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Bııfmuharrir ve umumi neşriyat müdürü: 
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lngilterenin Moskova e~i•~ 
HAKKI OCAKOöLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDE'I1 TUrklye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık . ... . 750 1650 
GünU geçmiş nüshalar ( 25 ) kur~tur. 

L TELEFON: 2697 

nan mündereeatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

• Londra 29 ( ö.R) - bııilterenin Moskova 
sefiri B. Vilyam Stid uzım bir tatil devre
aini geçirmek üzere lngiltereye geleceğin
den dün Moskovada hariciye komiser mua
vini B. Potemkini ziyaret ve veda etmİ§tİr. 

--------' Yeni &ır Matbaasında basılmıştır. 

Bütün memleket teessür içind • 
ır 

Milli yardım komiteleri derhal faaliyete geçtiler , ............ .-....................... ........................................................ , 
1 Dahiliye ve 

nuyorlar ve 
dımlara 

Sıhhat · Vekillerimiz Sivasta bulu
f elaketzedelere yapılacak yar

a it bütün tedbirleri alıyorlar 
1 

~------------------------------......................................................... , 
Ficia plinçosu 

7.._,ın Uk ,.,,,.,, b<l<d;,, ;.;,..; hfüm• koMO• '' =föm< 0.1< "'''' d a h a b e ı l i d e ğ i 1 
Acele 
edelim ... 

--* -
On IJinlerce vatandaşın 
atıralJını dindirmefı 
pazifesi lıarşısındayız ... 

--*--
ŞEVKET Bb..GİN 

Şark vilayetlerinde, bütün Türk 
yuvalarını mateme boğan büyük fe
laket karşısında, en büyüğümüzden 
en küçüğümüze kadar, on sekiz mil
yon Türkün kalbi, birden sarsılmış, 
birden yaralanmıştır. Kış mevsimi
nin amansız olduğu bir mıntakada, 
on binlerce aileyi açıkta bırakan zel· 
zele felaketinin ne demek olduğunu 
düşündüğümüz zaman, gözlerimiz
de canlanan fecayi sahnelerinden 
iliklerimize kadar titrememek im
kansızdır. Yurdun güzel bir parça
sında, tabiatin azgın eli herşeyi yık
mış, herşeyi harap etmiştir. Bir kaç 
gün evvele kadar bahtiyarlık içinde 
yüzen yuvalar, şimdi enkaz yığını 
halindedirler. Binlerce insan, tatlı 
uykularından bir daha hayata gözle
rini açamadan ebediyete göçmüşler
dir. Maddi zararların kabili telafi ol
duğunu biliyoruz. içimizi en çok sız
latan aramızdan ansızın kaybolan 
aziz varlıklardır. Bu dakikada, on
ların feci hatıraları önünde hürmet
le eğilmekten başka birşey yaparnı
yoruz. Fakat felaket bu kadarla da 
kalmıyor. 

Tahribat sahası ilk tahminlerin 
fevkinde geniştir. Bu dakikada bin
lerce vatandaşın hayatı, milleti
mizin tükenmez şefkat hazinesine 
bir vediadır. Açıkta kalanların ha
yatlarını kurtarmak, maddi ve ma
nevi istiraplarını teskin etmek, ken
dilerine muhtaç oldukları karde• le· 
sellisini vermek için, yapılması. za· 
n;ri olan herşey, bizim hassasiyeti
mize , uyanıklığımıza bağlıdır. 

TÜRK milletinin vatandaş istira
bını paylaşmaktaki uyanıklığı, tesa
nüd mefkuremizin , saadet ve fela
ketteki beraberlik telakkimizin, me
deni insan vasfımızın hakiki bir mi
yarı olacaktır. Milli şefin kudretle 
ifade ettikleri gibi, felakete uğrıyan 
vatandaşlar bütün milletin kendileri
le candan alakadar olduğunu bilmeli
dirler. Cümhuriyet hükümeti vazi
fesini acilen yapmaktadır. Yıkılan 
yuvalar yerin<> daha mamurları ya
pılacağından süphemiz yoktur. Fa
kat mevsimin en merhametsiz giin
lerindeyiz. lnsaat :re-nanı gelinceye 
kadar feliike:in müthiş darbesine 
uğrıyanları barındırmak. müstacel 
ihtiyaçlarını temin etmek lazımdır. 

Kayseri ilk adımı atarak yersiz 
kalan bin yurttaşın Kayseride iskan 
ve ia~esini deruhte etmeğ., hazır ol
cJuğunu bildirmiştir. Bütün sehirle-

- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -
$EVKEr BiLGİN 
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C lmdad trenleri Erzincana vardılar lstanbuldan da 
yardım malzemesi, doktor ve s.hhiye ekıpıni hamıl 
bir vapur bugün Ordu ve Gıresuna hareket edıyor ,, ,,__.,.._.. ......,.. ,.,_. .. ~ -:;: ,~ ' 

Sivas, 29 (Zelzele mmtakasına gön
dcrdiğirniz ınuharririmizden) Zelzele 
mıntakasındaki fırınlar kamilen yıkıl· 
mıştır. Hükiimct, felaketzede ynrddaşla
no ~!ık tehlikesiyle karşıla~mamaları 
i~in icap eden bütün tedbirleri almıştır. 
Dahiliye \•ekili Faik Öztrak ile Sılıhiye 
'ekili Huliısi Alataş, aldı klan telgraflar 
neticesinde şimdilik Si,·asta kalarak yar
dım işlerini buradan tedvir edi~orlar. 
DAHİLİYE Vh'KİLİNİN BEYANATI 
Dahiliye ·\:ekili bucrt.ln matbuat mii

messillerinc lıcyanahnc.!a ş-unlan söyle
miştir: 

tıSarsıntı olan n1ahaller valilerine tel
~ranar çektim. Yaralıların hayatlarının 
korunması için iicil tedbirler alınması
nın liizumunu bildirdin1 .. • 

Sivas, 29 (Zelzele nuntakasıııdaki hu
susi muharririmizden) - Dahiliye ve
kili :Mersin, Adana. Malatya, D<yarba· 
kır, Elazığ, Kayseri, Hatay \'alilerine 
emirler \.'ererek her gün Enincann iki 
bin beşer yiiz ekmek !:Öndcrmelcrini tc-

• : ~ 
' 
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- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Orduda Sivas caddesi 
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Izmir halkı 
Felaket gören yurddaşlara insan
lık ve kardeşlik vazifesini büyük 

bir tehalükle yapmaktadır 
Yurdumuzu saran mitem haberlerinden fevkalade heyecan ve te-· 

.e11üre kapılan ıayın İzmir halkı, dakika fevt etmek.izin elinde avu·~ 
:cunda ne varsa derhal yardım komitesi emrine terke bB§lamıJlır. Dün; 
:aynen ve nakden yapılan teberrular büyük bir yekfuıa baliğ olmuştur. : 
: Millet Meclisi Reisinin başkanlığında teşekkül eden «Milli Yardım: 
: - SONU 1K1NCl SAHlFEDE - : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• 

Finler 
---t.

Murınansk demir 
yolunu kestiler 

--*--
Rus - Finlandiya h~kkındaki şayiala

ra göre Finlandiya devriyeleri Mur· 
ınansk demiryolunu kesmi~lerdir. Salla 
cephesinde Finlandiyalılar Rusların ye
gllne Münakale vasıtasını tahribe mu
vaffak olmuşlardır. 

Deyli Telgrafın Helsinki muhabiri, 
Murmansk demiryolunu hava baskınla
r! ile Finlerin tahrip ettiklerini teyit 
"diyor .. 

Politiken muhabirine göre Petsamoda 
- SONU 2 İNCİ SAHİFEDE -

arbı 
-~*~----------

Sovyet ordusu yeni ve büyük taarruz 
için takviye gelmesini bekliyor 

Londra 29 (ö.R) - Kareli berzahın· 
da harp, Helsinkiden bildirildiğine göre, 
şiddetle devam ediyor. Mannerhaym is
tlhk3.rnlarına karşı Rus tazyikinin arta
rak devam etn1esi muhtemeldir. 

Ru!>lar muavin kuvvetlerin gelmeı:ıine 
intizar<'n şimaldeki mevkilerini tahkim 
ediyorlar. f:inlandiya1ıl~r Ru!\ iaşe kol
larına baskınlar vermektedirler . 

Şu son hafta içinde ş:mal ce?hesinde 
Rusların zay:atı 6 bin ki iden fazladır. 

Paris 29 (ö.R) - l lava• ajansının 
Leningraddan ald ığ'ı malU.mata ~re L~
ningrad a!keri mıntakası kunı:Jndanı ge
neral Mençnikofun azli üzerine hu cep
he ba, kumandanlığına Mareşal Voroşi
lofun adamı olan general Grigori tayin 
edilmiştir. 

., . 
. '. 
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- SONU G iNCi SAHİFEDE - Viborgda~ bir nıa.n.:cıra 

Orduda Ziya pCl§O coddesi ( Sagdaki belediyedir) 
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Yılbaşı baloları 
Bu sene menedilsin 
Sıcağı sıcağına milli bir felaketin ma 

temini unutarak yılbaşı eğlencelerine 

tahammül edemeyiz 

YARIN, senenin son günüdür. 
Ve yarın gece yeni yıla ıı-iri,i teeid için balolar vermek, eğlenceler • 

• tertip ebnek adet olmU§lur. : 
~ Bu aene için de yapılmıt hazırlıklar vardır. l 
E Bir çok aileler, memleketimizin sulh ve sükün içinde bulunma-: 
: ımdan, hayat farllarının hiç bir ıuretle saraılmamıt olmasından ce&aret: 
! alarak umumi hayabn netesini ve sevincini Yılbaşı gecesinin çerrive&i: 
!içinde canlandırmağa ve yeni yıla mütezayid bir neşe güveni ile girmek: 
: niyetindedirler. : 
E Eğer, memleketin b&§mdan bir feliket, büyük bir feliket geçmemi,E 
:olsaydı; : 
! Eğer, bu dakikada Şark vilayetlerimizde mimur tehirler birer ha-! 
; rabe haline inkılip etmemiş olsaydı ; : 
; Eğer, on binlerce vatandllJ en derin bir iztırabın iniltileri içinde~ 
: olmasalardı: : 
! - SONU 1KlNCl SAHlFEDE - : 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Maarif ı>ekili B. Hasan Ali Yücel 

Maarif Vekili 
Erkek Lisesini, Köy Öğretmen oku

lunu teftiş etti. Köy çocuklarının 
çalışmalarını takdir etti 

Şehrimize gelen değerli l\.1aarif \ 'ekili
miz B. 1 laaan Ali Yücel dün sabah rofa
katinde ilk tedrisat un1um müdüri.i ve 
kalemi mahsus müdürü bulunduğu hal
de vil3yet makamında valiyj, bili.hare 
baJedi)·e rcisinj , kumandanı ve parti ıci-

sini ziyaret etmiştir. 
Vekil bel4!diye reisini ziyaretinde <111e· 

hir ve fuar işl~rile ali.kadar olarak izahat 
almış, lzmirde Kültürparkta bir a~n 
atika müzesi inşası mevzuuna temas edil· 

miştır. - SO. rl.' 2 iNCİ SAJJİI'EDE -



halkı 
Felaket gören yurddaşlara insan
lık ve kardeşlik vazifesini büyük 

bir tehalükle yapmaktadır 
- BAŞTARAFI BiRiNCi SAHtFEDE -

Komitesi» nin verdiği emir üzerine dün sabah erkenden Vali B. Ethem 
Arlrut'un bqkanbğmda Emniyet müdürünün de i§tirakile bir toplantı 
yapıbnq ve Milli Yardım Komitesi seçilmiJtir. lzmir Merkez Komite
aine qağıdaki zevat seçilmİftİr: 

Vali B. Ethem Aykut, Belediye reisi Dr. Behçet Uz, Parti reis ve
kili 8. Sedad Dilanen, Kızılay reisi Dr. Kamuran Örs, Ticaret odası 
reisi B. Halda Balcıoğlu, Ziraat Bankası müdürü B. Atki Eren, Em
niyet müdürü B. Salihattin Anlaalmrkut ve HaJken reisi Dr. Hulki 
Cura ..• 

V atinin telgn.fta kazalara Te nahiyelere Terdiğ; emirteT üzerine iz. 
mirin bütün fmzalannda da Milli Y anlım Komiteleri seçilaıi§ ve faa. 
&yete pçmİftİt. 

Bu komitelerin maddi veya ayni temin edeceği tekmil teberru1ar 
makbuz mukabilinde en yakın Kızılay tubesine teslim edilecek ve her 
defaki teslimatın bir listea ber gÜD Meıbz komitesine gönden1mek 
here viliyete gönderilecektir. 

Seçilen merkez komitesi dün sabah saat on birde, kazalardaki ko
miteler de öğleden sonra birer toplanh yapmışlardır. 

Komite, parti teşkilatının, Halkevlerinin işbirliğile §ehrin her yerin
de, mahaDelerde faaliyet gösterecektir. 

Aynen yapılacak yardımlar hemen hmir Kwlayı vasıta.sile Sivas 
Merkez Komitesine gönderilecektir. 

KOMITENIN lZMtR HALKINDAN RtCASI : 
Evinizde meYcut eski elbise, dikilmq nya ~ bez. et:ra, 

elbise, ayaldııah, yatak ve yorgan, çarpflar vana hemen Kmlaya tes
lim ediline, fU anda felikd mmtakumda, öldürücü soğuklar)a karp 
karpya bulunan ~bunlardan istifade edecektir. Ozüm, 
incir ve cfiier yiyecek maddeleri de bir çok brdqlerimizin yapmasına 
ve beslemnesine yanyacakbr. 

HEYECANLI 8JR HAREKET: 
Dün sabahtan •kpm geç vakte kadar Kmlay cemiyetine ve Merkez 

Komitesine tebemdar den.m ~-
Bir çok müeueseler nakdi yardundan baıb mühim miktarda üzüm, 

incir, yiyecek maddeleri, efyalar 1teJİm ~. Kadmlannm da 
elbUe1er dikerek göndereceklerdir. 

Dün öğleden e~ teni kalfası Nihad admda bir ,genç Kızılay cemi
yetine müracaatla altın nİfan yüzüğünü teslim etmiştir. Bu müessir 
alika bilhaua .-yam kayıtbr •.. ... 
ikinci y ardıftl listesi 

Lira K. Italya. general konsolosu 10 

Izmirli Talat 1000 Büyük Lh hanı 50 
lsmail ökyes 5 Berber Hamit 25 
;vuıla 5 Birinci h. mahkemesi başkatibi 

Yusuf 5 Muhterem 1 

A lunet Rasim Pastımıacı 5 Şükrü Ct>vahirci 20 
Iınren tatlı evi 10 Hurda demirciler esnafı 28 
Seyyar satıcı Yusu.1 5 Avukat Sabri Savcı ve Hilmi 10 

Peneti ve Paryenti 100 Salim Zer 15 
Neşet ve Naşit kardeşler 15 Demir -tüccarı Hüseyin ve 
Keresteci Ihsan Kayın 50 Ibrahim 50 
Keresteci Necat Tezol 50 Terzi Nihadm Nişan yüzüğü 
Keresteci Nurettin 10 tutarı 3 
Hususi muhasebe mü. Muavini Riza Demir Osman Akdemir 
Hilmi 5 Hasan Ağacık 100 
M ehmet Aksuner 10 Seyit Ali Özçekiçer 10 
Osman Tin 7 50 Vali muavini Emin Refik Kmş 5 
Seyit Yusuf Karagözoğlu 400 Şakir Dağüst .w 
Mehmet Cevdet onbaşı oğlu 150 Iran konsolosu ıs 

Öğretmen Şeref Nur 10 T<ıpaltı okulu sınıI 4 aXöğrencileri 5 
Avukat Nuri Fettah Esen 100 Hamalbaşt Hacı Ibrahim 25 
Hamdi Bayraktar elbiseci 18 Mustafa Camcı 18 
Mehmet Ali Bayraktaroğlu 100 Istiklal okulu ~encileri 8 
Sırrı Bayraktaroğlu 50 Hüseyin Izzet Ak Osman ve 
Rifat Bayraktaroğlu 25 M. Fevzi Seyrek 150 
Mehmet Aziz Karal 10 M. Hüseyin Egeli ve Derviş 
Osman ve Ahmet Tatari 500 Timur oğlu 150 
Tevfik ve Beşit Tatari 200 Emlak siınsan M.Erdoğıın 50 
Türk sanayi şirketinde Hüseyin 5 Nuri Colakoğlu ve ortağı 100 
Gür:elhisar mefru~t mağazası 25 H.Çolakoğlu ve M. Arslan Egeli 100 
Beşir Berecikli yorgancı 100 Elhamra ve Yeni sinemalar: 
Dr. Bahtiyar 5 Türk F ilimciler Umited ~. 259 
Dr. Bahtiyar kainvaliıiesi 5 Börekçi oğlu Necati ve eş.i 100 
Ibrahim Hilmi ve Hüseyin Avni 25 Ikbal manifatura Ş. 25 
Merkez lokantası patron ve M. Alim Sen ocak 50 
müstahdemini 6 50 Mehmet Nebi oğlu 100 
Türk sanayi ve ticaret anonim Ş. 500 Salinı Söer 20 
Doyçe Oriyent bank ve Eyup Sabri akyol 10 
Dresner bank müdürü 15 Oto ve traktör A . şirketi lOI 
Doyç Oriyent baıilt ve Dresner Forbes kumpanyası 500 
memurları 58 25 Ali Zorlu zs 
M. Mihalef ve _şürekisı 108 Ismetpaşa ilk 4kulu ~eri 5 90 
Yunus Nadi 10 F ıstı.kçı Ali Görücii Z5 
Bayan Türk.an 3 Yeni Asır gazetesi ıto 

Sadık Akseki ve Ha.san Alay ltO Amerikan ik.onsolı>su S.G.~ung 25 
Mimar Fuat Tanla 108 Dr. Lütfi Sabri Serinken. 20 
Izmir Yi:in mensucat T.A_Ş. . 1900 Ahmet San 58 
Izmir pamuk mensucat T..A.Ş. 1000 Yeni Kavafbr esnafın.dan toplanıp 

Arkadaşımın =
-= Kocasını sevdim' 

L...- Yazan: Üc Yıldız • 1 • 
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ŞEHiR HABERLERi. 
Maten~ 
Dolayısile --·-Oğretmenlerin balosu 

tehir edildi •• 
Yurdun içinde bulunduğu matem mü

nasebetiyle öğretmenlerin Halkevinde 
verecekleri balo da tehir edilmiştir. 
Bazı aileler yılbaşı gecesi mutat eğ

lentilerini yapmıyarak paralarını Kızı
lay cemiyeti emrine verecek1erdir. -*-

Tütün 
---11--

Satqları on yedi 
ınUyonu geçti 
Tütün satışları 17.350.000 kiloya baliğ 

olmustur .. Yılbaşı mi.inasebetiyle kum
pany~lar, .satın ~dıkları tütünlerin pa
rasını kamil.en ödemişlerdir. 
İzmirde bazı firmalar, Fransızlar na

mına piyasadan tütün mübayaatına bas.
Jaınışl.ardır. Eğer Anlcarada Almanya ile 
başlıyan ticaret müuıkereleri neticele
nirse Almanyaya da tütün ihracatı ya
pılacaktır .. 
Almanyanın sekiz milyon kilo aşağı 

kalitede tütüne ihtiyacı vardır. 

-*-B. Ali Riza Aydınlılı •• 
İzmir orman çevirge müdürü B. Ali 

Riza A.ydınhk, 80 lira maaşla, ikinci sı
nıf orman b~ mühendisliğine terfi et
miştir. B. Ali Riza Aydınlık yine or
man çevirge müdürlüğü vazifesini ifa 
(;;decektir. -*-TAKSİ CİNAYETİ 

Taksi cinayeti tahkikatına diln de 
miiddciumumilikte devam ed.ilmiştir •. 
Ali Cantürkün Foçadaki refikası Bn. 
Elif İzmire celhedilerek ifadesine müra
caat edilecektir. -*-Bir otobüs • OtomobD 
fıa~sı... 
Dün öğle vakti Muslafabey caddesin

de bir otobüsle bir ot.omobil müsade
me etmiştir. Turistik yollar şefine ait 
binek otomobili belediyenin 409 sayılı 
otobüsüne çarparak kapisi hasara uğra
mış, camları kırılmıştır. Şoför Bedrinin 
sağ kolu bileğinden çıkmıştır. -*-Polis dlwun toplandı.. 

Polis divanı dün öğleden sonra Emni
yet adli kısım riyasetinde toplanmış ve 
bazı kararlar almıştır. -*-rVRK • ir AL y A.N 

riCA.RE2'i 
Türkiye - İtaıya ticaret anlaşması mü

zakerelerinde bulunacak heyetimiz bu
gün Ankaradan ayrılacak ve İstan.bul
dan Romaya hareket edecektir. 

İtalya halen memleketimizden 5 mil
yon lira alacaklıdır. Bu alacağın pamuk 
ve zeytinyağı ihracı suretiyle itfası der
piş olunmaktadır. 

-*-F elô:ket karsısında bir .. 
vatandaşın teklifi 

Çok şiddetli yağmurdan 

Gediz, Bakırçay, Mala 
ve Kunduz çayları taştı 
Bergama • izmJr yola lıapandı.. 2'Ul'anlı nahiye· 
sine bağlı Jıöylerıe muvasala hesildi.. Yeni Fo· 

çada evleri su bastı... 
Günlerdenberi devam eden şiddetli 

yağmurlar yüzünden. Gediz nehri Ma
nisa ve Menemen kısımların.da taşmış, 
sular geniş araziyi kaplamıştır. Yağmur
ların devamı halinde bazı köylerin su
.farın tehdidinde kalacağı anlaşılmıştır. 
Bergamanın Bakırçayı da dün ta§arak 

Zeytin.dağı nahiyesinden Bergamaya 
gibnekte olan posta arabası simitçi çift
liği mevkiinde su içinde batmıştır. Uzun 
çalışmalar sayesinde yolcular ve araba 
hayvanları ku.rtanlmıştır. 

B ergama ovasını k.amilen suların js
tila etmesi üzerine Bergama - Izmir yo
lu kapanmıştır. Bergama ovası, ovanın 
cenup ve cenubu şarKi kısımlariyle Tu
ranlı nahiyesine bağlı köyler arasında 
muvasala kesilmiş, telefon hatları bo
zulmuştur. Dün bu köylerle görüşmek 
imkanı elde edilememiştir. 

Menemen kazasının Aliağa nahiyesin
deki Kunduz çayı taşarak Bergama şo-

sasının 67 inci kilometresincleki Kun
duz köprüsü sular altında kalmıştır. 
Halen sular şosa. ve köprüden elli san
tim yükselmiştir. Bu köprüden geçmek 
istiyen bir kamyon devrilmiştir. Hamd
olsun ki nüfusça zayiat yoktur. 

Yeni Foça civarındaki Mala çayı köp
rüsü sulardan her iki ayaklarında örtül-
müş, taş sed1er su1ann t.esirly1e ilci met
re genişliğinde ve bir metre yüksekli
ğinde sô1cülmü.ştür. 

Yeni Foça nahiyesi.nd.e sulardan Ka
basakal Ahınedin evi yıkılmışbr. Bu 
köylünün bazı yiyecek maddelerini sel
ler götürmüştür. Bu nahiyede ban ev
lerin alt .katlarını sel basmıştır. 
Evv~lki gece yağan yağmur esnasında 

Seferihisar ik.uasuun Azmak mevkiin
de Mehmet Gülerin keçi sürüsüne .sai
ka isabet ederek o.n iki .keç:isJ. ölmüş, 
kendisi de hafif yaralanmıştır. 

Yılbaşı baloları 
~Bu sene menedilsin 
• • • . . . - BAŞT ARAF! BtRtNct SAHiFEDE -
5 O zaman bu neşeyi baldı ve tabii görmek lizundı. Hatti Türk mil-. 
iletinin suBı içinde mesaiAnin bir nİfaneainİ bu nefe içinde bulmak: 
: kabil olacaktı. : 
E FAKAT.. : 
: Ne yazık ki timdi bu halde deiiliz. Bu giizd yurdun mUkaddes birE 
5 parçaSı üerinde ölümün ve sefaletin merbamet&iz, soğuk eli geçmİf-~ 
_;tir. Bir çok mesud yuvalar yılalm.Jftır. Bir çok yavrular anasız, balta-: 
:sız blmıtlardır. Bir çok analar, babalar yavrulannı kaybetmiflerdir.i 
: Dul blanlar, sevdiklerini ebediyyen kaybedenler vardu-. i 
: Bu bqin levha içinde titremiyecek bir vicdan tuavvur edile-: 
Ebilir mi? : 
i Feliket ve İztaap riizgin bütün Şark vilayetlerimizin üzerinden: 
E geçmİ!tir. Vatanın düne kadar nete ve huzur içinde olan kuabalan S 
Sbugün mateme boiu)muıtur. i 
E Bu tartlar içinde hangi vatandq Y ılbaıı balosunu, Y ılbll§t eğlen-5 
: . • d"" .. ebllir" ? • • cesnu UJUD • : . - - . 
: Kimin yüreği bu vatandq izbrabı kartlAnda eğlenceye tebammül: • • • •• t--L"}' ? • • goa eTI:Ul ır • • 
a Biliyoruz ki hayabn durmıyan akıfİ içinde neteler, eğlenceler gibiE 
!kederler, feliketler de vardır ve yine biliyoruz ki bu felaket yaralan: 
E bir gün sarılacak, unutulacaktır. _: 
E Ancak daha bu feliketin üzerinden bir hafta geçmem\ıtir. Ve halii 
: derin bir teessür içindeyiz. E 
~ Sıcağı sıcağına milli bir felaketin matemini unutarak Yılbqı balo-5 
: larma tehammül edemeyiz. : 
5 Vilayetten rica ediyoruz. lzmir halkının hiaaiyabna terciiman ola-E 
i rak bu sene Yılbaşı eğlenceleri menedilsin. : 
S Memleketimizde bulunan yabanctlann eğlenmek haktandır. Fakat: 
5on1ardan da insanlık hislerine müracaat ederek bu eğlenceleri biç de-S 
: ğilse kendi mahremiyetlerinde yapmalarını rica ederiz... : 
E (/. YENi ASIR )) : 
······································································J········ .. ···· 
Çeınıede MJW 

yo~eklin en seri ve şümullü yardım yardım Jıonritesi 
olacağı kanaatindeyim. Siz de fikrime ffe IJafladt ••• 
iştirak ediyorsanız muhterem gar.eteniz- Çeşme, 28 (Hususi) _ Erzincan ve 
1e vatandaşlar~ ~klif etmenizi derin havalisinde vukua geleı yer sarsmtısın
saygılarSırbnlaık Bdilerını. T--'- ı· da felakete düçar olan kardeşlerimize 

Zelzele faciasından felakete uğrıyan 
vatandaşlarımıza yardımı (Yılbaşı) pi
yangosuna iştirak etmiş olan umum va
tandaşların piyangoyu çekilmiş addede
rek tevzi edilecek olan (iki milyon se
kiz yüz bin) lirayı bu felaketzede va
t.andaşlara t.erl,cetmesini muvafık bulu- Almanya - İngiltere ve 

Fransa arasmda 
insan mübadelesi 

a ursa vapuru u.uııı· acen ı . . . 
Ibrahim Fuat Hendekçi acele yardım ıçm C. H. P. kaza ıdare 

mobilyacı Hüsnü Uzi.ş ve Hasan 
Hiçyı1maz eliyle 181 90 
Bay Osman 2U 
Solari limited şirketi 100 
Aziz Paker ve şürekası 50 
Siro ve şiirekası 200 
Izmir tütsü ile temizlenıniş 
Ibcir T.A.Ş. zoo 

heyetinin himayesinde Milli yardını ko
mitesi kurulmuş ve derhal faaliyete 
geçmiştir. 

Çeşme halkı her zaman ve h er vesile
de olduğu gibi bu milli feaket karşısın
da da üzerine düşecek vazifeyi bilyük 
bir tehalükle yapacak ve Adeta müsa
baka eder derecesinde yardıma k0f3-
caklardır. 

Berlin, 29 (A.A) - Amerika büyük 
elçiliği ile İsviçre orta elçiliğinin tavas
sutları sayesinde Ahnanya ile İngiltere, 
Almanya ve İngilterede mevkuf tutul
makta olan kadın ve çocuk ve 60 yaşı
nı mütecaviz A1ınan ve İngilizleri mü
t~kabilen iade edeceklerdir. 

Almanya ile Fransa ararwıda da böy
le bir mübadele yapılacaktır. 

Kalilornlyada zelzele 
Nevyork, 29 (A.A) - Dün Kaliforni

sad.a yeniden bir zelzele olmuştur. İn
sanca zayiat yoktur. 

- A .. Kızım, dedi, biz yabancı mıyız ve ipek bir dikolte ile şımarık şımarık Daha doğrusu bir fark vardı.. O da 
arttk, baden para almak dileo.cilik mi odaya girdi: Suna çirkindi, ben ~elıfim .. 
olur?.. - Anne ben hazırını .. Dedi Gidiyo- Peri masallarında C)ldıağu gihl bu 

Fakat Fahri bey müdahale etti : rum. banyodan ben de bir zengin çocuğu ola-
- Bırak hanım, dedi, çocuğun temiz Ve 90nra beni elimden tutarak.. rak çıksaydım .. 

ahlakını b~ .bozmıyalım.. Y ardnnımızı - Haydi... Sunayı yaşadığı mub.ilte gördilkten 
baska şekilde yaparız.. Diye kendisi ile beraber koşturduk. sonra onu kıskaıunağa baş\adıftl. 

Fahri beyin (çocuğun ahlakını boz- B anyonun sobası yanmış ve içerisi Bütün hayatunca devam eden fakat 
ma) demesi bana fena hir şey söylemedi- hamam gibi su:ak olmuştu. dışarıya vurmadan içimde yaşattığım 
ğimi,, bilikis iyi yaptığımı anlatmakla Banyo da yarıya kadar doldurulınuş.. bu kıskançlık f§te ilk filizini bu anlarda 
beraber (Ben onlara başka türlü yardım tu. vermişti. 
ederim) demesi de beni ayrıca sevin- Suna, alışık olduğu hareketle arkasın- Bir aralık Sunanın annesi de baı:ıyo-
dirtti. dan dekoltesini çıkardığı gibi çınlçıp- ya geldi. fözim kayık yüzdürme oyunu-

Fahri bey babamı yanına ça.ğırınıştı. lak bir halde banyodaki suyun içine muzu seyretti. 

Dedi .. Kirada oturmıyorduk .. Ev ken- ııa kimseden para almamamı çok sıkı Acaba ne yapacaktı!. girdi. Bana: 
Ben böyle düşünerek odada yalnız Hizmetçi, bana entari ve çorap geti- - Zehra .. Dedi, senin yüzün gibi vil-

iıni:ı:in<li. Babam nasılsa bu ıiki göz evi tenbih etmişti.. kalmıştım. ren hizmetçi: cudun da güzel .. Yalnız bu kadar de-
ar zor peydahlamıştı.. - Para alan çocuklar dilencilerdir.. Suna ve annesi Fahri beyi uğurlamak - Haydi, dedi, şiz de soyunun.. ğil.. Çok güzel ahlakın da var .. 
Fahri bey bana geçim tarzımıza dair Demişti.. Fahri beyin bana para ver- için kapıya gitmişlerdi. Ben bir köşeye çekildim. Entarimin Ben hemen: 

·aha bazı sualler sorduktan sonra : mek istemesi babamın bu sözünü aklı- Odadan onların dışanda 1conu5tukla- altındaki kirli değil faka± hem yaması - A .. Dedim, hanım teyze Suna çh·-
~ Sen, dedi, babana söyle bir aralık '113 getirdi.. rını duyuyordum. Sonra Sunanın anne- hem de yırtığı olan Amerikan gömleği- kin mi sanki.. O benden güzel.. 

· na, yazıhaneye bir uğrasın.. Onunla Parayı uzatan e1i iterek : si içeri girdi. mi ve donumu çJkardım. Banyonun içi- Suna memnun oldu. 
oriiseceğiın.. - Ben parn istemem, dedim .. Ben eli- Bana: ne girdim.. - Güzel olalım çir.kin <ılalım, 
Fc:ıhri hey bana Allahaısmarladık der- ienci değilim.. - Haydi kızım, dedi. banyoya gidecc- !kimiz de çıplaktık.. ne .. Biz birbirimizi sevi 

elime bir şeyler tutuşturmak iste- Bu sözi.im üzerine hccım~F~ahr:1i~b~e~y~v:e]ğ~iz~.~S~una::~mı:_~ ~o'.:r:;ay~a~gı~·t~ü'.:.... _.ÇÇ!a~bu~k~o~lu~n~.J. L.!!Ik!ij·i.amll,iz:LJid,e.J;ıaJJ.llL\ıia...iliJlc.-'1.-i.ı,,._,;ı_........,,_,..:ı:ı.. _ __._ 
hem de Sunanın i.: 

Acele 
edelim ... 

--*--
On binlerce vatandll$ı 
ıztırabım dindirrnelı 
vazifesi lıarşuındayız 

* 
ŞEVKET B,&a· -"'IJLL" 

- BAŞTARAF1 1 inci SAYFADA 

rimiz aynı surette hareket ederek o 
binlerce vatanda~a kollarım açmağ 
amade olduklarını bildirme}idirleT. 

Memleket ihtiyacın genişliğin 
göz önünde tutarak yardun sefer .. 
berliğine baflamlflır. lzmirin b 
yardımlaşma işinde diğer şehirleri 
mizin gerisinde kalmıyacağına emi
niz. 

lzmirlilcr felaketin acdarını tat
Dllf, tesanüd ruhunun .u.yıeaz cw
nelderini vermİf insanlanlır. Vatan
dat istirahtna brp Jcalpleri daima 
açık, daima lıusaatır. Milli yanf, 
komit.esinin 'daveti, muhitimir.ıl eıa 
kuvvetli akisler yapmıştır. 

Büyük yardımlar yapılacakttr. 
Bu muhakkak ... 
Fakat yardım kıymetli ve fayı°' l 

olabilmek için seri olmalıdır. Kay . 
bedilecek dakikamız yoktur. Her 
dakika bir vatandapn hayabm kur
tarabilir. Harp anında ecferberliiin 
bati yapdmaaı ne bdaT büyük mah
zurlan davet edene, felaket amnda 
yardım seferberliğnin betaetle yürü· 
mesi de ondan beldenen neticeterl 
tehlükeye düşürebilir. Milli yardım 
komitesi yurttaşları vazife başına 
çağırmıştır. 

Hangi TÜRK bu milli, bu insani 
ve medeni vazifeyi yapmak ~rcfin~ 
den geri kalabilir • 

Felakete uğrayan kardeşlerimizin 
ihtiyaçları çolt mütenevvidir. Onun 
için nakden m~zaberet yapılabifoce
ği gibi aynen eşya vermek te bbil
diT. Vatanda-şlaY hir ikinci davet bek
lemeden milli yardım komitesi na
mına olarak Kmlaya teberrularıni 
yatırmalıdırlar. 

ŞEVKET BILGIPf 

-*-Maarif vekili 
Erkek lisesini, köy 
öğretmen okulunu 

tefti, etti 
-BAŞTABAFI 1 inci SAYFADA.-

Vekil öğle vakti birinci erkek lisesi .. 
ne giderek teftiş etmiş, direktör B. Hil· 
mi ile muallimler tarafınd•n 1:ıan.retle 
istikbal edilmiştir. Bu mıada talebder 
Tekili aralan.oda göc.mekte.ı:ı miitıevellid 
sevinçle alkıılamışlardır. 

Öğle yemeğini lisede talebe arasında 
yiyen vekil okul deTShanelerini ve kit• 
tüphaneyi gezmiştü. 51nıffarda demler• 
giren Maarif vekili tale1>eye de.rslere ·v. 
ders harici biW}ere dair bazı aualler •or4 

muş, aldığı cevaplardan memnun ol· 
muştur. 

8. Hasan Ali Yiicel saat on b.etcfe li
seden a:rrala .. ak KızJçuUu köy öğretm.ee 
okulu.oa gitmiş, vck.a.Jet içip yepyeni bit 
branş, yepyeni bir mevzu olan köy tek• 
nik oknlu ile yakından alakadar olmuı· 
tur. 

Bu miiessesr4ek.i ~· n öirennse 
lıuasıaa meclup °"1ln. Maarif vekill kö1 
c;ocuklarile çok yakından alakadar ili· 
ınuş, bu müessesenin verimli çalııma1an· 
nı takdir etmiştir. 

Köy çoculdanna sualler aorıuı sayın 
Tekil neticeden memnuniyetlerini beyu 
etm.iıtir. Gece köy çocukları vekil ff!!'&

fine bir müsamere vermiılerdir. 
Sayın vekil bu sabah bazı kültür mü

esseselerini riy'aret edecek, <;ileden""'" 
ra lıalkeviac:le (tğretmenlerle - u.Li
laalde bulımac.a.ktu. Vekili.ı:ı pu.a.r .abahl 
Ankaraya avdet etmesi muhtemeldir. -*-Finler Murmo•k de· 

miryolana kestiler 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

15& Rus tankı muattal kahmştır. Tank· 
Jar, cloıımW:! Rus askerlerin.in oeset.IPrile 
çevrilidir' .. 

J.adogamn ~imalinde F.ialan.diyMıla.ı 
iki nokt.a.dan Rus hududunu geçmişler
dir .. 
V~ingt-on, 29 (Ö.R) - F"ınlandiyan'lft 

Amerika deniz ata$esi., mikdan. gidi tu
tulan ~ri kano motiKleri .&ipari~ edildi· 
ğini :teyit ediyor. -*-Amerika Kazi 
teşkitah katibi 
tevkil edildi ' 
Nevyı»rk. 29 (Ö.R) - Aınerikada.ld 

Alman Nazi teşkilatının katibi Ful ya
lancı şahitlikten tevki{ efülmiştir. 

Bu teşkilat rei..-.i Friç Kunun muha
kemesinde şahadette bulunan Fulun ifa
Clesiırin yalan olduğu anlaşılmıştır. 
İNGiLTERED 
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Balkan ve Saadabat 
, Paktı devletleri yakında bir kon

erans mı akdedecekler? 
ltalyan gazeteleri 

artan bir 
Yakın 
alaka 

Şark hadiseleri karşısında gittikçe 
göstermekte deva m ediyorlar 

Parıs 29 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri randa katı olarak tekzip olunmuştur... nezdınde faaliyetlerini tcşdıll n geri konferansının Belgradda toplanacağı te
Yüın Ş.- haberlerine gittikçe daha Bu haberler çocukça propagandalardan kalmamaktadırlar. So\•yct tebliği bu is- cyyfü etıncktedir. 
büyUk bir alMca gösıererck Sovyct si- ibaret addedilmcktedar .. Ruslara, Hin- tikaınelte ehemmiyetli, neticcl r elde Konferans, birinci d recede Rusyanın 
Yasetine atfedilen bazı temayüller kar- distana karsı bir harekete girişmek ni- edildi[!i intıhaını u~ nduma~n m tuf- Auupnyn faal eklirid hwUlu mcsele
ilanda İslam devletlerinin mukabclele- yeti atfediliyor. Bir Sovyet tebli i de tur.. :il) le ın~gul ol::ıcaktı.r. Bu itibarla Bul
riai kaydediyorlar. Saadabat paktı kon- bu ~nyialara bir esas veriyor gıbidir. Bu Afganislanııı C'ndi ine hep udur : gar ıne elcsuıe çok ehemmiyet veril
~inin yaktnda toplanaenğı t t edil- teblige nnzaran Hindu kongre i r isi Hinc1u nasyonnli tlcrine ~ aı·dım \'c. Ue- mekt dır. Zara So\•yct diplomasisi Bul-
mekHat~~·aı··""Ullll ıtıuhab; .. a· Mu.s' ıu·· man bc~·anatta bulunarak Rusyanın Hindu- si} le Rus kuv\ etleri ancak Afganıstan gar1Slnnı diger Balkan memleketlerin-

•- _..,. " arazi inden geçebilirler. Bu sebeple Af- den yırınaga matuf gayretlerine :faal 
memleketleri araauıda daha sıkı bir iı lıa lehindeki . hareketinden ıneınnuni- an a keri mahfıllcri, Rus hududunda hır şekilde de\•nm edıyor. 
birligi istıkametindc inki§afın ne kadar yetle bahscbnışür. ıhth:at tedbirlcrı alarak, muh mel her Mo kovadan gelen haberlerde, Mosko
ehemmiyetle takip edildiğini kaydede- Bu tebliğin ne ri, •Mcsacero• gazete- siirPriz hareketini te,,.irsiz bırakınaga \•ada cerc,ı. an ctmektt? olan So\•yet - Bul-
relc Afgani9tandan Iraka kadar büyük sine göre Afgan hUkümel mahfillerinde şimdiden hazırlanmrntır. gar müzakerclcıfoin yrunız ekonomik 

.. • f.r. mUnakale yolu testsinin ehemıniye- derin bir cndise uyandınnıştır .. Sovyet mahiyette olmadı •ı, a)ni zaınruıda Sov-
ta gBsterlyorlar. hiikilmeü resmen ihtiyatlı hareket et- Pı;ıris, 29 (Ö.R) - ıBasler Nnhrihtcn• yel Rus) anın Sofynda ileri siirc ği as-
Bazı haberlerde Iran ve Irak arasın- melde beraber komintern memurlan gnzetesinin Bclgraddan ıstihbanna göre kcı·i müddeiı·tılln d. alükad r olduğu 

da ihtiltlflardan bahsedilmiş ise de Tah- Nasyonal Sosyalist Hındu mahfilleri iintiınüzdeki şubrıt ayında Balkan paktı ih a edılmeh-tcdir . ............................................................................................................................. . . . .................. ..... .................... ....... 

Bütün men1lcket teessür içindedir 

Milli yardım komiteleri der
hal f aa iyete geçtiler 

----~~--~----~*..,,,_,. --~----------------
- BAŞTABAFI 1 lNCl SAIID'F.DE - ve 7.arar yoktur.. ı Pari , 29 (Ö.R) - Fransız Kt7.ılhaç 
nüa eUniftir. Bunya ıwen haberlere Anktıra, 29 (Hu u i) - Felaket mm- teşkilatı Türkiye Kızılay umwni mcre. 
göre F.rzunmMlaa bllwı imdat Ueai taknsından geleıı ıapc>rl rdan çıkarılan zi ile temasa gelerek Tfüki)·enin Şark 
Tuntellncle bldaimdaa :öncleri&en sıh- resmi rakkao\lara gôrc nüfusça zayiatı- vilfıyctlerindC'ki btiyük felaket münasc
hat ve lqe malzemt.leri kamyonlarla mızı şu suretle hillasa etmek kabildir : betiyle yardım 'e te riki mesai için is-
Enincana sevkedilm.iıtir. Nakliyat kam- Yozgat vilayetinde :\O "lilü, 120 ev yı- tımzaçtu bulunmu!'ltur. 
~onlarla yapılmaktadır. imanaı uyiatan k1lm1şt.ır. Anl~nra, 29 (Hususi) - Haber nldı
tahminlerden çok ytibek olduiu anbı· Amasya vil;ı) ctınde 707 ölü 71 yaralı gıma göı c Kızılaym bu ~ ılbaşı ece in
salmaldadır.Yaraltlan hAmil olan ilk tren vardır. de )'apacağuu ilim ctti"i balo geı i bı
Erzincandan Sivasa hareket etmiştir. Gırcsun vilayetinde 1120 i.ılti vardır .. rr.kılmıştır. Aııknra pal , j truyon lo-

l<d-&incuı ubri okulunun Kon)·aya 720 ev yıkılmıştır. kanta ı \'C Kaıiç gibi l erlerde bu gibi 
nakli kararlapnqtar. Ordu vilayetinde 22 olu vardır.. 700 yılba ı e •lence.IC'ri yapılmaktan rfı na-

İstanbul, 29 (Husua'i) - Kandilli ra- ev yıkılmıştır. zar cdildigi söylenmektedir. 
sathanesi son yirmi dört saat içinde iki- Tokat vi.Hiyctinde 500 ölü, -900 yaralı 
si flddetli altı zelzele daha .kaydetmiltfr. vardır .. 

ı.tanbul, 29 (HuiuSt) - Şimdiye ka- Sivu vilfıyclinde J25 i:ilü, l04 yamlı 
dar haber ahnamıyan Giresun villye- \'ardır .• 
tinden ille haber Ankaraya geldi .. Gire- Bu rakkamlar kat'i degildir. Peyd r
sunda zelzelenin tahribatı büyük oldu- pey gelecek olan raporlarla tuhih edi
ğu bildirilmektedir. Şimdiye kadar vlll- lece.ktir. 
yet dahilinde tesblt edilen tilil mikdan- Su şehrinde 1500 ölü mevcut olduğu 
mn 1100 tı buldutu bıtdlrllmektedlr. yazılın~ ise de bu yanlıstır. Su şehrin-

YOZGATl'A de yalnız 150 vatandaşımız ölmUştUr. 
Yozgatta dUnkü zelzelede yeniden Kemahta tahribat mUhimdir. ~O ev 

mühim hasarat olmus, 120 ev yıkılmıştır. yıkılm~tar. 24 ölU vardır .. 
İnsanca 7,ayiat olup olmadıitt ö!!renilme- Aına.sya, Sivas, Gümilşhane vilayet-
ınl.ştir.. !erinde zelzele hafif ve fastlalı olarak 

An~ra 29 (Hususi) - Tokat ve mül
hakatında bugün !:iddetli bir -zelzele ol
rntl§tur, Şehrin cenubunda zelzele ile 
beraber gürültüler de duyulmustur. 
Yeniden bir çok. bina tar yıkılm~tır. 

-~-

Tuna dondu 
Bükreş, 29 (Ö.R) - Şiddetli kar fır

tınasından . onra Tunanm buz tutması 
yüzünden Romanynnın Almanyaya ih
racatı durmuştur. 

Italyada 
Soğuk ve fı rtına 
Roma 29 (ÖR) - İtnlyada soğllkl. r 

şiddetlidir .. Tr.'}·c.<.1cde şiddetli bir iıru
oa hüküm sürdüğünden limandaki ge
miler halatlanıu tak\i~ e etmişlerdir .. 
it lya \'C Yugaslav)a hududunda hara
ret derecesi sıfırın altında 17 dir. İum
zo ve Monlefalkone uları donmuştur .. 
Dağlann etcklcı·in ltndar her taraf kar 
ile örtülüdür. 
Çalınan cephanelerden 
iki tonu ele geçirildi 
Dublin 29 (A A) - Phomk Park k . 

ı~ mdcn çaluıan cephanenin buJtık bir 
kısmı, takrıbeıı iki ton i tirdat ,-.dılmış
tir. Bu siı kat 11etic ınde 25 ki i t vkıf 
cdılıni tir. llütün Eircde şüphelı şahıs
brın edcrind · araştırmalar }apılınakta
dır. Bu itibarla l cnidcn bazı tc' kifat 
) • ptlac gı talın1iıı olunmaktadır. 

FRANSIZ 
Tayyarecilerini taltif 
Parls, 29 (Ö.R) - On bir Fransız tay-

yarecisi harp salibi madalycsi ile taltif 
l'dilmL<>tir. 

Tebliğler 
FRANSIZ 'l'EBLİGİ : 
Paris, 29 (Ö.R) - Bu sabahki Fran

sız tebliği : Kayde dcger mühim hiç bir 
t-ey yoktur .. 

İstanbul, 29 (Hususı) - Erziııcanla devam ediyor. 
telgraf muhaberesi tem.in edilmi§tir. En Hafıkte mektepler v camıler ) ıkıl-
e:ok tahribata uğrıyan bu şehrimizde he- ını tır. . 
nüz in nnca zayiatın hakiki mikdarını Ankara 29 (Hu usi) - Erzincana gi
gösteren kat'i rakkamlar tesbit edilmiş den vr. zelzele yllzilnden yc;.}Ja bekliyen 
değildir. Maamafih telefatın şehir nüf u- iki yolcu treni ile ilk imdat treni bugün 
~unun yüzde olll.i nLc;betinde oldu~u Erzincana varmışlardır. Bundan yolun 
tahmin edilmektedir. temizlendiği anlaşılıyor .. 

Erzincan şehri hariç olmak i.ızere bu- İkinci imdat treni DhTiktcn hareket-

Son dakika 

Yabancı ve dost 
gün saat bir buçuğa kadar felliketin le yine bu akşam Enincana gelecektir •. 
blaııoosu 4328 ölU, 580 yaralıdır. İlk ynrahları hfımil :tren Erz.incrından 

1st:anbul, 29 .(Hususi) - Vali ve be- har~kct ctm~tir. Bugün Erzurumdan 
lediye reisi Lilftü Kırdarın riytısctinde bir yardım k:ıttırı daha Erzincann ha
bilyük bir toplantı yapıldı. Başvekilin ı eket etmiştir. 
'erdill emir ve talimat mucibince zel- Anktıı·a, 29 (Husucıi) - Bliytik Millet 
zeleden çok mülee ir olan Ordu ve Gi- Meclisinin bugiinkü toplantısında Meclis 
resun folôketzedclerine denizyollan ile reisi 7.clzcJc foJ;ıketinde hayatları sbnen 
yapılnın ı liızıın g len yardımlar görU· 'atandnşların hntırnl ınna hünn ten 
sUldU.. Meclisi iki dakika ayakta sükuta davet 

Bır vapur yarın sa balı kullis etli mik· etmistır. Meelis, bu da\•ete icabet edc
darda erzak, e ya, sıhhi malz me, çadır rek ayaia kalk.mı.::, iki dnkika si.ıküt cdi
ve kalabalık blr doktor ve sıhhiye eki- !erek olen vatanda lnrın hntırnlnrı anıl
bini hamilen Ordu \C Gircsumı hareket mıştır. 
edecektir.. KARDEŞ AFG NIN AI.AKASI 

Ankara, 29 (Hu usi) - B~tŞ\'ekil Dr. Ankara, 29 (Husu i) - Afgan hti) ük 
Refik Saydamın teblıgatı üzerine zclzc. e:lçLc;i harici) e 'ekıliıniz B. Şükrü Sarn
le mınt:ıkasındal,i \ ılfıs etler· asgari ıh- eo •hına samimt bir taziyet mektubu 
tı~açlan için lazım olan mıkdardan faz- göndcrcr ·k Erzincan \e Tokat havali
la sıhhi malzeme \C ilaçlarla inse ıne\'a- ind vukubulan lınrckctiarz yüziinden 
dııu zelzele mıntakasına gönderme c Afgan milletinin Ti\rlı:: milletinin duydu
ba lnmışlardır. gu ıçten acıyı payln tığını ve şimdilik 

U k 29 (Hu u i) - Dün saat 16.05 ki.ıçuk bir yardım olarak 500 lirn gon
tc U akta bir zelzele olmu tur .. Zarar dcrdığini bildirmiştir. • 
yoktur.. Afgan elçisinin bu Lüyük afet 1 arşı-

Mu 1ln, 29 (Hu usi) - Dün saat bir- ~ındnki nlakası Ankarada derin mcmnu
de burndn hafif bir zelzele oldu. Hasar rıi) etle karsılanınıştır. 
·rm ...... ,.,lllf"!~~~~--...... -. .......... ,~~ 

Deniz G azino ve Lokantasında 

Yılbaşı münasebetile 
''M ·· ustesna,, ekstra, yemek 

Memleketlerden de yar
dım gelmeğe başladı 

banbul 29 (Telefonla) -- Enincan
da enkazın kaldınldığı ve ölen vaand&§
lann cesedlerinin teııbitine ba~lnndığı. 
felaket kurbanlarının sayısının tahminin 
çok fevkinde oldugu bildirilmektedir. 

istanbı:luıı 31ardımı bir 
milyon lira olacalı .. 
Istanbul 29 (Telefonla) - Burada 

yardım faaliyeti hararetle devam edi-
yor. Fabrikalar aynen yardunda bulu· 
nacaklardır. Giyecek, yiyecek ve sıhhi
ye levazımını hamil ilk yardım vapuru 
(Dumlupınar) yarın Ord u ve Giresuna 
hareket edecektir. lstanbulun yardımının 
bir milyon lirayı tecavüz edececi tahmin 
olunmaktadır. Yılbaıı münasebetile res
mi balolar verilmiyecektir. Hususi mü
esseselerin de eğlenti tertip etmiyecclderi 
umulmaktadır. 

AnJıarada 31ardım 
hararetl endi -
.Ankara 29 (Telefonla) - Yardun 

WWWlllPM'W "'*'-

faaliyeti bütün hızı ile devam ediyor. 
Kızılay merkezinin odalan ak~ma kadar 
aynen tebemı edilen eşyalarla dolmuş
tur. On bin liradan fazla nakid teberru. 
atı olmu~tur. 

"'!! abancı memleJıetler· 
den de 31ardım ba,ıadı 

lstanbul 29 (Telefonla) - Yabancı 
ve dost memleketlerden felaketzedelere 
yardımlar i'"lmeğe baJlamıştır. Yunanis
tan on bin lira röndermittir. Romanya 
felaketzedeler için ilk parti on milyon 
Ley göndereceğini ve bunu nakden de
ğil, kereste olarak sevkedeceğini bildir
mİf lir. Amerika ve Bulgariatandan da 
yardımlar gelnleğe baflamııtır. 

Ankara 29 (A.A) -Adliye vekileti 
memurlan yer sarıtntısından zarar gö
ren vatandatlara ilk bir yardım olmak 
üzere aralannda 1,200 lira toplamıt
lardır • 

MUHTEŞEM 

' - ~ Tekmil h.mirin tekrar tekrar gönn •k i tediği çok kim elcrin de yer h ula- 1 
ınuıp tw giiremediği senelerin hi ridk pırlanta ı 

TVR KÇE (ÇALINAN TAC) FİLMİ ... 
RfR HAFTA DAHA GÖSTJmlI..ECEKTiR 

İKiNCİ BÜYÜK •,İL!\lİi\IİZ 
Amerika) ı tiril tiril titreten haydutların, canilerin filmi. .. 

ÇELİK K AFES 
YENİ RENKLi MIKİ \fı: HARP JURNALi 

Bugün LALE ve YEHİ TAH sinemalarında._ 
l..ALE 'J'ELl.FON : 27j3 n Nİ TAN 'l'J~LEl'OX: 12~8 

Yılbaşı Balosu 
Kültürparh 

Gazinosunda 
Me\'Sİmin en bii) iik \ e en zengin balosudıır 

~imdiden numaralı masalarııı ı:r.ı angaje ediniz.. 
••••• ••••• •••• 1 ••••••••• f•••·········· ·················· ·· ·· ········ ··········· ····· FUAR GAZiNOSU : 

CU.MARTE İ GÜNÜNDEN iıiBAREı HER GÜN A 1 TIR 

, 
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SON H .ABER 

• 
Milli Şef in önü 
Diyarbakırda tedkikle
rine devam buyurdular 

Diyarbakır 29 (Huıuıi) - Dün akşam saat 20,20 de hususi trende 
birinci umumi müfetti~, vali ve sıhhat müşaviri ile birlikte tetkiklerde 
bulunan Milli Şef bu sabah saat 9 da sehrc çıktılar. 

Halk, istuyondan itibaren Milli Şefi büyük tezahüratla Wflladı. 
Cümhurreisimiz hrin muhtelif mÜC8sesatım, bu meyanda şehir kü
tüphanesini, Halkevini. belediyeyi, a keri müesseseleri saat 14 e lta
d r ziyaret buyurdular. Öğle yemeğini müfetti lik binasında, müfet
tişlik erkanı, civar vilayetler valileri ve belediye reisi ile birlikte yedi
ler. Öğleden sonra askeri ve milki mües eselerin alakadarlan ile top
lu olarak görüstüler. 

Muallimlerimiz 
Felaketzede kardeşlerimize yardım 

için güzel bir karar verdiler 
Ankara 29 (Hususi) - Maarif vekili mekteplere bir tamiminde 

bütiin maarif te"'kilatında çalısanlann zelzele felaketzedelerine müm
kün olan yardımı }apmalannı istemıtir. 

Maa larının tutara yüz liraya kadar olan bütün muallimler maa~la
nnın yüzde besini. iki yüz liraya kadar olanlar yüzde yedi buçuğunu. 
daha yukarı olanlar yüzde on iki buçuğunu bir aylak maa,Jan ndan 
kesilerek toplu olarak fela1cetzedc1ere verilme ini karar alhna almıt
Jardar. 

Kar adenizde fırtına 
şiddetle devam ediyor 

Ankara 29 (Hususi) - Saat 14 deki meteoroloji raporlarına göro 
Marmara ve Egede poyraz ve Akdenizde Lodos fırtınası devam edi
yor. lstanbukla en yüksek sıcaklık 4 tür. Hava kapalıdır. Yarın deniz
lerimizde fırtınaların devam edeceği tahmin edilmektedir. 

Sinop 29 (Hususi) - Deniz }olları idaresinin Güne}·su vapuru 
Sinoptan hareket etmi! i e de Karadenizde hüküm sürmekte olan çok 
iddctli fırhna yüzünden yoluna devam cclemiyerck limanımıza dön
miiştür. Bütiin Karadenizde şiddetli kar tipisi vardır. Karayel fırtana
~ının yaptığı zarar henüz tesbit odilmis değildir. 

lngilterede vesika 
Gıda maddeleri azlığından değil 

harbi kazanmak azmindcndir 
Londra 29 (Ö.R) - lngilteredc vesika usulü şekere, tcreyağma 

ve ete teşmil cdilmUir. İaşe nazırı bunun sebebini izah eden beya natta 
bulunmustur. Nazar, bu vesikalarla hem ithal dövizinden hem de nak
liyat vasıtalarından İstifadeler temin edileceğini ve bu suretle yapılan 
tasarrufların harp malzemesi satan almağa ve nakletmeğe tah is olu
nacağını söylemiştir. 

Deyli Telgraf, vesika usulünün daha fazla geni letilmesine lüzum 
olmıyacağını yazıyor. Bütün gazeteler bu kararı ta \•İp ediyorlar. 

1ançestcr Guardien, bu mühim kararın milletin sıhhatini tehlikeye 
dü ürmiyeceğini, çünkii vesika usulü ile lngiltcrede tevzi edilecek 
mikdarın A lmanyada t~vzi edilen mikdarın kat kat fevkinde oldu
gunu yazıyor. 

Ayni gazete, vesika usulünün faydalarından bahsederek bunun 
zengin ve fakir halk arasında gıda maddeleri tedarikinde nisbctsizlik
lcre mani olacağını kaydediyor. 

Taymis, vesika usulünün vasfı müttefikleri aç bırakmak istiyen 
Alman ·anın yaptığı gayretlerin muvaffakıyeti değil, lngilterenin har
bı kazanmak azminin delili olduğunu yazıyor. 

Tayyarede 
TJ:I..J,FO • : 364.G 

Bugün 
IR \N IZCA 

SOZLÜ 

iLK UYANIŞ 
Al:'IUCA : MiKİ vg J:KLER JUR 'Al... •. 

OY • SAATLERİ : 3 - 5 - 7 VE 9 DA .. 

ii .................................. ı ...... ... 

Yılbaşı Şerefine 

Kültürpark Sıneması 
Bugun lzınirde 1lk defa 2 bü~ uk fılim takdiın ediyor 

1 Altın Arıyan Kızlar 
lki büyi.ık sanrıtk<lr 

PICK POWEL - JOAN BLONDEL 
Tarafından tem ıl cdılmis 'aryetcli danslı ınuhtesem revü 
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Sarı Kitap -
Fran•ız Hariciye nezareti tarafından nevedilmiftir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Almanyanın harp ıııesuliyctini 
vesikalar •• e A gosteren sıyası 

rürfıçeye çeulren Dr. FARUK EREH 
-2-

22 Ağustosta, Polonyadaki Fransız el
~m bay Noel. Polonya hUkümetinin Po
lonya gazetelerine (Almanyaya kar)jı 
1ier türlü tecavüzkar yazılar yazmaktan 
en az bir kaç gün imtina etmelerini ve 
Almanları tahrik edebilecek haberler 
vı:erinde ısrar etmemelerini) emir ve 
tavsiye ettiği hususundan Fransız hari
ciye vekil:ni haberdar etti. 

Yine aym günde Bcrlindeki Fransız 
elçisi gönderdiği diğer bir telgrafta şun
Jan .söyliyordu: cAlmanya He Rusya ara
s:ındaki ademi tecavüz muahedesi, Al
man ordusunun muvaffak olacağı husu
sundaki Alman askeri mehafilinin em
niyetınin artmasına yardım etmiştir.~ 

23 Ağustosta Berlindeki lngiliz elcisi 
Çemberlcıynın bir mektubunu hamilen 
Hıtleri görmek üzere Bl'rste.sgadene ha
re'M!t etti. Aynı günün akşamında Ber
Jindcki Fransız elçisi Alman hariciye 
nezaretine çağırılarak Çemberlaynın 
mektubu ve bu mektupa Hitlerin verdi
ği cewıp kendisine olwndu. Ertesi gUn 
24 Ağustosta bay Kulondr Benindeki 
lngiliz elçis" ile konuştu. Kanaat ve in
tibalnrmı Fransız hariciye nazırı Bonne
ye şu şekild<' bildiriyordu: (Dün Ingiliz 
meslektaşım Hitlerle biri .sabahleyin üç 
~eyrek .saat süren, diğeri de öğleden 
80nra yanm .saat süren, iki görüşmede 
bulundu. Ingiliz elçisi Bay Nevil Hen
derson Jngilterenin Polonyanın yanı ba
~ında çarpısacağma Hitleri ikna için 
elinden gelen her şeyi yaptı. Ve bana bu 
hususta Alman Şansölyesini inandırma
ğa muv::ıffok olduğundan emin olduğu
nu .ı;()yJedi. Hitler bu mükaleme1er es
nasında hemen münhasıran Polonyada
.ki Alman ekallivetlerine edilen muame
leden bahsetti. Muhtemel bir harbın 
mesuliyetini lngiltere üzerine atarak, 
geçen Nisan ayında makul tekliflerde 
bulunduğunu, halbuki Ingilizlerin ver
dıği garantinin Polonyayı, Alman ekal
liyetlerine karşı fena muameleye tec:.. 
vik etfğini ve (Polonyadaki her hangi 
bir Almana karşı yapılacak fena bir mu
amele üzerine harekete geçeceğini) 
söylem istir. 

Bay Ncvil Hendl?rson, harbın berta
raf edilebileceğine emin olmamakla be
raber, felaket gününün tehir edilebile
rcğjni ümit ile, hükümetine Berlin ile 
Varşova arasında derhal münasebet te
sis edilmesini ve bu maksadı temin için 
de Ingiliz hükümetinin, Polonya harici
ye nnzırı Bek'i bu yola teşvik etmesini 
tavsiye etti. 

24 Ağustosta, Fransız hükümeti, Lon
dradaki mümessili bay Kambon vasıta
siyle (Fransanın Polonya hükümeti nez
dınde, Danzig şehri senasının, ~ehrin Al
manya) a ilhakı hususunda vereceği bir 
karara karşı silahla müdahale etmemesi 
hususunda bir teşebbüste bulunacağını) 
lngiliz hükümetine bildirdi. Filhakika 
Polonyanm - mütearriz devlet - halinde 
hareket etmemesi, garantilerin verildi
ği muahedelcrin ehemmiyetli bir şartı 
idi. Bundan başka bu müdahale Polonya 
ordularını Danzigte ve koridorda tchli
Jt Tı bir vaziyete sokabilirdi. 
Aynı günde Varşovada Fransız elçisi 

B. Noel, Polonya hariciye nazırı bay 
Bek'in nezdine gitti. Ve elçi tam saat 
18 de başlıyan bu müzakerelerde şun
lürın konusulduğunu hükümetine bil
dirdi: (B. Bek Polonya hükürnctinin, 
Almanyanın askeri tedbirlerinin ehem
miyeti karşısında, mütemmim emniyet 
tedbirleri almağa karar verdiğini bildir
di. Halen icrasına başlanılan bu tedbir
ler, şimdiye kadar müracaat ediJenler
dcn daha ehemmiyetli olup ordunun 
mühim bir kısmının seferi hale getiril
mesi yolundadır. 

di: 
1 - Almanya .senelerce, menfaatleri

nin müsaade ettiği en son hadde kadar 
giderek, lngilterenin dostluğunu kazan
mağa boş yere çalıştı. 

2 - Almanyanın diğer devletler gibi 
vaz.~eçemiyeceği tarihi ve iktisadi men
faatleri mevcuttur. Bu menfaatler ara
sındn Danz.ig şehri ve bu işe bağlı olan 
koridor meselesi bulunmaktadır. 

3 - lngilterenin Polonyaya verdiği 
teminat bu devleti bir buçuk milyonluk, 
Alman ekalliyetinin .işkence edilmesine 
teşvik etmiştir. Bir büyük devlet olan 
Almanya bu hale tahammül edemez. 
Bundan başka Polonya, Danzig şehri ile 
akdettiği teahhütlerinin bir çoğuna mu
gayir hareket etmiştir. Serbest şehre 
Polonya hükilmeti ültimatomlar gönde
rerek ve şehrin iktisaden mahvedilme
sini mu~ip olacak bir usulü ortaya ko
yarak iki devlet arasında derin bir hu
sumet yaratmıştır. 

.( - Alman hükümeti, Almanyanın 
Danzig işine müdahalesinde Ingilterenin 
Polonyaya yardım etmek istiyeceğinden 
haberdardır. Fakat bu keyfiyet Alman
yanın menfaatlerini korumak hususun
da hiç bir değiı;iklik vücuda getiremez. 
B. Hitler, Ingiliz ba~ekilinin müstak
bel harbın çok uzun süreceği hakkında
ki fikrine iştirak etmekte ve fakat Al
manyanın milli eme] ve şerefini kurban 
ebnekteruıe, her türlü ihtimali göze al
mağı tercih etmektedir. 

5 - Alman hiikümeti, Fransa ve In
gilterenin seferberlik tedbirlerine mü
racaat etmek istediklerine dair ma10mat 
elde etmiştir. Almanya ise, bu devletlere 
karşı yalnız kendini koruyucu tedbirler 
almakla iktifa edecektir. 

6 - Halen mevcut meselelerin sulhan 
halli Almanyanın değil, Versay muahe
desindenberi, bu muahedenin silaha sa
rılmaksızın yeniden gözden geçirilme
sine, tadiline muhalefet eden diğer dev
letlerin elindedir.) 

B. Kambonun telefonla bildirdiği bu 
noktaların müstakbel bir harbın mesu
liyetini başka bir devlete yüklemek ar
zusundan neşet ettiği hususu Fransız 
hükümct.inin gözünden kaçmadı. 

Yine aynı 24 Ağustos gününde, B. 
Bonne Polonyadaki Fransız elçisine Ko
lonel Bek nezdinde bazı teşebbüslerde 
bulunması hususunda talimat verdi: 
(Derhal Bay Bek'i görünüz. Alman -
Rus muahedesinden doğan yeni vaziyet 
karşısında Polonyanın, Alman hükümeti 
tarafından sözde mutaarrız bir devlet 
halinde gösterilmesine meydan verecek 
her türlü efalden sakınılmasını Fransız 
hükümetinin her zamankinden fazla ar
zu ettiğini bildiriniz. Alman manevrası, 
bu me.suliyeti Polonyaya yüklemeğe 
matuftur. Polonyanın mütearrız vaziye~ 
tine düşmesi, yalnız Polonya için değil, 
onunla müttefik olan devletler için de 
mahzurlar tevlit edebilir. Çünkü bu va
ziyet müttefiklerin diğer devletlerle ara
larında mevcut olan veya meydana geti
rilecek olan teavün ve yardım hususu 
iizerindc tesirler icra edebilir. Bu .se
beple Polonya hükilmetinc, Danzig şeh
ri scnasının, bu şehrin Almanyaya ilha
kı hususunda vereceği muhtemel bir 
karar karşısında, askeri bir müdahaleye 
tevessül etmemesini Fransız hükümeti 
ehçnuniyetle tavsiye eder. Verilecek 
böyle bir karara karşı, Polonya hükü
meti aynı mahiyet~. ihtirazi kayıtlarla 
ve münasip hukuki itiraz yolları göste
rerek cevap verebilir. 

•• BlrMEDJ •• 
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Saat 18,30 da B. Bek'in emri üzerine 
Berlindcki Polonya elçisi Alman harici- ' 
ye nezaretine giderek normal şartlar al
tında Varşova hi.ikümetinin müzakereye 
devama hazır olduğunu bildirdi. 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icap eden kitap: 

Büyük Tiirkiye 
Yazan Orhan Conker 
Toptan .satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiatı 150 kuruş. Sipariş bedeli Aynı günde B. Kambon Çembcrlay

nın mektubuna Hitlerin yazılı cevabının 
hiılasasını telefonla hükümetine bildir-

**--
p:ıin gönderilmelidir. 

DEMiR MASKE 
f ·-

Büyük tarih ve 
1 (JKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

101 -
Kulağına bir ses gcldı 
- Ali .. Herif uyuyor .. 
Ve sonra bunu söyliyen adam yine 

ayni ses.sizlikle ~kilip gitti .. 
Mistufle yatağından fırlayıp knlktı .. 
- Şimdi ya Rabbi, ya lsa, ya Mer-

yem ... Bizim imdadımıza geliniz. Daima 
fenaların şeninden bizi kurtardınız. Bu 
11efer de böyle yapınız. Biliyorsunuz ki 
bizim kalplerimiz temizdir ve biz fena
lık İçin çalı,mıyoruz. 

Mistufle bu duayı yaptıktan sonra ya
tağının çarşafını geniş ~eridlt'!r halinde 
yırttı ve bunları birbirine bağladıktan 

Sofa zifiri karanlıktı. 
Eliyle dıvarı yoldıya yoklıya Faribo

lun odasının önüne kadar geldi. Kapıyı 
hafifçe tırmaladı. 

Farihol uyumadan yatakta bekliyor
du. 

Gelenin aziz dostu olduğunu anladı 
ve hemen kapıyı gürültüsüzce açtı. 

Mi•tuAt'!yi cizmeleri koltukta ve boy
nunda dolanmı!'I yatak ç;nşafı ile görün
ce kendini f!ü1m .. ktt'!n alamadı. Yavaş
ça: 

~~----------'---------....-b-....11Qll&lCDD.ı..JLQl1-

- Kuyruğun kopımn. dedi. bu ne hal 
bövle. Yoksa kapı dururken pen~ereden 
f"rara mı mecbur kalacağız. 

Şimal denizinde 
---·---

Kurtarılan 
Alman tayyarecileri 
Oslo, 29 (Ö.R) - Şimal denizinde üç 

Alman tayyarecisi bir İsveç gemisi ta
rafından kurtarılmış, bir dördüncii tay
yareci ölü bulunmuştur. 

Dün akc;amki İngiliz tebliğinde İngiliz 
tayyarelerinin Dorniye tipinde Alman 
tayyarecileri ile muharebeye tutuştuk
ları ve muvaffakıyetli atıslar yaptıkları 
bildirilmişti. Düşürülen tayyareden bah
sedilmemişse de muharebeye iştirak 
eden Alman tayyarelerinden birinin sa
katlanarak denize düştüğü bu suretle 
anlaşılmışbr. 

Akhisar lia ... ll 
Yarım saat içinde felaketzedeler 

için 1200 lira verdi 
Foto Bayram . 1 O 
Mehmet Okkalı 1 O 
Mehmet Mustafa Alhacl biraderler 20 
Y emi§çi lsmail Dora 5 
lmam zade Adil 5 O 
Hasan Tok uç 30 
Dr. Cevdet 1 O 
T ahain Şimşirli 1 O 
Y uauf Saygı 1 O 
Hüseyin Yenilmez 5 O 

Me2baha idaresine 3 adet elektrik di
namosu satın alınması, yazı işleri mü
dürlüğündeki fenni ve mali şartnamesi 
mucibince açık eksilbneye konulmuş
tur. Muhammen bedeli sekiz yÜ2 lira 
oltıp ihalesi 5-I-940 Cuma gUnü saat 16-
cladır. 4tirak edecekler 60 liralık temi
n,tı iş bankasına yatırarak makbuzlle 
eııeünıene gelir 1er. 

85 incı adanın 53 ve 51 sayılı arsala
rından mUfrez 84 metre murabbaındald 
52-1 sayılı yerin satışı, yazı işleri mü
dürlüğUndeki şartnamesi veçhile açık 
artumaya konulllluştur. Muhammen 
bedeli 84 lira olup ihalesi 5-1-940 Cuma 
günü saat 16 dadır. lttirak edecekler 6 
lira 30 kuru~luk teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuzile encümene gelirler. 

21-26-30-4 4631 (2528) . Alman tayyarecileri Norveçin Koper
nik limanına çıkarılmışlardır. 

7.--

Akhisar 29 (Husıui) - Zelzele fela
ketzedeleri için MiJli Yardım Komitesi, 
Kaymakam Bedri Azerin ba~kanhğında, 
Belediye reisi Nüzhet lfılt, Müddeiumu
mi Zeki Şahinoğlu, Komutan Mahir Yıl
maz, Emniyet amiri Tevfik Eş, Dr. Ihsan 
Yaykın, Seyfullah Gürcay ve Fuat Özya
kadan mürekkep aekiz kişi ile tetekkül 
etti. Bir beyanname netredilerek Hopar
lörlerle belediyeden halka hitap edildi. 
Yanm saat içinde 1200 lira toplandı. 
Yardım edenlerin isimlerini yazıyorum: 

EczacıEaat 12111 .......................... ..., 

AMERİKA 
Mtbnessiller mecllsine 
bir kanun tekllll 
Vaşington. 29 (A.A) - Mümessiller 

meclisi azasından Maas, Amerikan sula
rının bitaraf mıntakasını ihlal eden bü
tün muharip memleketlere gidecek sil~h 
ve cephaneye ambargonun teşmilini ta
lep eden bir kanun layihası tevdi etmiş
tir .. 

---~"---

" VVSTURAL YADA 
Silih altına çaprılanlar 

Sidney, 29 (Ö.R) - Avusturalyada 
ıki sınıf daha askere çağırılınıştır. 

1ZM1R ASLİYE 1 inci HUKUK HA
KtMLtC.tNDEN: Sayı: 939-510 

Davacı Izmir hazinei maliyesini 
tem.silen vekili avukat Agah Sabri Ye
ner ile Izmirde Karşıyakada Santo Eli
na kilisesinin bulunduğu sokaktaki ev
de Edvar Tona aralarında mütekevvin 
alacak davasının icra kılınmakta olan 
mahkemesi sırasında müddeialeyh na
mına doldurulup berayi tebliğ gönderi
len davetiye varakası mumaileyhin Ital
yaya gidip oradaki ikametgfilıının meç
hul bulunduğu beyanile iade edilmiş ve 
mahkemece ikametgahının meçhuliyeti
ne binaen ilanen tebligat ifasına karar 
veril~r. Milddeaaleyhin mahkeme 
günü olan 17-1-940 tarihine müsadif 
Çarşamba günü saat 9 buçukta Izmir 
asliye birinci hukuk hakimliğine gelme
si veya tarafından musaddak bir senetle 
vekil gönderilmesi lüzumu beyan ve ak
si takdirde usulen gıyap kararı ittihaz 
kılınacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 4737 (2585) 

SALlHLt tCRA MF.MURLUCUN-
DAN: 

Süleymaniyedcn AH Y ıldırırnın ça
paklı kanlı göl mevkiinde 7-938 T. 17 
No.lu tapunun ihtiva ettiği beheri 40 
lira muhammen kıymetli 30 dekar bağın 
tamamı ve ittisalinde 7-938 T. 18 No.lu 
tapunun ihtiva ettiği beheri 20 lira kıy
metli 25 dekar tarlanın nısfı ve biçerli 
çay kıyısında 3-333 T. 31 No.lu tapunun 
ihtiva ettiği beheri 20 lira kıymetli kay
den 40 tahminen 70 dekar tarlanın nısfı 
borcundan dolayı Salihli icra dairesin
de 6-2-940 Salı günü S. 10-11 arasında 
açık artırması yapılacak. sartnamesi 
6-1-940 dan itibaren herkesin görebilme
si ve fazla izahat alabilmesi için açıktır. 
O gün muhammen kıymetin yüzde 75-
şini bı.ılmıyan 15 gün temdit ve 15 im:i 
günü aynı saatte en çok artırana ihale 
olunacak, bu mallar üzerinde bir hak 
iddia edenlerin evrakı müsbitelerile 20 
gün içinde dairemize müracaat etmeleri 
aksi takdirde satış bedelinin paylaşma
sından hariç kalacakları tafsilat 1189 
do~ada bulunduğu ilan olunur. 

4730 (2584) 
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Fuat Özyaka 
Seyfullah Gürcay 
Tüccar F ah rettin 
Ahmet Kayalı 
Mehmet Özkeresteci 
Nuri Nalbandoğlu 
Matbaacı Şevket 
Hacı Hasan 
Ahmet Boncuklu 
Elbiseci Süleyman 
Basri Özay 
Adil Mültüoğlu 
Hüsnü Yavuzer 
Hayri Çelik.oğlu 
Sinemacı Suphi Kılıç 

Lira 

140 
25 
75 

100 
50 
50 

5 
15 
25 
25 
10 
10 
25 
10 
10 

Recep Numan kardeşler 20 
Çerçi Süleyman 30 
Vehbi Kavaf 5 
Ki.mil Kıbnslı 1 O 
Tüccar Ali Riza 50 
Musafa Tepe 1 O 
Tevfik Köleoğlu 50 
Yorgancı Recep 5 
Fırıncı Hakkı 1 O 
izzet özkerestcc:i 20 
Haydar Kaytaz 20 
Tüccar lbrahim Çakıroğlu 50 

Yardunlar ardarda devam ediyor. 
Akhiaann hamiyetli evladları vazifeleri
ni yapacaklardır. Yılbaşında yapılacak 
Balodan vazgeçilmiş ve .atılan biletlerin 
bedellerinin felaketzedelere gönderilme
sine karar ~erilmiştir. 

Bir J\lman denizaltısı 
Bir lngiliz 

fakat 
zırhlısına 

fazla zarar 
torpil attı 

vermedi 
Londra 29 (ö.R) - Bir İngiliz zırhlısı bir Alman tahtelbahiri ta

rafından torpillenmiş ise de tehlike haricindedir ve yoluna devam et
mektedir. Amirallık öğleden sonra şu tebliği nC§retmiştir: 

«Bir Alman tahtelbahiri torpille zırhlıya hücwn ctmİftir. Zırhlı ba
zı hasarata uğramıştır. Mürettebattan 3 kişi telef olmuıtur. Aileleri 
en kısa bir müddet zarfında haberdar edilecek.tir.» 

Bir Alman tebliğinde torpiUenen zırhlının cKüin Elizabeb tibi bir 
zırhlı olduğu ve Norveç sahillerinin garbında torpillendiği bildiribniş
tir. Küin Elizabet tipinde beş lngiliz zırhlısı vardır ve hepsinin in,aatı 
191 5 veya 191 6 da bitmiştir. Otuz bin ton hacminde olan bu zırhlıla
rın isimleri şunlardır: 

« Küin Elizabet, Vorspit, Yarhain, Malaya ve Vorkipa.> 

Hindistan lngiltereye 
nasıl yardım ediyor? 

Londra 29 (Ö.R) - Taymia gazetC8inin Hindistan muhabiri Hin
distanın lngiltereye harp yardımı hakkında şu izahatı veriyor: 

Hint kıtası Singapur, Aden ve Mısırda muhafız1ık yapıyor "\'e Şark 
deniz yoJlarının başlıca noktalarını tutuyorlar. Hint yardımının tea.i
rile Efgan hükümeti Rusyaya karşı sebatkar bir vaziyet muhafaza 
edebilmiştir. Hindistan ayni şekilde Basra körfezi sahilindeki lngiliz 
tarafdarı arap şeflerine de müzaharette bulunuyor. Şarki Afrika aa
hiHeri iaşe ve icabında askeri yardım bakımından Hindistana bakmak
tadır. Hindistanda 25 bin kişilik yeni bir kuvvet toplanmaktadır. Orta 
şark sevkülceyş noktalarına gönderilen lngiliz tayyarelerinin yerine 
kaim olmak üzere Hintli pilotlar tarafmda.n idare edilecek beş yerli 
filotila tesis edilmektedir. 

911UIU111!"9 .................................................... . 

Bayram Münasebetiyle 
Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de 

Ala1yeli Hacı Ali zade Abdullah 
Melek Sinemasında K 

Bugiin iki fe\·kaladc filim birden ~ az mir Mağazası 
Kahkaha zevk ve nesc haftası ~ Bugünden itibaren 2D gün müddetle 

J •• Vç Ahbap Çavuııar Rekabetsiz satışlannn başlamıştır .. DORMEY, FİŞEK, FAYN VO~EN 
Harbe gldi"OP.. elbise, pardcsü ve paltoluk kuponlariyJc nadide İngiliz novoteleri ve bilu-

., mum yerli elbise, pardesü ve paltoluk kuma ·larını almak htiyenler mutlaka 
Türkçe sözlii ve taklitli büyük bu mağazaya uğramaları menfaatleri iktizasındandır .. 

komedi ~ İzmir Pestcmalcılar No. 46/J 
2 •• ÇİFTE NİKAH ~, .. KAZMiRCİ ALAİYELİ HACİ ALİ ZADE ABDULLAH 
(Vilyam Povel) ve (Mirna Loy) un~ Ql•~mmi'lllılıamGIU~~nf.i6all'Ji~miii~ •mii•••••ıi 

~;~~r;rU;:N~j bir vodvili N Vila) et makamından: 
EN YENİ DÜNYA HAVADİSLERi~ Bornovanın Naldöken köyü cüzitamına ait tahriri arazi itiraz mua

SEA. 'SLAR : Ht>r giin 4.20 - 6 - 9 
Cumartesi, pauır 12 _ 3 • G _ 9 .. da melatı hitam bulmuş olduğundan 2901 sayılı kanunun 1 O cu maddesi 

sa u WWWWWA 5 w mucibince bu köyün 940 mali yı!ına ait arazi vergileri yeni tahrir 
kiymetleri üzerinden tahakkuk ettirileceği ilan olunur. 

rr:::s ___ J.. _____ _ -~- == w !!'-'!'!'!!!~"!!!!'!~-sa:l!!l!!lll-,."''""'' 

dim. Bizim otelcinin bize kar~ı ğösterdi_::- Gece yarı;ına doğrudıŞ';uda hafif bi;--Dı~daki-heriJler çıkardıkları gürü1-
ği büyük hürmet ve dudaklarında yer ayak sesi duydu. tüden içeridekinin uyanıp uyanmadığını 
bulan iltifatlı tebessiimde §eytanca bir Ses bir dakika kadar kesildi. Sonra anlamak için kulaklarını kapıya dayamış-
riyakarlık hissetmediniz mi? kapının kilidi ile oynanmağa başlandı. hır dinleyorlardı. 

Faribol, Mistuflenin bu söylediklerinin Mistufle usulca yerinden kalktı. Ya- Böylece beş dakika geçti. Koridorda 
hiç de farkında olmamıştı. Fakat gör- tağa yakla§tı. Gayet yavaş sesle: fısıltılar yine başladı. 
medim, hissetmedim diye itiraf etmek - Patron .. Dedi, duydunuz mu? Kapının tek kanadı yavaş yavaş ve 
gururuna dokundu: F aribol: arkasına kadar açıldı. 

- Ha .. Dedi .. Sahiden öyle.. - Kuyruğun kopsun.. Dedi.. Duy- Ellerinde uzun kılınçlan dört kişi içeri 
- Bana öyle geliyor ki ustacığım, dum .. Sanki kapının kilidini bir fare ke- girdiler. 

Madam lvonun bahsettiğim tehlikelerin miriyor. Bir meşale tutan beıinci adam kapı• 
eşiğinde bulunuyoruz. Ve bu tehlikeler - Tabancanızı hazırlayınız. Kılıncı- nın eşiğinde kalmıştı. 
bu geceden itibaren bizi tehdide başlı- nızı da elinize alarak benim yanıma ge- öndeki dört kişi kudurmuş gibi ve hep 
,yacaklar. Halbuki seyahatimizin son nok- liniz. birden yatağa hücum ettiler. Fakat hiç 
tası olan Sen Maloya ancak on beş fer- Faribol bir çocuk gibi arkadaşının söz- birisinin yatağın yanına kadar gitmeleri 
sahlık bir yolumuz kalmıştı. ferine itaat ederek yatağından indi. Ta- nasip olmadı. 

- Şimdiye kadar düşmanlarımıza hiç bancasını bir eline kılıncı~ı öbür eline önde giden iki kişi kafalarını patlatan 
rastlamadık. Kuyrukları kopsun.... Ne aldı. iki kurşunla yüzü koyun yere serildiler. 
olurdu sanki beş on saat daha bizi rahat- Odanın kapıya yakın noktasında yer Arkadaki iki kişi de sırtlanndan girip 
sız etmeselerdi. alan Mistuf1enin yanına gitti. göğüslerinden çıkan iki kuvvetli kılın~ 

- Şimdi böyle boş ve ham ümitleri Mistufle tekrar fısıldadı: darbesi ile yere yuvarlandılar. 
bırakalım ustacığım, bu beş on saatlik - Patron, gözünüzü yere çevirin. Ba- Herif1er, ne olduklannı, neye uğradılc-
yolumuz içinde beş on kapanla, tuzakla kın ne göriiyonunuz? lannı bilmeden ve kendilerini müdafaaya 
karşılaşarağımız muhakkak .. Çünkii he- Filhakika kapının altından odanın içi- imkan bulamadan öbür dünyayı hoyla-
rifçi oğulları artık izimizi keşfettiler. ne gayet hafif bir ziya sızıyordu. mışlardı. 

Konuşmağı terkettiler. - Kuyruğun kopsun .. Tamam .. Hiç Faribol: 
F aribol yine yatağının üzerine uzandı. değilse düşmanlarımızı öte dünyaya yol- - ileri .. Hücum .. Sıra ötekilerde .. 
Mistufle boynuna doladığı çarşaf par- )arken ışığımız olacak. Diye haykırarak elde lulınç odadan 

çalanndan yapılma ipi pençerenin de- - Patron .. Dikkat .. Şu tarafa .. Kapı· dışarı fırladı. 
mirine bağladı. ipin ucunu odanın içinde nın yanına gel .. Açıldığı zaman arkaaın- Sofada ellerinde lulanç dört kiti daha 
~ ' • -.--. lu.: " ··n • lim. "Yardı. 

~~===-~~~~~~~~~~~~ 

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Ora; 

FPlllUIZ hastanesi 
Operatörü 

Her ıün öi'leye kadar Fransa ııast.
nesinde, öiledcn sonra Birind Bey
ler sokafmda •..• No. 42 ..• 

TELEFON : Z311 

DOKTOR 
t 1 

! Hamı~ Ataman .. 
ı Kulak, Burun, Boğaz ve Hançere 

hastalıkları Uzmanı 
Manisa, İzmir Caddesi No. 132 
ŞEN SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 
tedavi eder. 

lZM1R 2 inci tCRA MEMURLU
ôUNDAN: 

F.ınlAk ve Eytam bankasından ödünç 
alman paraya mukabil bankaya ipotek 
edilen Izmirde Akdeniz mahallesi bU
yük Tuhafiyeciler çarşısında ada 981, 
parsel 6 da kain 58 taj numaralı iki kat
lı betonarme önü ve arkası istor ke
penkli dükkanın mülkiyeti açık artır
ma suretiyle ve 844 numaralı Emlik ve 
Eytam bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak şartile artırması 
2-2-940 Cuma günü saat 14 te icra dai
remiz jçinde yapılmak üzere b:r ay 
müddetle satılığa konuldu. 

Bu artınna neticesinde .satış bedelJ 
her ne olursa olsun borcun ödenmesi ta
rihi 2280 numaralı kanunun meriyete 
girdiği tarihten sonraya müsadif olması 
hasebiJe kıymetine bakılmıyarak en çok 
artıranın üzerine ihalesi yapılacaktır. 

Satış 844 numaralı EmlAk ve Eytam 
bankası hükümlerine göre yapılacağın
dan ikinci artırma yoktur. Satış peşl;J, 
paı:a ile olup müşteriden yalnız yü:ı:ck 
iki buçuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer al& 
kadarların ve irtilak hakkı sahiplerinin 
gayri menkul üzerindeki haklarını hu
susiyle faiz ve masrafa dair olan iddia• 
larını işbu ilan tarihinden itibaren 2G 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap eder. 
Aksi halde hakları tapu sicilince maJOm 
olmadıkça paylaşmadan hariç kalırlar. 
19-1-940 tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların yiizne 
yedi bu~uk teminat akçası veya miJll 
bir banka itibar mektubu ve 39-684 dos
ya numarasile Izmir ikinci icra memur. 
)uğuna müracaatları ilan olunur. 850 

(2591) 

DOKrOR 

Kemal Osman 
Bozkurt 

iZMJR MEMLEKET 
HASrAHESI 

Asabiye mütaJuusısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

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

Tashih 
Gazetemiz.in 28-12-939 günlü nü.sh 

sile neşredilen lzmir vilayeti hususi m 
hasebe müdürlüğünün başlığı altını 
çıkan(Pmarbaşı ve Kavaklıdere köylE 
cüzitamlarının itirazlarına) ait ilan 
Imıir vilayet makamından başlığı altı 
da neşredilmesi icap ederken sehven l 
mir muhasebei hususiye müdürlü 
başlığı ile çıkmıştır. Keyfiyet tnslı 
olwıur. 

m •mm ~"'cy!r~:Y.J••li 
PARİS FAK"ÖLTESİNDEN 

DİPLOMALI 
DİŞ rABİPLERJ 

~ Muzaffer Eroğu] 
VE 

~Kemal Çctinda v 

Bastalannı her fiin sabah saat 
j dan ba§hyarak Beyler sokak N 
; sade caddesi Zl numaralı muaye 
j hanelerinde kabul rderJer. 
' TELEFON : 3921 
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Kolonyaları 
.. -.. ------- Yağsız kremi 

.. --------- Tuvalet Podraları 
Tabii Çiçek Kokularıdır 

Al.'J'Jlf DAMUSI 5 BAHAR 
DAi.YA § REV DOK 
FUi. :E YASEMİN 
!.EYi.AK :E SİY AR LALE -KREP .JOR.JEr a BES CİCEK 
UNUTMA BENİ § SENİH JÇİN 
lfEJIQlS HUA& 5 MAlfULYA 

--.. ---------
-

tiCLY7-77ZZ/"7.tr~/Zll.r7L//Ar.YiZX'/.Z'J -.. -
Meşhur Sarı Vazo ----------------------------

EMSALSİZDİR 
BEŞ RENK UZERİNB 
BEYAZ 
RAŞEL 
lf A2'0RBI. 
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DEPO • • Şifa Eczanesi 
tZMtR SlCtLt TlCAR~ MEMUR

LUCUNDAN: 
(Ömer Muharrem Apaydın ve oğulla-

~i komandit sirketi) ticaret unvaniyle 
Iımirde doktÔr HulU.si bey caddesinde 
l'l nunmaralı mağazada sabun imM ve 
her türlil ithalat ve ihracat işleriyle uğ
raşmak üzere teşekkül eden işbu şirke-
tin ticaret unvanı ve şirket mukavele
namesi ticaret kanunu hükümlerine gö
re sicilin 2611 numarasına kayt ve tes
ctl edildiği ilAn olunur. 

Izrnir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührU ve F. Tenik imzası. 

1: Mukavelename 
No. 17482/ 369 

VEKALETNAME 
Izmirde ömer Muharrem Apaydın ve 

oğulları komandit şirketi unvanı altında 
teşkili mukarrer bulunan komandit şir
ketine komandit şerik sıfatiyle iştirak 
ctmeğe, namıma dilediği miktarda ser
maye taahhüt ve vaz'ına, şirket muka
velesini akd ve imzaya, icabında muka
velenin tadil ve temdidine şirketin te
şekk:Ulünil müteakip ticaret kanunu 
hükümleri dairesinde sicilli ticarete ka
yıt ve teselli hususunda iktiza eden mu
amelltı ifaya ve tanzimi icap eden be
y~e, sirkülere namıma imza etme
ğe, ikınatgah tayin ve intihabına ve hu
SlJ4U m~Orun. ifa ve ikmalini müte. 
..;ekldf her türlü muamelat ve merasimi 
kanuniyeyi beni temsilen yapıp bilirme
ğe, izinli olmak üzere Ömer Muharrem 
Apaydını vekil tayin ettim. 

ömer Muharrem Apaydın oğlu Faik 
Apaydın: Beyoğlunda maçkada kağıd
hane caddesi 17 numaralı evde mukim 
ve Istanbulda bahk pazarında Taşçılar
da f lI'ın soka~ında 1 numarada tüccar. 

imza 
Yüz elli kuruşluk pul üzerinde 22 ilk 

Kanun 939 tarih ve bir imza. 
22 Kanunuevvel 939 tarihli bu veka

letname altındaki imzanın şahıs ve hü
viyeti dairece maruf Faik Apaydının 
olduğunu tasdik ederim. Yirmi iki Ka
nunuevvel bin dokuz yüz otuz dokuz 

22 Kanunuevvel 1939 
T. C. Istanbul dördüncü noteri resmi 

mührü ve Ali Murtaza Arslan imzası. 
Umumi No. Husust No. 
Bugilnkil 1arihli yazılan mukavclena

menin asıl ve suretine iliştirilmek üze
re çıkarılan bu suret noter kanununun 
41 inci maddesine tevfikan harçsız ve 
pulsuz olarak tasdik kılındı. Bin dokuz 
yilz otuz dokuz senesi Kanunuevvel ayı
nın vlrmi besinci pazartesi gilnü. 

~ . 2~12-939 
Bugiln 25-12-939. Bin dokuz yüz otuz 

dokuz yılı Kanunuevvel ayının yirmi 
~inci pazartesi günü saat on beş rad
delerinde lzmirde doktor HulUsi bey 
caddesinde Kardıçalı hanında 15 numa
ralı hususi dairede TUrkiye Cumhuri
yeti kanunlarının bahşettiği salahiyetle 
vazife gören aşağıda mühilr ve imzası 
bulunan Izmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay, yanıma gelen kanuni ehli:Y'et ve 
vasıfları haiz ve şehadete ehil bulun
dukları göriilen, lzmirde Çankayada 
137 inci so. 21 numaralı evde oturan 
Ferruh Caymaz ve lzmirde Celal Bayar 
bulvarında 4 numarada mukim Kaplan 
Incekarasu nam şahitlerin tarifleriyle 
tNyyün eden, lzmirde Görlepede tnönil 
caddesinde 812 numaralı evde oturan 
ve 1ftahalli mezköru kanunt ikametglh 
ittihaz eden ömer Muharrem Apaydın 
kendi namına asaleten ve bir nüshasını 
bugün dairemize tevdi ederek işbu mu
kavelenamenin aslına ve bir sureti de 
noter kanununun 41 inci maddesine tev
fikan alikahlara verilecek nüshalanna 
ilsak edilen Istanbul dördilncü noterli
ğince mUSclddak 22 Klnunuevvel 1939 
tarihli ve 174821369 hususi numaralı ve
kaletnameye müsteniden akti şirket ve 
sermaye vaz ve teahhüdil ile mukavele
namesini imza ve müteierri umurunu 
ikmale izinli veki1i bulunduğu Istanbul
da Maçkada kağıthane caddesinde 71 
numaralı evde oturan tüccardan Faik 
Apaydın namına vekaleten ve yine iz
mirde Göztepede İnönü caddesinde 812 
numaralı evde oturan ve mahalli mez
kuru kanuni ikametgah ittihaz eden 
Muammer Apaydın da kendi namına 
asaleten anlatacakları gibi tarafımdan 
resen bir mukavelenamenin yazılmasını 
istediler. Yukarıda isim ve adresleri ya-

. . r-

. " . . • 
Başmüdürlüğünden: lzmir Gür riik 

Kapların 
T.No Adet Nev·i 
--------
101 
123 

Kilis Gümrüğünün 
3 B.A.N 

Marka No. 

41 Ç. 

Yukanda müfredatı yazılı eıyalar 3. 
müzayedeye iştirak edecekler 9 39 mali 
vermek lazımdır. 

Kıymeti 
Lira Kurut 

Sikleti 
Kilo Gram 

73 67 21 050 
55 00 317 000 

1. 940 çarşamba günü ••at 14 de açık 
yılına ait ünvan tezkereıini hamil olmak 

Ewanın Cinai 

sun·ı ipek menıucat 
Kuru Sağır deriai 

artırma suretile dahile eattlaeakt1r. Bu 
ve yüzde 7,5 heıabile nakdi pey akçua 

Müzayede ithalat gümrüğü yanındaki levazım ve satıı ıervi.ai binasında yapılacakbr. Alıcıların muayyen ııün ve aa· 
atte komi.yona müracaatları ilan olunur. 20, 30 4588 (2520) 

ki: 1 
M. 1 - lzmir İnönü caddesind~ 812 

numaralı hanede mukim Ömer Muhar
rem Apaydın ve oğulları aynı hanede 
mukim Muammer Apaydın ve Istanbul 
Mackada Kağıthane caddesinde 71 nu
ma~alı hanede mukim Faik Apaydın 
1-1-940 dokuz yüz kırk tarihinden itiba
ren şürekası kendüerinden ibaret olmak 
üzere bir komandit şirketi teşkil etmiş
lerdir. 

M. 2 - Işbu şirket şilrekasından 
Ömer Muharrem Apaydın ve Muammer 
Apaydın komandite serik olup, şirket 
dainlerine karşı mesuliyeti gayri mah
dudeyi haiz olacaklardır. Diğer şerik 
Faik Apaydın ise Komanditer olup yal
nız şirkete vaz eylediği sermaye ile me
sul olacaktır . 

M. 3 - Şirketin mevzuu: Sabun imal 
ve her nevi ihracat ve ithalata ait tica
ret icrasıdır. 

M. 4 - Şirketin unvanı: (Ömer Mu
harrem Apaydın ve oğulları komandit 
şirketi) olup merkezi Izmir ve merkezi 
muamelatı lzmirde doktor HulCısi bey 
cadde!'inde 11 numaralı mağazadır. 

M. 5 - Şirketin sermayesi: (50000) 
elli bin Jiradan ibarettir. Bunun (20000) 
yirmi bin lirası komandite şerik Ömer 
Muharrem ve (10000) on bin lirası ke
zalik komandite şerik Muammer Apay
dın ve (20000) yirmi bin lirası koman
diter şerik Faik Apaydın tarafından ve 
nakten konulmuştur. 

M. 6 - Her şerikin kar ve zarardan 
hissesi koydukları sermayeye göre, % 
40 yüzde kırkı Ömer Muharrem Apay
dın ve ~ı 40 yüzde kırkı Faik Apaydın 
ve % 20 yüzde yirmisi Muammer Apay
dınındır. Ancak komandite serik Faik
in zararda hissesi .koyduğu ykmi bin li
ra sermayeyi tecavüz edemez. 

M. 7 - Şirketin müdürü Göztepede 
99 uncu sokak 3 numaralı evde oturan 
Zübeyir Erzendir. Kendisine maktuan 
ayda 150 yüz elli lira Ucret verilecek ve 
sene nihayetinde safi hasılattan % 10 
yiizde on ödenecektir. 

M. 8 - Komandite şeriklerin her iki
si de firma ile birlikte münferiden imza 
salahiyetini haiz olacağı gibi müdür de 
aynı salahiyeti haiz olacaktır. 

M. 9 - işbu şirketin müddeti: 1-1-
940 tarihinden itibaren 944 senesi Ka
n unuevveli nihayetine kadar beş sene
dir. Müddetin hitamından Uç ay evvel 
her hangi bir şerik feshi şirketi iltizam 
edeceğini yazı ile bildirmediği surette 
şirket daha beş sene için kendiliğinden 
uzatılmış sayılacaktır. 

M. 10 - Her türlü ihtilafatta mercii 
muhakeme Izmirdedir. 

M. 11 - işbu şirket mukavelesi on 
bir maddeden ibaret olarak 25-12-939 
tarihinde tanzim edilmiştir. 

Taraflar başka bir diyecekleri olma
dığını söylediler ve sözlerini bitirdiler. 
Verilen bu takriri ben yeminli noter bir 
nüsha olarak tanzim etilin ve muhtevi
yatını kendilerine yüksek sesle oku
dum ve mealini anlattım. Arzularının 
tamamen istedikleri gibi yazıldığını tas
dik etmeleri üzerine bu mukavelename 
aşağısını hepimiz imza ettik ve milhilr
ledik. Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı 
Kanunuevvel ayının yirmi beşinci Pa-
zartesi günü. 25-12-939 

Bornova. Ba~cılık istasyonu 
müdürlüğünden: 

Cinsi Muhammen bedeli Teminatı 

Bina Tamiratı 687 ,82 S 1,59 
1 ..ı_ Cins ve muhammen bedeli ve teminab yukarıda yazılı tami

ratın 2. 1. 940 tarihine müsadif salı günü saat 1 O da Burnava bağcılık 
istasyonu müdüriyetinde eksiltmesi yapılmak üzere münakasaya ko
nulmuştur. 

2 - istekliler muvakkat banka ,mektubu veya mal sandığı mak
buzu ile birlikte ihale günü mezkur müessesede hazır bulunmalıdır. 

3 - Fenni ~rtnameler için her gün Burnava bağcılık istasyonu 
müdürlüğüne müracaat olunabilir. 

15, 20, 25, 30 4550 (2492) 

lngilizcc . Mütercimi Alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrika

ları müess~sesindcn: 
İhtisas mevkii olup münhal bulunan 1 70-21 O lira aylık ücretli 

mütercimliklere müsabaka imtihanı ile beş kişi alınacaktır. 
imtihan; Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü, İstanbulda 

Sümerbank şubesi ve lzmirde Yerli Mallar Pazarı şubesinde 20. 1. 
940 tarihinde yapılacaktır. 

Taliplerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü personel ser· 
visi ve Sümerbank lstanbul şubesinden tedarik edecekleri İş talepna
melerine aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en geç 16. 1 • 940 tarihine 
kadar Karabükteki Müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası 
5 - Hüsnühal vesikası. 

30 - 2 - 4 (2)92) 

D. D. Y oJJarı 8 inci işletme 
dürlüğünden: 

•• mu-

1. 9. 939 tarihinden itibaren dört ay müddetle Basmahane ve Al
sancak istasyonlarında idare tarafından yapılmakta olan tahliye işleri 
görülen lüzuma binaen bir ay daha temdit edilmittir. 

30 - 31 4734 (2586) 

lımir Turistik yolları kontrol şef
liğinden: 

lzmir Kar§lyaka yolunun 3+ 746-3+893 kilometroları araaanda 
Kokini, Remzi, Fıtnat, Emin, Ha~met ve validesi ile Avukat Osman 
Nuri eıi Ojeni ve eski mebuslardan Hali.de ait arsalar ve Remziye ait 
evin istimlak muameleleri tekemmül etmiş bulunduğundan alakah
ların ilan tarhinden itibaren 15 gün zarfında paralarım almak ve me
muru huzurunda ferağ muamelesini yapmak üzere hususi muhasebe 
müdürlüğüne müracaatları kararnamenin 13 ve 17 ci maddelerine 
uyularak ilan olunur. 

4736 (2586) 

. . 
W. I'. Benry Van der Zee 

VeıtirekAsa 
SPERCO VAPUR 

ACEN2'ASJ 

AMERİCAN EXPORT ~ INC. ADRIATtKA soSYl:TA ANONİMA 
N E v y a K ot NA vtGAZYONE 

beki · CİLİCİA motörü 1 - 1 . 940 tarihi.nde emyor .. 
EXPLORER vapuru 19 tık klnunda beklenmekte olup Pire, Napoli, Cenova 

bekleniyor.. Marsilya limanlarına hareket edecektir. 
EXTAVİA vapwu 23 İlk kanunda CİTI'A Dİ BARİ motörü 2/ 1/940 ta-

beklenlyor.. rihinde ~beh ~at 8 de gelerek ayni 
EXMOUTH vapuru 24 İlk klnunda gün saat 17 de İstanbul Pire Napoli ve 

bekleniyor.. Cenovaya hareket edecektir. 
DEN NORSKE MİDDELHAVSLİNJE BRİNDİSİ motörü 3-1-940 tarihin-

0 S L O de limanımıza gelerek ertesi gUn saat 1'1 
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN: de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 
BOSPHORUS motörü 27 ilk kanuna ve Triyeste limanlarına hareket edecek-

doğru bekleniyor. tir .. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN ZARA motörü 10/ 1/940 tarihinde li-

B U C A R E S T manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
KÖSTENCE İÇİN : Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 
BUCUREŞTİ vapuru 7 Sonkanunda Venediğe hareket edecektir. 

bekleniyor.. CALDEA motörü 10 - 1 - 940 tarihin-
PELEŞ vapuru 13 son kanunda bek- de beklenmekte olup Pire, Napoli, Cc· 

!eniyor.. nova, Marsilya limanlarına hareket ede-
Vapurlann isim ve tarib1eri hakkında ccktir .. 

hi( bir taahhüt alınmu. NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
Vapurlann hareket tarlhleriyle nu•· veya Cenovada Şimali ve cenubt Ame

lunlardaki deti~ikliklerden acenta m• rika limanlarına hareket eden f taUa 
suliyet kabul etır.n. Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 

ı.-e Rindistana hareket eden LLOYD 
Daha fada tafsilAt için ATA TtJRK TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir· 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der keti vapurlanna tesadüf ederler. 
Zee ve Şsı. Vıpur acental~tına mUraca- NEERLANDAl"E ROYALR 
et edilmesi rica olunur. KUMPANYASI 

TELEFON s !007 /HOi VENUS vapuru 7 /1/1940 tarihin· 
de beklenmekte olup Anvers, Rotter

UMDAL 
-~-

UMUMİ DENİZ ACENTAUltl LTD. 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 27 kanunuevvelde 

Köstencc ve Varna için hareket edecek
tir .. 

LOVCEN vapuru 3 klnunusani 1940 
ta Pire - Beyrut - Hayfa - DuraT.zo ve 
Triyeste için hareket edecektir. 

GOULANDRİS BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

P İ R E 
aNEA HELLAS• 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev
york hattı ... 

Pireden hareket tarihi : 
15 - 1 - 1940 

Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurların m~va.sallt tarihleri, 

gerek vapur isimleri ve oavlunlan hak· 
landa acenta bir teahhOt altına giremez 
Daha faz1a tafsillt almak tçlıı Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL· 
umumi cleniz ACf'ntalılı Ltd. müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 Müdüriyet 
Telefon : 3171 Acente 

Birinci Smıf Miitabassls 

Ur.- Demir Ali 
KAMC:IOOl.V 

Cilt ve Tenasül hastalıklan 
VE 

Dektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55.

bmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kaW\r bastalannı 
kabul etler.. TELEFON : 3479 

dam ve Ams1erdam limanlarına hareket 
edecektir. 

SVENSKA ORİEST LİNİEN 
GUNBORG vapuru 3 - 1 - 940 tari

hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
penhag limanlarına hareket edecektir .. 

BRAGELAND motörü 10 - 1 - 940 ta
rihinde beklenmekte olup Goteburg, 
Kopcnhag, limanlarına hareket <'decck
tir .. 
SERVİCE l\fARİTil\IE ROUMAİN 

SUCEAVA vapuru 15 - 1 - 940 tarihin
de beklenmekte olup Malta \"e Marsilya 
limaruarına hareket eclecekt.ir. 

NOT: 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

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

Daha fazla tafsilat için Ci.imhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
acentesine müracaat edilmesi .. 

TELEFON : 2004 • 2005 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OLIVIER VE : 

ŞCIREKASI ı.ro. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees billUI 

TELEFON: 2443 

Londra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre npur)a
rınm sefer yapacaklardır. 

........................................... 

Me.ssaıerles Narltbaes 
-~

KUMPANYASI 
THEOPHİLE GAUTİER ftpurD 
Her tll.rffi i&ahat ve malhaat içia a. 

riDci Konloaıia lM namulıda IAU
RENT ltEBOUL ve ŞERIKt vapur...,. 
tasma mllranat edibneıd riea ohmar. 

TFLEFON : Z 3 1 5 

Akitler imzaları, şahitler imzaları. 
Noter: T.C. lzmir üçüncü noteri Sil-111•••••••••••••• ll••••••••••••••1ıl 

reyya Olcay resmi mlihril ve S. Olcay DOKTOR Asabiye HütalaasSISI 1 
DOKTOR 

Celal Yartm 
DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı iTe~~l sayı: 7958 Özel sayı. Behçet Uz DOKTOR ~ 
işbu mukavelename suretinin dairede 

saklı 25-12-1939 tarih ve 7957 genel sa- C:ocaJı hasıalılılGl'I Ca h j t Tun er 
yılı aslına uygun olduğu tasdik kılındı. M 
Bin dokuz yüz otuz dokuz yılı Kanunu- üıaflassuı 
evvel ayının yirmi beşinci pazartesi gil- Hastalannı her gtln saat 11.30 dan 

U. 25-12-1939. 1 e kadar Beyler sokafmda Ahenk 
- - - -· ...._ . -· --

Her gün saat 3 ten sonra Şamh 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek-

... ... ... - • .• •• .!I 

JZMIR MEMLEKE'J' 
HAS2'ANESI DAHUJYB 

~;:._ ... - .a. - ı• 

Kulak, burun, Boğaz hastalıktan 
~iltehassısı 

Muayenehanesi: Birinci Beyler 
No. 42. Telefon: 2310 

Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Tele\on: 3668 



SARtFE' YENi A.Sla rte s 

Fransız Maliye Nazırının nutku 
Fransız ve lngiliz 

izah etmiş 
gazetelerinde şimdiye kadar söylenmiş ve güçlükleri 
nutukların en beliği olarar tavsif edilmektedir 

____________ *_ , __________ _ 

Finlandiya harbı Derhal tedbir almak • • 
ıçın 

_ *_ , __________ _ 

Fransız - lngiliz ! eslihat nezaretleri Sovyet ordusu ye-;i ve büyük taarruz 
,.,.!~~~·'!,~~ ... ?ususı telefon hattı var için takviye gelmesini bekliyor 

dün Fransız parlamentosunda cereyan - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - miryoluna varmağa ve erzak naklini im
kansız kılacak derecede bu yolu tahrip 
<tmeğe muvaffak olmuşlardır. 

Vipuriyi bombardıman eden uzun 
menzilli Rus topları dünden beri ateşi 
kesmişlerdir ... Dün gece ve bu sabah 
Helsinkide hava tehlike işareti veril
miştir. 

•den görüşmeleri Fransa tarihinin unu
tulınaz günü olarak tavsif etmişlerdir .. 
Fransız maliye nazırı Renyo, nutkun

dan sonra 79 milyarlık ilk harp bütçesi 
ittifakla kabul edilmi.ştir. 

Renyonun nutku ve bu jttifak kararı 
müttefiklerin hürriyeti müdafaa husu
wnda .}ıer fodakfırlığa katlanacakları ka
naatini kuv-vetlt:.•ndirrn~tir. 

Hali hazırda me\"cut güçlükleri teba
rüz ettirmek hususunda bundan daha 
kuvvetli \"e daha açık bir nutuk ne İn
pilterede, ne de Fransada işitilmemiştir. 
Renyo hu harple zaferin doğrudan doğ
ruya müttefiklerin azimlerine dayandı
ğını söylemişt:r. Fransanın mali ve as
i-er! kudreti hakkında ümit verici be
~anatta bulunmu~tur. Bilha~sa .şu söz .. 
ler ,;ayanı dikkattir : 

•Milletimizin eski yüksek hasletlerin
Öcn hiç birini kaybetmediğini biliyoruz. 
Doğruyu söylemeliyiz .. Bütün memleket 
kendisinden beklenen cok büyük feda
k5rlıklan müdriktir .. • 

Renyo, Fransız - İngiliz mali ve iktı
~adi iş birliğine de şu sözlerle temas et
miştir : 

•Bu a.olasma, Avrupanın yeniden ku
rulma~ına yarıyacaktır. Galibiyetimizle 
kazanacağıınız hiirriyeti muhafaza ıçın 
harp sonra•anı d~ima ~öz önünde tutma
lıyız ... • 

Londıa. 29 (Ö.R) - Bütün İngiliz ga
zeteleri, Fransız maliye nazırı Pol Ren
yonun dünkü nutkunu Fran~anın askeri, 
~iyast mali ve sosyal sahalardaki büyük 
gayretlerini tebarüz ettiren sözlerini 
takdirle yazmaktadırlar. 

Deyli Herald (Fransaya selfım) ba~lı
~ı altında neşrettiği bir makalede Fran
rnnın büyük kaynaklarını zafer uğrun
da nasıl harekete getirdiğini izah ediyor. 
Kültüriin ve hürriyetin vatanı olan 

Fransı: uıaliyc nazırı Reyno 
Fransanın anar~i ve ihtilal arefesinde resine nisbetle 10 mis il artmıştır.. . Top 
olduğunu zanneden]erin şimdi bu mem- imalatı sekiz misline çıkmıştır .. Bazı 
leketin vahdet manzarasından derin bir fabrikalar geçen harbin son devresinde
l:ayranlık içinde olduklarını yazıyor. ki azaıni istih.~l seviyesini geçmek üze-

Muharrir, Po1 Renyonun, Fransız mil- redir .. İngiJterede yirmi yeni top fabri
letinin ruhunu bilerek calıştığını yazı- kası tesis edilmiş ve 300 fabrika tevsi 
yor. olunmuştur. 19 birinci kfuıunda biten 

Taynıis, çok hararetli bir makalesinde haftada İngiliz levazım nezareti 1 ınil
Fransız maliye nazırının muvaffakıyet- }ar 700 milyon frangı mütecaviz sipariş 
!erinden bahsediyor. vermiştir. Harbin iptid~sından beri ver-

Londra, 29 (Ö.R) - İngiliz levazım diği siparişler 234 milyon İngiliz lirası
razırı Fransız teslihat nazırının müşte- nı. yani 40 milyar frangı geçmektedir. 
rek menfaate ait meseleleri müzakere İngiliz hükümeti diğer taraftan yüz 
icin yakında Londraya geleceğini bil- milyonlarca lira kıymetinde senelik yün, 
dirmi.o;;:tir. İki neı.aret arasında azami is- bakır, alüminyom, k8ğıt, kereste vesai
tihsali temin için en sıkı bir iş birliği re mübayaası için taahhüt allına girmiş
m('vcut olup ınerkez daireleri doğru bir tir .. Harp ma1zcmesinin imali dört beş 
telefon halliyle birbirine bağlıdır. Na- misli artmı~lır. Nazır demiştir ki : 
zır, son aylar zarfında ~ilah ve mühim- Daha seri ateş eden toplar daha ~a
mat in1alinin ne kadar hız1andığ1n1 gös- buk yıpranır .. Daha süratle yenilenmesi 
teren su rakkamları bildirmiştir: lazımdır. Bu toplar daha çok mühimmat 

Harbin iptidasın~ nisbetlc tayyare sarfettiğinden daha fazla mühimmat ye
imali iki misil , geçen harbin ayni dev- tiştirmek de bir zarurettir, 

Dost memleketler in 
Felaketim iz karşısında 

teselli 
taziyeleri, 

neşriyatı teessür 
Londra 29 (ÖR) - Ingiltere kralı 

M.ajcstc altıncı Corç Türk milletinin 
uğradığı büyük zelzele felaketinden 
duyduğu derin teessürlerı Türkiye 
Cümhurrei~i ismet lnöniine bildirmiş

tir. 
Ingil;z başvekili B. Çenıberlayn da 

al5ka ve teessürlerini Türk hükü:ııt>ti
ne hild;rıııeğe Ankaradaki hüyiik lngi
Hz elçisinj mPmur etmiştir . 

ParL• 29 \Ö.R) - Fran<a Cüınhu1Tei
,; B. Alhert Löbrön tarafından Türkiye 
Rei•icümhuru B. ismet lnönliye aticleki 
telgraf cekilmiştir: 

cMemJeketinizi ınateme garked('n fe-
13kC't habf.rini derin bir teessürle haber 
;,ldım. Bu elem münasebetivle size ~"m
patilcrimi beyan ederken Tiirk milleli
nirı matemine Fran~ız nlİ11ctinin i~t i riı.k 
rtf~ini temin l"tmck ister i ın .> 

Pari< 29 (ö.R) - Bütün Fransız ga
zctC'leri Tiirkiyenin geçirdiği zelzele fe
li'lkl't:ni ilk sahifelC'rindc tebarüz ettir
mekte, dost ve müttefik Türk milleti 
hakkında ~cmpatilrrini bildirınC'ktf'd '. r
l<'T. 

Pari 29 (Ö.R) - Fransız radyoları 
haber neşriyatlarının en ınühim kı.c:mını 
Tiirkiyenin ~ark viliiyetlerindeki yer 
~ar.c:ıntısı feliikf'tinc tahsis ettiler. 

Londra 29 (ö.R) - Bu sabahki In
ııiliz gazeteleri şarki Anadoluda vuku
bulan zelzele felaketi hakkında uzun 
neşriyat yapmaktadırlar. 

Taymis gazetesi diyor ki: Bugün Tür
kiyenin süratle fel3-ketzrdel~rinin yar
dımlarına koşabilınesi dostlarının ve 
müttefiklerinin yegane tesrllisidir. Es
kiden \;osa ve dcmiryollarının azlı ğı 
yüzünden yardımların yapılma5 ı güçtü. 
Bugünkii Türkiyede ajlır nakliyata mü
tehammil ~salar ve Erzurun1a kadar 
uzatılmış olan demiryolları hüküınetin 
felaketzede ~elıirlere yard•·mnı kol r.y
ıa~t · .-· "'a~·tır. 

.,.,.. ,,· Türkiyeyi tanıyanlar yardıın ha
r r ' ··'n ~ürat ve intizamla çaltşa"ac'Zın
dan e•n:nd irler. Bu felaket; de Türk 
mill· ı·,,:n tarih te S?İ ~riq ~:ı ;;u gibi nıf't a

net YC so~11 .ka nlılık] liarı:1l ı yaca.ğ u 
muhakkaktır. 

'""'•vli Telgraf TUrklerin büyük fr ln
k r. '·'arşısında Ingiliz nıilletinin tec~
sürl ....... terc(."n1an olan bir yazı ncsrct-
mistlr 

Bu gazrte, Inı:iliz milletinin 
dar da rbeyı tamamen takdir 
kaydediyor. 

bu ~ad
ettiğis i 

~==-"'- ,. . ,... ,.. -~~--:: --~-·-·_ 

ve 
ılk haberlerdr bildirildiği gibi korkunç 
yekUnlara varmıyacagını umuyor ve 
bu~ünkü Türkiyenin nıüşfik elin i kaza
zedelere uzatacak kudretle olması dost
larının en büyük tesellisi olduğunu kay
dediyor. Makalesini büylik Britanya 
milletinin Ti.irk milletine derin tet'~~ür
lerini sun:nakla bitiriyor. 

Pari,, 29 (A.A) - Havas ajan<ı bil
diriyor ; 

Faris umumi ,,.ilayet ıneclisi reisi B. 
Bo<, Türkiyenin Paris büyük elçisine bir 
telgraf çekerek Türkiyedeki zelzele fe
laketi karşısında derin taziyelerinin 
Türkiye cümhuriyeti hükümetine ib1ii
ğını rica etmistir. 

B. Bos bu t elgrafında Paris halkının 
do.•t ve sadık Türk milletinin bu felaket 
karsısındaki yasına bütün kalbi ile işti
rak etmekte olduğunu da bildirmiştir. 

Sofya. 29 (A.A) - Kral Boris, saray 
nazırı B. Gruevi T'ürkiyenin Sofya elçisi 
B. Bnkerin nezdinc yollıyarak son zel
zele felaketi karşı&ında taziyelerinin ve 
sempatisinin r~isicümhur İsmet İnönü
ye bildirilmesini elçiden rica' etmi.ştir. 

Başvekil Kö<e İvanof adına da proto
kol şefi Belinov Tiirkiye elçisini ziya
ret ederek ayni felaket karşısında Bul
gar hükiimetinin taziyelerini bildirmiş
tir. 

Atina, 29 (A.A) - Atina ajansı bildi
riyor : 

Elen efkarıumumiyesi Türkiyede zel
zele felfıketini bildiren haberler karşı
sında derin keder duymaktadır. Gazete
ler şöyle demektedir : 

Son sneler zarfında ayni tarzda fela
ketlere maruz kalnuş bulunan Yunanis
tan bu felaketlerin ne kadar trajik oldu
ğunu pek iyi bilir ve bu sebepten dola
yı dost milletin kederini çok iyi 11nlar. 
Elen milleti Türk milletinin yasına ay
nen kendi yası imiş gibi iştirak ~tmek
tedir. 

Türk devletinin organizasyonunun ne 
kadar mükemmel olduğunu da bilen 
Elen milleti ayni zamanda fclfıketzede
lerin çok çabuk bir surette müessir 
J ardım göreceklerinden ve bütün hara-
1elerin çok yakında mamurelere inki
J5p edeceğinden de emin bulunmakta
dır .. 

Rus - Alman tazyiki 
Bitaraf memleketler Üzerinde g ı t· 

artırmaktadır tikçe tazyikini 
Paris 29 ( Ö.R) - Skandinav memleketleri üzerinde müşterek 

Rus - Alman tazyiki gittikçe kuvvetlenmektedir. Berlin ve Moskova, 
Skandinav hükümetlerini Finlandiya lehinde -hazırlanan beynelmilel 
yardıma müessir bir şekilde iştirakten menetmek istiyorlar. 

Danimarka ve lsveç gazctelçrinin Berlin muhabirleri Alman mah
fillerince yapılan sert ihtarları nakletmektedirler. Politiken ve Nasyo
nal Tidende gazeteleri yarı resmi bazı Alman beyanatını neşrediyor
lar Bu beyanatta lsveç ve Norveç Finlandiya lehinde her müdahale
den sakınmağa davet edilmektedir. 

Danimarkanın vaziyetine gelince, Almanya bu hususta taJ!1amile 
emniyet besl,·mektedir. 
S oeu•ka D agbladet gazete oin in Berlin muhabiri bildiriyor : Almanya 
hüküme ti , Skandinavya memleketlerinin garp memleketlerince hazır
lanan projelere kapılıp sürükJ,.nmemeleri lüzumunu kendi hesabına 
. .. ı . _ .. _ ............. : ... . : ... 

General Grigori, Mongolya muhare~ 
belerinde japonlara karşı tanınmı§tır. 

Londra 29 (ö.R) - Finlandiyalılar 
Kareli mıntakasında ve şimalde mukabil 
taarruzlarında kazandıkları araziyi mu
hafaza ediyorlar. Fin kuvvetleri Rus hat~ 
lorını iki noktadan geçmişlerdir. 

Sovmosalmide Ruılar büyük tahşidat 
yapıyorlar. 

Y ~nidcn Botni körfezine karşı taarruz 
hareketinde bulunmak ittcdiklcri anl aşı
lıyor. Şimal cephesindeki muharebeler
de Rusların 15 O tank kaybettikleri an
laşılmıştır. Finler Kareli berzahında ve 
Suvantoda iki Rus taburunu imha ettik
lerini bildiriyorlar. Ruslar tekrar taarru· 
za hazırlanmaktadırlar. 

Helsinki 29 (ö.R) - Gece bir hava 
hücumu olmuştur. Rus tayyareleri ay ışı
ğında ve çok yüluckten ~hir üzerinde 
uçmuşlardır. Helsinkiden yüz kilometre 
uzakta olan Kopta şehrinin hava bom
bardımanında büyük zararlar olmuştur. 
Finlandiya tayyareleri Rus hatlarını ge
çerek Kızılların askeri merkezlerini bom
balamışlar ve hava harplerinde dokuz 
R us tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Londra 29 (ö.R) - Bir Moskova 
haberinde, Finlandiyaya karşı harekette 
bulunan Rus ordularının ha~ kumandan· 
lığına general Şterhen' in tayin edildiği 
bildiriliyor. General $terhen K ızıl ordu
nun en genç generalidir. 

Budapeşte 29 (AA) - Finlandiya 
Cümhurreisinin seryaveri Miralay Paa
sonen Parisde Macar Telgraf ajansının 
muhabirine beyanatta bulunarak Finlan .. 
diyayı ikiye bölmekten ibaret olan Sov· 
yf't p]inın ın artık şuya düşmüş addedile
bileceği ni söylemiştir. 

Miralay, Finlandiyanın nihai zaferi is
tihsal edeceğinden emin bulunduğunu 
ilave etmiştir. 

Macar gazeteleri, Macar vatandaşları· 
nı Finlandiyaya nakdi yard ımda bulun
mağa davet eden Macar - Fin cemiyeti
nin bir beyannamesini neşretmekte~ 
dirler. 

Oslo, 29 (A.A) - Oslodan Hclsinki
yc gönüllü kafileleri gelmektedir. Gö
nüllüler teşkil edilen bir şimal fırkasın
da talim göreceklerdir. Bu fırkaya İs
''eçli gönüllüler de alınacaktır. 

Moskova, 29 (A.A) - Gece yarısı ha
riciye komiserliğinin matbuat servisi 29 
ilkkfınundan itibaren telgraflara sansör 
konacağını ecnebi gazete muhabirlerine 
telefonla bildirilmiştir. 

Molotof hariciye komiserliğine gel
dikten sonra sansör kaldırılmıştır. Fin
l&ncliya seferleri sansör ün yeniden es
babı mucibesinden biri :>lduğu tahmin 
Edilmektedir. 

Stokholm, 29 (A.A) - Murmanskta 
kargaşalıklar çıkmış olduğuna dair olan 
~yialar teeyyüt etmektedir. Kargaşa
lıkların bilhassa yiyecek ve içecek fık
danı yüzünden çıkmış olduğu söylen
mektedir. 

Filvaki kayaklar takmış olan Finlan
iliyalı müfrezeler Murmanska giden de-

Paris, 29 (Ö.R) - Finlandiyada Ka
reli cephesindeki vukubulan muharebe
ler vaziyete hakimdir. Kızılordunun bu 
cephede bir darbe indirmek istediği mu
hakkak sayılıyor. 27 ilkkanun akşamı 
Ruslar Kinaya şiddetle taarruz etmiş
lerse de tardedilm.işlerdir. Kovantoda 
Ruslar, bütün muvaflakıyetsizlil<lere 
rağmen, daima ayni noktada hücumları
nı tazelemek usulüne sadık kalnuşlardır. 
Fakat Finler, müsait şartlarla mukabil 
toarruzlarda buluomuşlardır .. Cephenin 
mütebaki kısmında 48 saatten beri an
rak keşif kolları arasında müsademeler 
Glmuştur. 

Ladoga gölünün şimalinde Finler mü
nakale yollarına karşı bazı muvaffakı
yetli baskınlar yapmışlardır. Şimalde, 
Liksa mıntakasında, Finler Sovyet ara
zisinde bulunuyorlar. Finlandiyanın en 
dar kısmı olan Siamo Salmide Ruslar 
_ı,eni bir harekete girişmek emelinde ol
duklarını gösteriyorlar. Bu mıntakada 
Sovyet ordusu mühim mikyasta takviye 
edilmiştir. Netice itibariyle, Sovyetlerin 
bir sürpriz harbi yapmak planı tama
miyle akim kalmıştır. 

Sovyet Rusya içlerinden Finlandiya 
cephesine 70 bin kişilik taze kuvvetler
den mürekkep iki fırka sevkedilmiştir .. 
Fakat nakil vasıtalarının bozukluğu se
bebiyle bu kuvvet ancak yorgun bir va
ziyette cepheye varabilecektir. 

Sovyetler şimdiye kadar bir milyon
dan fazla top mermisi, yüzlerce hücum 
arabası, binlerce bomba ve binlerce can 
kda ettikleri halde Mannerhaym hattı 
daima sapa sağlam duruyor .. Hatta cid
di bir şekilde tehdide bile maruz değil
dir. Ruslar Fin mukavemetini hiç bir 
şekilde sarsamamışlardır, 

Fin tayyareleri Rus kıtalarmın geri 
hatlarını muvaffakıyetle bombardıman 
etmişlerdir. Ruslar uzun çaplı toplarla 
Viborg şehrinin bombardımanını bir 
müddetten beri kesmişlerdir. Finlandi
yaya 40 İngiliz, 25 İtalyan tayyaresi gel
miştir. Bir çok Amerikan tayyareleri de 
bugünlerde beklenmektedir. Amerikan 
hükümeti Fin siparişlerinin tacili için 
her yardımı vadetmiştir. Bu suretle, 
Finlere karşı daha çok kuvvetler ve 
harp malzemesi yığabilclikleri zaman Fin 
ordusu da kA!i derecede takviye edil
miş olacaktır. 

Vaşington, 29 (Ö.R) - Sikorki tipin
de 26 tayyare bugün Nevyorktan Fin
landiyaya gönderilmiştir. 

Paris, 29 (Ö.R) - R us - Fin harbi 
Kareli cephesinde şiddetle devam et
mektedir . Önümüzdeki günlerde Rus 
tazyikinin devam etmesi, hatta bir kat 
daha şiddet kesbetmesi muhtemeldir .. 
Bu hücumlar en ziyade Suvanto gölü 
mıntakasında yapılmaktadır. Ruslar bu 
&uretle, süratle nöbet değiştirmek imka
nından mahrum olan Fin askerlerini 
yormak ümidini güdüyorlar. 

Finlandiya gazetelerinin cepheden is
tihbarına göre şimal cephesinde Rusl .. 
mevkilerini tahkim ediyorlar. Rusların 
garbe doğru bir taarruza girişmek için 
takviye kuvvetleri bekledikleri hissi hü
küm sürmektedir. Sovyet kuvvetleri 
böylece Kemila Jerbiye sarkmak niye
tini takip ediyorlar. Fakat Rus levazım 
kollarına karşı Finlerin müteaddit bas
kınları Kızıl takviye kuvvetleriyle mal
zemesinih süratle gönderilmesine mani 
olmaktadır. 
Şimal cephesinde Rus tayyareleri yan

lışlıkla kendi kuvvetlerine hücum ede
rek bombalar atmışlar ve mitralyözle 
üzerlerine ateş etmişlerdir. 

Rus kıtaları arasında isyanlar çıktığı 
zannediliyor. Çünkü cephe gerisinden 
büyük gürültüler ve bir çok silah l!eS· 

leri duyulmuştur. 
Paris, 29 (Ö.R) - Helsinkiden gelen 

haberlere göre Rus ordusunun Finlan
diya harbinde, muhasamatın iptida&n
dan beri düçar olduğu zayiat blAnçosu 
şunlardır : 

Esir 5000 
Tahrip edilen tank 279 
Düşürülen tayyareler 125 
Telefat mikdarı 2500t 
Londra, 29 (Ö.R) - Rus - Fin harbi 

hakkında alınan haberler Rusların, kı
talarının fena teçhizatlı olması ve fena 
kumanda edilmesi sebebiyle son günler
de kaybettikleri araziyi geri almak için 
l:.üyük bir hareket hazırladıklarıru gös· 
termektedir. Fakat şimdilik Finler üs
tünlüklerine devam ediyorlar. Fin tay
yar~'eri bombalarla Murmansk - Lenin· 
grad demiryolunu tahrip etmişlerdir. Şi· 
maldeki Rus kuvvetlerine karadan mal· 
zeme ve erzak nakli için biricik yolu ol
duğundan hattın kesilmesi çok ehem
miyetli olabilir. Bundan başka, hattı 
daha esaslı şekilde tahrip için, kayaklı 
Fin grupları da demiryoluna doğru iler
lemeğe çalışıyorlar .. Hatta Romadan ge
len bir habere göre 250 kayaklı asker
den mürekkep bir Fin grubu demiryo
luna dayanmış ve geniş bir kıtasını ta
mamen tahrip etmiştir. Bu haber henüz 
başka bir kaynaktan teyit olunmamış
tır .. 

Şiınaldeki Rus ordusunun mevcudi
yeti Finlerin bu baskınları sebebiyle 
tehlikeye düştüğünden bu kuvvet gay
ri muntazam bir şekilde çekilmektedir .. 
Rus askerleri soğuktan çok muztarip 
olmakta ve gıda hkdanı da elim \ıir şe
kilde hissedilmektedir. 

Ruslar şimdi gayretlerini Manner
haym hattindan ziyade Suomi Salınl de
niz cephesine teksif et~lerdir. . Uzun 
çaplı Rus topları Leningradclan 150 ki
lometre mesafede olan Viborg limaıınun 
bombardımanına tekrar başlamışlardır .. 
Ruslar bu şehre karşı kuvvetli bir taz
yik hazırlamaktadırlar. 

Garp cephesinde 
----~-------* ........ -------- ---

Alman · kararsızlığı karşısında Gene
ral Gamleniıı takip ettiği harp usulü 

Paris, 29 (Ö.R) - Fransız cephesin
de faaliyet mahduttur. Hiç bir taraftan 
hiç bir tayyare çıkışı yapılmamıştır. Al
man başkwnandanlığının yakın veya 
t•zak niyetleri hakkında kararsızlık da
ima büyüktür. Fakat bunun karşısında 
general Gamlenin takip ettiği harp usu
lü şöylece hülfısa ediliyor : 

Müttefik orduları başkumandam Al
manyanın teşebbü•e geçmesini bekle
mektedir ve her teşebbüse karşı koy
n1ağa hazırdır. Almanyanın, müttefikler 
gibi, zamanın geçmesini sabırla beklemi
yeceği ve çok zaman faaliyet~iz duramı~ 
yacağı kanaati vardır. Yeni sene iptida
larında A1manyanın harbi ncticelendi.r
ınek ümidiyle bir harekete girişmesi da
ima mevcuttur. 

Lükscmburgdan alınan haberlere gii
re, büyük dukalıkta bulunan askertk 
çağında Almanlar orduya davet edUmi
yerek Lüksemburgda bırakılmışlardır .. 
Bunlar Hitlerist teşkilat içinde yarı as
keri vaziyette bulunduklarından Liik
scmburgun milsellfıh kuvvetlerinden da
ha mühim bir yek<ln teşkil etmektedir
ler .. Almanyanın asker mevcudu bakı
"''"f'l..,.,, cı1lru11\r vtt711•PttP. nlmAtU •ollf'ht ... 

le bu gençleri silfıh altına almaması bir 
kat daha dikkate şayandır. Çünkü Nazi 
ordusunun inkişafı planında tasarlan
mış olan 310 fırka ve 2000 tank, general 
Von Kaypel tarafından toplanmış ol
maktan uzaktır. 

LONDRA, 29 (Ö.R) - Mozelden Re
ne kadar uzıyan garp cephesi boyunca 
devriye faaliyeti devam ediyor. Lapa 
lapa kar yağıyor. 

Almanlar dün Fransız mevzilerine 

ufak baskınlar yapmışlardır. Bu baskın
lardan ikisi topçu hazırlığı ile yapılmış 
ise de derhal püskürtülmüştür. 

Berlin, 29 (A.A) - Alman istihbarat 
bürosu tebliğ ediyor : 

Resmi bir tebliğe nazaran dün bir İn
giliz tayyaresi tahrip edilmiştir. .. Bu 
tayyare 18 ilkkfinunda cereyan eden ha
va muharebesinde düşmanın 36 tayyare
sini düşürmüş olan avcı tayyareleri ta ... 
rafından tahrip edilmiştir. 

Rus ya Almanyayq Almanların İ•tediği 
kadar yardım edemiyecek 

Londra2 9 ( ö.R) - «Rus debboyu» adlı bir makalesinde <Nevyork 
H erald» gazetesi Rusyanın ek onomik ve askert b aktmdan Almanya
ya yardım edebilmesinden şüphe ediyor. U m u miyetle zannedildiğine 
göre Hitlerin h arp mak inesin e Rusyanın yardımı pek bü yük olamıya
caktır. Rusyadak i nakliyat güçlükleri sebebile m ü h im mikyasda m a l· 
zeme v e ham m adde tedariki m uhtemel değildir . M esela Rusyadan 
Almanyaya petrol nakli için 3 5 b in petrol tankı da imi olarak demir 
yollarında faaliyette tutmak lazımdır. Bu i ş son derecede müşkül, ve 
hatta lmkansizdır. Ruslarin askeri yardımı da bundan daha kıymetli 
nlamıvncaktır • 


