
ahali~ini takdis f'tmesini rica etti. 

Alav iki sıra halk arasından tekrar ha
reket etti. Papa f{eçerken halk diz çökü· 
yor ve katolik kilisesi reisi tarafından 
ctakdis> olunuyordu. Müsellah kıtalar 
sel8m duruyor, Papalık ve ltalya marşla· 
rı ç.alınıyordu. Papa. sayısız başların üze-

rinde geni' bir işaretle haç resmi çiziyor
du. 

Saat 1O,30 da Papa Kirinal sarayının 
e~iğini geçti ve merasim kapısında dur· 
du. Burada Kral, Prensler, bir çok aaıl
zadeler ve Hariciye Nazın Kont Ciano 
Papayı bekliyorlardı. Merasim nazırı 
otomobiJin kapısını açtı ve Papanın in .. 
mesine yardım etti. Kral Papayı· istikbal 
etti ve önünde diz çökmek istedi. Fakat 
on ikinci Pi kardeşçe bir jestle hüküm
darı bldırdı. Keza hükümdar Papanın 
elini öpmek istediği zaman da, Papa 
muhipli bir tavırla bu rasimeden onu af
fetti. Veliahd prens Piyemonte ve diğer 
prensler Papaya takdim olundu. Papa, 
sarayın büyük salonunda Kraliçe ve 
prenslerin de tazimlerini kabulden son
ra saray kili~esine girdi. Yalnız kral, 
prensler ve Kont Ciano kendisine refaket 
ettiler. Bunu müteakıp Papa yarım saat 
kadar kralla görüomüş ve ayni alayla 
Vatikana avdet etmiş, saat 11,30 da 
sarayı terk etmiştir. 

BERLIN TELAŞDA MI? 
Paris, 28 (ö. R) - Papanın noel me

sajı Alman gazetelerince işlerine yarıya
cak şekilde kesilerek uydurma tefsirler
le nakledilmiStir. Gazeteler ancak tesa
düfi bir şekilde, relsicwnhur Ruzveltin 
papa nezdine <ahsl bir sefir tayin etti
ğinden bahsediyorlar. 

Bitaraf muhabirlerin bildirdiklerine 
göre bu tayin ile diğer taraftan Italya ve 
papalık arasındaki mukarenet Berlini 
epey şaşırtmıştır. Bazı Alman katolik 
piskoboslarının noel münasebetilc yap
tıkları vaizlerde Alman katoliklerinln 
rejim aleyhinde artan husumetini gös
termiştir. 
Diğer taraftan Nazi mahfilleri Sovyet 

Rusyaya kar<ı takip edilen siyaset hak
kında müttefik değildir. Almanyanın 
Sovyet Rusva ile ittifakının neticesi 
olarak siyasi nüfuzunun azalması. Rus
yadan lüzumlu ham maddeler ve mal
zeme alınmasile telafi edilecek midir? 
Buna Fon Ribentrop evet, fakat erkanı 
harbiye hayır cevabı vermektedirler. 
Bu hususta münaka<alar daima hara-
retlidir. · 

Paris, 28 (Ö. R) - Bal'da çıkan Nas
yonal Saytunga göre papanın Kırinali 
ziyareti Antikomintem paktının takvi
yesi içindedir 

GAZETE MüTALF.ALARI 
Paris. 28 (Ö. R) - Figaro «Vatikan 

ve Kirinah serlevhası altında yazdıi(ı 
makalede papanın bugün Italyan kralı
na vuku bulan ziyaretini mevzuu bah
sederek bu ziyaretin ma sebekini ııörebil 
mek için tarihin derinliklerine dönım>k 
lazımge\diğini. ziyaretin haddizatında 
büyük bir siyasi ehemmiyet taşıdığını 
ve ruhani ve cismani iki otoritenin akl1 
selimini gösterdii?ini yaz.maktadır. 

Eksel•iyor a göre Italyan kralının ve 
papanın Kirin:.ıl mülfıkatı manevi bil· 
yük bir kıymet taşımaktadır. Zira bu 
mülakat Mussolinlnin takip ettifıi poli
tikanın bir neticesi olup, Italyamn, IA
tinliğin ve hristlyanlığın düşmanı olan 
bolşevizme husumette vatikanla bera
ber olduğunu göstermektedir. 

Ayni gazete bir çok bitaraf ve hristl
yan memleketlerin Berlin ve Moskova
nın tehdidi altında olduklarını. zorbalık 
kuvvetlerinin galebe<i halinde hristi
yanlık medeniyetinin mahvolacağını 
ya7.maktadır. ,... 

Er Nuvel Romanın vatikanla barış
masını mevzuu bahsediyor. Papa noeJ 
nutkunda ve şerefli ve hakkaniyetli bir 
sulhtan bahsetti. Serefli ve hakkaniyet
li bir sulh ALnanların gözünde kanla 
istila ettikleri memleketleri kendilerine 
bırakan bir sulhtur. Bugünkü kuvvet
ler müvazcnesinde on ikinci Pi'nin te
mennileri zorbalık ezilmedikçe bir rü
ya, bir hayalden ibarettir, diyor. 

Graf Spee mürettebatının serbest 
bırakılması talebi reddedilmiştir 
Buenos Aires 28 (A.A) - Graf Fon Spee mürettebatının Buenos 

Aires limanına Arjantin ve Ürügvay bayraklarını hamil ticaret vapur
larile gelmis olmalarını ikinci Lahaye konferans raporunun bu kabil 
kazazedelerin serbest bırakılmaları lüzumunu natık bulunduğunu ileri 
sürerek 23 ilkkanunda bir protestoname vermiş olan Alman sefirinin 
bu müracaatine cevaben başvekalet tarafından verilen bir notada, 
Arjantin hiikiimetinin deniz harbı esnasında bitaraflık mukavelena
mesinin 24 iincü mnddesi mucibince Graf Fon Speenin zabitan ve 
mürettebatının mevkuf tutulmaları lazımgelmekte olduğu mütalaa
sında bulunduğu hryan ve çünkü gemilerinin ve bilaihtiyar 24 saat
t~n fazla kRr,\ sularında kalmış olduğu ilave edilmektedir. 

Buenos Aires 28 ( A.A) - Graf Fon Spee mürettebatından 1036 
kişi askeri mıntakalarda mevkuf tutulmıyacak kendilerine medeni ve 
mesleki her türlü faaliyette bulunmak hürriyetine tamamile sahip mu-
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yapıyorlar 

1n.gilizlerin AvustıLralya, Yeni Ze!and, Kanada ve Hind askerleri Garp cephesinde 
Londra, 28 (Ö. R) - Ilk Hind tabur- burların şayanı dikkat noktası nakliya- Londra, 28 (Ö. R) - Madridde çıkan 

ları Fransaya muvasalat etmişlerdir. tı katırlarla yapmalarıdır. Fena hava- Yage lsimli Ispanyol gazetesi Büyük 
Bunlar Hind müslümanlarından müte- !arda motörlü vasıtalar çalışmak imka- Britanyanın harp gayretlerinden hay
şekkildir ve Hindli zabitlerin kumanda- nı bulamadıklarından yeni Hind kuv- ranlıkla bahsediyor. Ve imparatorluğun 
sı altında bulunuyorlar. vetleri garp cephesinin en mühim bir ana vatanla tesanüdünü en kuvvetli şe-

Hind taburları Majino hattında Ingl- ihtiyacını blr kat daha kuvvetlendire- kilde ishal ettiğinden artık kimsenin 
!iz cephesine sevkolunaeaklardır. Bu ta- eeklerdir. şüphesi olamıyacağını yazıyor. 

Bazı Danimarkalı zabitler 
.......,..,*~------------

Komşu memlekete yardım etmek üze
re Finlandiya ord.usuna kayd edildiler 

----------~ ..... * ....... ----------~ 
Oslo, 28 (A.A) - Norveç hariciye 

nazırı Koht, Norveçin tarihte sulh hak
kında te!Akkilerine dair radyoda vermiş 
olduğu bir konferansta şöyle demiştir: 

Norveç taarruza uğramış bir memle
kete bilhassa sulh içinde yaşıyan kom
şularından birine maddi ve jnsanl bir 
yardımda bulunmak için kendisine ya
pılacak her türlü müracaati kabul et
mekten aciz değildir. 

Maamafih nazır sözlerini şöyle bitir-

Ingili z Avcı 

roiştir: 
Fakat Norvcçin kendisine has olan 

siyaseti sulh ve bitaraflık siyasetinden 
başka bir şey olamaz. 

Kopenhag, 28 (A.A.) - Danimarkalı 
bir çok subaylarla yedek subay
lar Finlanda ordusuna girmişlerdir. 

Danimarkarun maruf tayyarecilerin
den iki subay da gönüllü olarak Finlan
daya hareket etmişlerdir. 

Tayyareleri 

Almanya Üzerinde dün 
yine uçuşlarda bulundu 
Bir Ingiliz tayyaresi, bir Alman 

muhribini ağır hasara uğrattı 
Londra, 28 (Ö. R) - Büyült Britan

ya hava nezareti İngiliz tayyarelerinin 
şimali garbi Almanya üzerinde muvaf
fakıyetli keşif uçuşları yaptıklarını ve 
bir tayyarenin üssüne dönemediğini bil
diriyor. 

Dün yine şimal denizinde bir lngillz 
tayyaresi 2 Alman muhriblle on bir ka
rakol gemisine yalnız başına hücum ede
rek bu muhriplerden birinl attığı bom
balarla kıç tarafından ağır surette hasa
ra uğratmıştır. 

İngiliz tayyareleri Alman bombardı-
, ,,_ ... , ı • , , w 

tulmuşlardır. !ki düşman tayyaresi ha
sara uğratılmıştır. 

Londra, 28 (A. A.) - Tabiiyeti tesbit 
edilmemiş olan bir tayyare kesif bir du
man neşrederek Times halicinin üzerin
de pek yükseklerde uçmll§tur. Duman 
dağıldığı zaman tayyare gözden kaybol
m~ bulunuyordu, 

Ayni saatte SuHolk kontluğunun bir 
§<!Iıri üzerinde gene çok yükseklerden 
uçan lkl tayyare g!SrUlm~tur. Bu tay
yareler arkalarında beyaz bir duman izi 
\. '-...W•-lıi ~-

Stokholm, 28 (A. A.) - Isveçli gö
nüllülerden mürekkep iki müfrezenin 
Finlandaya hareket etmiş olduğu haber 
verilmektedir. Bu müfrezeler istasyon
da yüzlerce llısan tarafından teşyi eml
miş ve alkışlanmıştır_ 

Helsinki, 28 (Ö. R) - Mareşal Maner
haym Finlandiyanın hizmetine girmiş 
olan Danimarkalı doktorlara ve hasta
bakıcılara teşekkürlerini bildirmiştir. 

Fransızların 
Bir muhribi bir tah

telbahir batırdı 
Paris, 28 (AA.) - Tebliğ: 
Son üç hafta zarfında keşif yapmak

ta olan cüzütamlarunız iki düşman tah
telbahirine muvaffakıyetle taarruz et
mişlerdir. Bu tahtelbahirlerden birisi 
Conunandant Duboc avizosunun diğeri 
de bir deniz tayyaresi ile irtibat tesls 
ederek hareket icra etmekte olan Siroe
co ve Railleuse torpidolarının tec-avüzq .. 
ne uğramıştır. 

Bir aydan az bir müddet zarfında Si
rocconun muvaffakıyetle taarruz etıuiş 
olduğu tahtelbahirlerin miktarı bununla 
üçe cıkmıştır. 

Colelbe8 adalarındaki 
zelzele 

Amsterdam, 28 (A.A.) - 22 Ilkk~
nunda Colelbes adalarında vukua gel
miş olan zelzelenin b<ris olduğu hasarın 
derecesi henüz kat'i olarak tesblt edil
meriilştir. Bununla beraber 200 evin yı
kılmış ve ild kişinin ölmüş olduğu ma
Jilındur. Loewoek ile Poh arasındaki 


