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HAKKI OCAKOGLU . 
ABONE ŞERAi Ti 

DEVAM MODDET! Türkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 

Gilnil geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

llAn milnderecatından gazetemiz mesulıyet kabul etmez. Ciimhuriyctin ve Cümhuriyet e$crini1' bekçi3', $4ba.hlan çıka.T n11<Ut ya..ıetedit 

PAZAR ltD 

GiJbelsin yeni yıl mesajı 
Roma 30 (Ö.R) - Alman propaganda 

nazırı B. C öbela yarın akpm saat J 9,30 -
19 ,SO arasında Alman milletine bütün rad
yo istasyonlarının neşredeceği yeni yıl me
~ajım tebliğ edecektir. 

, ____ _J 
Yenl Asır Matbaasında basılmı~tır. 

ım büy··k h zla devam di or 
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Kızılay f elik et yerine 300 
yataklı ve tam teşkilitlı bir 

hastane treni yolladı lllll54 \ 
~..SKl~lHlll ··----

----------- :::_ , _________ _ 
Milli yardım komitesi reisi B. A. Renda ve Başvekil 
B. R. Saydam yardım tedbirleri hakkında izahat verdiler 

F eliketzedelerin bir kısmı Sıvas ve 
Tavasta iskin edilecek yaralılar civar 
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viliyet hastanelerine sevkedildi 
Zelzele felaketi mmtaka..mu gösteren haTita 

Bütün Türk yur~u !:: 
Kardeş ıztırabını bir an evvel dm- (, 
dirmek için tek bir ka lp halinde ~ 

çarparak yardıma koşınaktadır . 

Milli 
Tesanüt 

- lf.-
Kanıyan kalplerimiz 
için bir teselli olacak 
kadar kuvvetlidir 

--*-
HAKKIOCAKOCLU 

Asırlık mabedleri, muazzam abi
deleri yıkan, kardeşlerimizin müte
vazi yuvalarını başlarına çökerten 
büyük zelzele felaketi vatanın her 
köşesinde Türke yakışan bir hassa
siyetle karşılanmıştır. 

Her evden bir cenaze ç ıkmış gibi 
teessür umumi ve derindir. 

Nereye varsanız, kiminle karşılaş
sanız bu elim hadiı;enin m uztarip 
kurbanları, konuşma mev7.uu nu teş
kil ediyor. 

Çehreler gamlı, gözler nemlidir. 
Facianın azameti ne kadar tüyler 

lirpertici ise, bunun milli tesanüdü 
canlandıran akisleri de o derece te
sdli ve gurur vericidir. 

Yeni Türkiye Cümhuriyeti mem
lekette « Nemelazım > düşüncesini 
imparatorlukla beraber yıkmış, ta
rihe mal etmiş, onun yerine Türkün 
asli ve hakiki şiarı olan mi1li tesanüd 
terbiyesini ikame eylemiştir. 

Bugün bu asil terbyenin fi ili te
ce1Jiyatında kanayan kalplerimiz bir 
az teselli bulur gibi oluyor. 

Milli Yardım Komitesi daha fiilen 
işe başlamış değildir. Henüz mesai 
programını, tali komitelerini teşkil 
ile uğraşıyor. 

Fakat vatandaşlar onun hareketi
ne tekaddüm ettiler. Şehrimizde hiç 
kimseye el uzatılmadan, hiç bir kim
senin kapısı çalınmadan doğrudan 
doğruya Kızılay Merkezine gönderi
len paraların yekunu kırk sekiz saat
te yirmi bin lirayı aşmıştır. 

Esya teberrüatı iki vagonu geçmiş
tir. Miilhakattan gelen haberler <le 
ayni mahivettedir. 

Bu heyecan ve hassasiyetin bir 
tek manası vardır. 

O da vatan mefhumunun bütün 
milletçe anlaşılmış ve kavranılmı~ 
bulunduğudur. 

Türkiye deyince tek adam hatıra 
gelmelidir. Yurdun her hangi nokta

- SONU 2 İNCİ SAHiFEDE -

HAKKJ OCAKOOLV 

Ankara 30 (Hususi) - Kızıhıym 300 
yataklı bir numaralı seyyar imdad haı;
tru1esi, laboratuvarları. rontken makinc
fori ve siiri hastalıklarla mücadele tec
lıizatı ile birlikte felaket mm1akasma 
s<?vkcdilmiştir. Bu hastanenin heyeti 
sıhhiyesine mebus doktorlardan opcra
tiir Sadık Konuk, doktor Fatma ve me
bus eczacı Salih te dahildir. 

Ankara 30 (Hususi) - C.H.P. Mec-

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Praıısız başı·ekili B. Daladiye 

Tamamen 1ıarap ola11 Erzincan şe1ırimiz 
~-~~----~~~--~~ 

F=ransız 
Meclisinde 

Dost milletinin teessür 
felaketine vardım kararı 

~ 

Türk ve 

Paris 30 (Ö.R) --- Ingiltcre kralı ve 
Fransa rcisicüınhurunun taziye telgraf-
ları diğerlerinden evvel Ankarada alın
mı.ş ve Ttirk umumi efkarı bundan pek 
miitehas~i.s olm~tur. 

! Pari.s 30 (Ö.R) - Meburnn meclisi
nin bu sabnhki içtimaında, rcisicümhur 

B. Heryo müzakerefori bir aralık kese
rek Türkiye büyük Millet Meclisine 
gündcrilme!'iini tekJiI ettiği sempati me-
:mjını okuyacağını bildinniştir. Meclisin 
deı;n bir dikkatle dinlediği me ·aj şu
dur: 
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Sovvet taarruzu 
3-4:..~ 

-~~~~~---~~*-~-~------~ 

Yılbaşından evvel Mannerhaym hat-
tını yarmak güdüyor 

-~-

Fin kuvvetleri -·--Bütün cephelerd e Kızıl 
kuvvetlere karşı 
y eni z a ierler 
temin ettiler 

Londra 3 (ö.R) - Kareli berzahında 
Mannerhaym hattının cenup kısrn1:-ı:: kar
tı tahmin edilen Rus tanmızu hı: ı.r:bah 
bir kar tipisi içinde başlamı~tır. s~n ha
berlere göre bu taarruz Fin hatb üzerin
de en küçük bir tesir bile yapamamı!br. 
Ruslar Vilburi şehrine doğru cenuptan 
kendilerine bir yol açmağn cnlışıyorla~. 
Diğer taraftan Finlerin mevzii m~vnffa
kiyetler kazanshklan bildirilmektedir .. 
Ruslar Ladoga gtlünün şimalinde bir çok 
asker ve maJzem(f .kaybe~lerdir. 

R us arazisinde 80 kilometre iJerleme
ğe muvaffak olan bir F in kqif kolu Le

'bina'rad - Murmansk demiryolunu kes
Jneie muvaffak olmuştur. 

Londra 30 (ö.R) - Helsinkiden alı-
l Fin askerleri mevzilerde - SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Maarif Vekili 8. 
Hasan Ali Yücel 
Gazetemize beyanatta bulundu 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • . 
E uYeni bir imla lugati hazırlanıyor .. Mektep le · 
: rimizin kitap ihtiyaçları . en uzak vilayetler
: de bile temin edilmiştir •• Zelzele mmtakasın-
E da açıkta kalan talebenin tahsili de 
: temin olunacaktır-. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
İki günden beri ~ehrimizde bulunan 

değerli Maarif Vekilimiz bu sabah Af
yon yoliyle Ankaraya hareket edecek
tir. Vekil dün sabah Kız lise!Sini ziyaret 
ederek matematik, a"kerJiğe hazırlık ve 
fizik derslerine giinıis, talebeye sualler 
f:orınuş, öğleyin belediyenin verdiği 7.İ

yalette hazır bulunmuştur. 
B. Hasan Ali Yücel saat 15 tc beledi

ye reisiyle birlikte Kültürparkı 7..iyaret 
ederek fuar .sahasını gezmiş, İzmirde in
~ edill'Cek yeni müzenin yerini görmüş, 
Kndifckalesine kadar cıkmıştır. Bilaha
ı·c Göztcpcdeki kız en'titüsünü, Erkek 
sanat okulunu ziyaret eden vekil saat 
18 de lfalkevine giderek toplannn ilk ve 
orta okul öğretmenleriyle mesleki bir 
hasbihal yapmıştır. 

Manrif \'ekili muaJlimlere Mnlatya ve 
Elfwğ seyahatleri intibalarını anlatmış, 
bjlhassa EUizığda öğretmenlerin nasıl 
bir fedakarlık ve feragatle çalı tıklarım, 
nasıl ınüsbcl neticeler elde ettiklerini t -
'Lari.iz ettirıni~tir. 

Vekil intihalarını anlatırken muaalım
lerdcıı talebenin ~ıhhatiyfo ve günlük 
huyatlariyle meşgul olınalanm iemenni 
Ptıni , öğretmenler arasında imlfı. ihtılUfı 
mevcut olmndı~rını tebarüz ettirmiş, bir 
imla JCıgati hazırlanmakta olduğunu hl'
) aıı etmiştir. 

B.Hasan Ali Yücel bir muall ımın or· 
duğu suale cevap vererek kah\•ehanek
ı c devanı eden talebeyi bu itiyatlarınd. n 
Hl?. geçirnwk için maarif müdürünün 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

lzmirin yardımı 
iki ~ünde 20 bin liradan 

fazla para- toplandı 
Büyük feltıketimiz önünde sayın hal

kım17Jn gösterdiği yüksek alaka her 
türli.i tarif ve takdirlerin fevkindedir ... 
Kızılay cemiyeti h.mir merkezi dün sa
balıtan akşama kadar para, eşya ve yi
yecek tebcrri.iüne koşuşan hamiyctse
vcrlerle dolup boşanmış, memurları bu 
tebcrrüleri kayıt ve kabulde bile müş
külata uğramı~lardır. Bu yüksek insan
lık müsabakası cidden yerindedir ve 
göğüslerimi7J gururla kabartmaktndır. 

İz.mirden v,? kazalarından başkn bütün 
nahiyelerimizde de kaza komitelerine 
bağlı tali yardım komiteleri seçilerek fa
ruıycte geçmekri dün başvekil Dr. Re
fik Saydam tarafından telgrafla vilaye
te emredilmiş ,. e nahiyelerde de komi
teler fanJiyctc geçmistir. 

Adliye vekaleti , felaket gören mınta
kalardaki halkın ilk f.cil yardımlnnna 
yctisilmek ınak$..diyle her türlü nakdi 
ve ayni tebcrrüler için mahalli ~ardım 
komitc-lcrinin vaki olncak faaJiyetınc 
adlı~·c h-:ikim ve memurları tarafından 
azami müzaherette bulunulmasını vila
yete tamimcn bildirmiştir. 

Hükiimetiıniz nakdi yardmılara oldu
ğu kadar aynen yapılacak yardımlara 
da büyük bir ehemmiyet vermektedir .. 
Halen açıkta ve soğu a karşı bekleşen 
on binlerce vatandaşımızın arkalarına 
birer gömlek1 birer palto ve a) ak kabı 
temini onlnrın hayatlnnnı kurtaracak\ır. 
Evlerinde yeni veya eski cak<:>t, a)akka
bı, gömlek ve çama ır bulunanlar bun-

ları derhal mahallelerdeki Parti ocakla· 
rınn teslim edebiJirler. 

Parti ocaklan dün olduğu gibi bugün 
ve yarın da tatil olmasına rağmen faali-

- SONU f ÜNCÜ SAHİFEDE -
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Balo yok 
Neşriyatımız büyük 
a laka ile karşılandı 
ve tesirini gösterdi 
Şark vilayetlerindeki biıyük fela

ket üzerine bu senC' ;yılbaşı balolnrı
nm ve egl ncelerinin yapılmaması 
icin vukubulan nesriyabmız ~chirde 
bü3' ük bir alaka ve memnuniyet 
uyandırmıshr. Şehrin maruf aileleri 
telefonla gazetemize müracant ede
rek bu nesriyatı tamnnıen yerinde 
ve kendi d..ıyg\ılnrına uygun bulduk
larını bildirmişlerdir. 
Balo eğlenceleri tertip edilmiş olan 

mahallerde masa kirahımış olanların 
hemen hepsi bundan saı fınazar el
tıklerini bildirmişlerdir. 
Bu gece sehrm hiç bir tarafmdn 

balo vcrilmivccektir. Milletin kalbi 
k namış bulunduğu bır sırada bu 
n ılan<> han k<'lin umumi hıssiyata 

- SONU 2 iNCi SAYFADA -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



-1 Peygamberler '!!:!..~~~en-· 

iSA'NIN HAYA Ti 
-5-

Zckeriya, Mcryemin hizmetine 
Yusufu tahsisi muvafık buldu 

Mabede nezredilen her oğlan çocuk 
gibi o da din ve Tevrat terbiyesi aldık
tan sonra umumun arasına kanşaat.1f 
ve kanştığı zaman da artık ona kimse 
kanşamıyacaktı. 

İşte Zekeriyanın da endişesi bu idi. 
Mabede kadınların kabul edilmeme

leri onlann (aylık) halleri dolayısiyle 
bir kaç gün süren (kirli) vaziyetlerinin 
mabedin lrndsiyetine zarar vermemesi 
içindi. 

Tanrı, (Meryem) in kız olduğu halde 
(oflan) yerine mabede kabulünü emret
mişti. (Meryem) bulQia vasıl olup ta 
bu (hal) leri görmeie başladığı zaman 
Zekeriya mabedin kudsiyetini mnhafu.a 
bakımından onu kendi evine götürür ve 
orada bir kaç gün •mihman• edercli. 

Tarihler, Meryemin babası Umranm 
bu sırada vefat etmiş olduğunu yazarlar. 

(Kur'an) da Meryemin adet günlerini 
Zekeriya peygamberin evinde geçirdiği
ni kaydeder. 

Tarihin seyri ve bidiselerin birbirine 
olan bağlantı.lan bakımından (Meryem)i 
hücresindeki taat ve ibadetinde bıraka
rak Zekeriya peygamberin hayatına av
detimiz zaruridir. 

Biliyoruz ki Zekeriya ve Umran iki 
kız kardeşle evlenmişlerdi. 

Ve bunlar, ikisi de mukaddes mabedin 
en ileri gelen hadimleri olduklan için 
dolacak çocuklannı mabede izad etmiş
lerdi. 
Umranın kızı olmuş, Tanrı bu kızı 

mabede coğlan> diye kabul etmişti. 
Halbuki Zekeriyanın zürriyeti olmıyor
du. 

Bu, Zekeriyaya çok ağır gelmişti. Ev
vela, kendisinden sonra yerine, peygam
berlik postuna vekil olarak bırakacak 
kimsesi yoktu. Vakıl yakın akrabaları 
ve amcazadeleri vardı. Fakat Zekeriya
nın bunların din kanaatleri hakkında 
pek te iyi fikirleri olmadığını Tanrıya 
karşı ve gizli olarak yükselttiği müna
catlarından anlıyoruz. 

Zekeriya peygamberin kendisine biı· 
evlat, bir zürriyet vermesi için Ulu Tan
rıya olan münacatlarını Kur'an şöyle 
zikreder: 

eı:Yarab!. ihtiyar oldum. Aleni dua et
meğe kutlanndan hicap ediyorum. Ve 
senden bir veled ta.lep ediyorum. Ya
rab! Gönlüm zayıf olup inceldi ve ba
şımın kılı ağanp 'TU§en oldu. Rabbim! 
-ıiç bir kerre dua ettiğimde haib ve bi 
rchre olmadım. Her duama icabet et-
1 l. Bundan sonra hilaf etime veliahd 
o'acak ammizadelerhn, korkanm ki cm
,.inde kusur edCTler. Zevcem doğunnaz 
oldu. Ben i7ıtiyanm. ikimizin de çocuk 
yapmağa salahiyetimiz yok. Bu ancak 
senin izninle olacak - Surei Meryem: 
Ayet 1-6. 

Zekeriya peygamber işte hem kendi 
yerine bırakacak bir chayrülhaleb en
dışesi hem de peygamber olduğu halde 
duasının kabul edilmiyerek kendisine 
bir evlad verilmemiş olması üzüntiisü 
içinde idi. 

Ve onun zürriyetten kesildiğini bilen 
cmabed arkadaşları> da (Meryem) in 
yanına girip çıkmalarını ckıskanmıyor
lardı>. 

Zekeriya peygamberin senelerce de
vam eden bu dualarını nihayet cTanrı> 
kabul ediyor ve melekleri vasıtasiyle 
ona bu ihtiyar halinde evlad vereceğini 
muştuluyor. 

- Biz, diyor sana istedigin oğlanı vc
receğizı Adını Yahya koyduk. Zekeriya 
bu müjdeye sevindi. Ç~uğunun kendi 
gibi ihtiyar olan anası rahmine ne za
man düşeceğini anlamak istedi. Kur'an
da mezkur olduğuna göre Cebrail ona 
ile kimse ile konuşmamasını ve üç gün 
sonra hatununa tekarrüp etmesini söy
ledi. 

Zekeriya, bir taraftan söz söylememek 
orucunu tutuyor, bir taraftan da mabet
teki hücresinde (Meryem) in terbiye ve 
tedrisine devam ediyordu. -

Zekeriyanın gönlünde, bu genç ve 
güzel kız karşısında gençlik arzuları tu
tuştu mu tutuşmadı mı bilmiyoruz. Yal
nız o, bu müstesna güzellik karsısında 
muhakkak ki bigane kalamamıstı~(Mer
yem) i Beytülmukaddeste ve kilit altın
da tutması bunun en bahir bir delilidir. 

Zekeriya gibi dininin velisi, mabedin 

reisi ve Tanrının peygamberi olan bir 
zattan beşer zaafının en büyüğü mu
hakkak ki beklenemez.. Fakat o da bir 
insandı ve arkad~ları işte bunun için 
Zekeriyayı doksan dokuz yasına rağ
men kıskanıyorlardı. Hele Zekeriyanın 
karısının hamile kalması, Tanrının ku
rumuş dallara can veren kudreti onla
rın bu kıskançlıklarını tahrik etmişti. 

Zekeriya vaktaki mescit arkadaşları
na yakında baba olacağını ve doğacak 
çocuğu mabede azad ettiğini haber ver
di. Meryeme göz koyan ulular: 

- Ya şimdi o ne olacak? .. dediler. 
Maamafih Meryem artık on uçum~ 

basmıştı. Daha bir senesi kalmıştı. Bir 
sene sonra vesayetten kurtulacak ve 
topunun birden himayesine girecekti. 

Bu adamlar bu genç kız hakkında kö
tü bir niyet mi besliyorlardı? 

Bunu iddia etmiyoruz.. Kendilerini 
Tevrata vermiş ve kavimleri arasında 
ulu bir mertebeye yükselmiş bu din 
mürşitlerinden boyle bir hal beklenme
mesi icap eder. Onlar ccemal asıkı> idi
ler. Kendi aralarına katılacak olan 
(Meryem) in güzel arkadaşlığından sa
de bir haz duymasını istiyorlardı. 

Zekeriya peygamberin yüz yaşına bir 
basamak kala evladı olması belki de 
cTanrı> nın bilahare (Meryem) e bah
şedeceği evlad hakkında onun şüphele
rini izale içindi. (Kudreti ilahiye) dün
ya zevklerinden el ve etek cekmiş iki 
ihtiyara bir evladı nasıl verebilirse dün
ya evine girmemiş bir kızı da pekaHi 
canne> yapabilirdi. 

MERYEM - YUSUF 
(Meryem) in hücresine Zekeriyadan 

başka kimsenin girmediğini söylemiş
tik. Meryem büyüdükten sonra ihtiyaç
ları sadece din dersi almaktan ibaret 
değildi. Yemesi, içmesi, yıkanması için 
lazım olan nesnelerin hücresine ve mun
tazaman götürülmesine ihtiyar Zekeri
ya kifayet edemiyordu. Zekeriya aynı 
zamanda mabedin de reisi idi. Halka 
toplu ibadetleri o yaptırır, Beytülmu
kaddesin idaresini o yapar, me..c;cide ge
tirilen ve gönderilen kurbanları o ke
serdi. 

•• BlrMEDJ •• 
------------
ICISACA: 
•••••••• 

Lades mi, yadeş mi? •• 
-~-

YAZAN: Eczacı K. Kamil Akta§ 

Birbirini aldatarak neşe ve şaka sah
neleri )'aratan bu güzel oyunun ekseri 
baş kaldırdığı yer yemek sofralarıdır. 
Sofradaki tavuğun iman tahtası dedi
ğimiz çatallı kemiği bu aldatma akdinin 
imzasıdır. Akitler bu kemiğin birer 
ucundan tutarak koparırlar. Bununla 
bu mukavelenin hem imzası ve hem de 
tasdiki yapılmış olur. Lades ve yahut 
yadcş ne zaman icad edılmiştir. Bizim 
memleketimize mahsus bir eğlence mi
dir.Yoksa bütün dünyada cari birşey mi 
dir bilmiyorum. Istanbullu1ar buna la
des, Izmirliler de yadeş diyorlar. Aklı 
eriklerden birine sordum. La! dedi 
Arapça hayır manasına, des de. destte~ 
muhaffef el elemek, ı:ldes de elleme de
menin ifadesi oluyor demez mi? .. Bir 
başkası yok canım hiç Arapça ile Fars
ça karLc;ır mı d"yecekti, Osmanlıca aklı
na geldi, dedi ki, Istanbulluların dilini 
eşek arısı soksun, kelime lAdes defiil 
yficleştir. Ya, Arapçada hey manası~a 
g~len Ya .. değildir. Kelime Farsçadır 
yad etmekten gelir dedi. Yadem, yadet. 
yadeş diye Farisi dersi venniye kalktı. 
Eğer Iz.mirlilerin dediği gibi mesele ya
dcş ise yadctme manasına imiş, bilmem 
:serde Istanbulluluk var, bana lades gibi 
geliyor, yadeş bende peltekleşiyor, dili 
dönmiyen mini mini kız çocuklannın la
des demesine benziyor. Şu günlerde bi
risiyle Hidesim var, bu zat ta fırıl fırıl 
aspirin Bayer arıyor, bir danecik bul
sam, al sana aspirin Bayer dediğim gün, 
ladesi bastıracağım, o bir aspirine al
danmaktan korkmaz. Tevfik Fikrctin 
Haluğa dediği gibi ezeli bir devadır al
danmak, fakat bilmemek şartiyle .. 

-, Arkadaşımın =- -
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* Hızmetçi elinde biiyük bir kahvaltı 
tepsisi ile Lanyoya girdi. 

Suna kulağıma eğildi: 
- Burada kahvaltı edeceğiz. Dedi. 

Annem şımdıye kadar bana burada hiç 
kahvaltı ettirmezdi. Amma Bey babam
la beraber ban) oya girdikleri zaman on
lar hep kahvaltılarını burada yerlerdi. 
Bugi.ın sen varsın diye biz de 'tıpkı an
nemle babam gibi burada kahvaltı ede
ceğiz. Görüyorsun ya.. Annem seni ne 
kadar çok sevdi. Bey babam da sevdi. 
Gece hep senden bahsettik. Bilsen kol
tuklarım ne kadar kabardı. Be babam 

bana: 
- Aferin. dedi. Bizim kızımız zaten 

kimlerle arkadaş olacağını bilir .. 
Kahvaltımızı oynaşa şakalaşa kah 

banyodan çıkarak ve kah birbirimiz.in 
ağzımıza lokmaları sokarak yidik. 

Hizmetçi: 
- Haydi artık, dedi yıkanma zamanı 

geldi. 
Ilkönce Sunayı yıkadı ... 
Getirdigi temiz çamaşırları ona giy

dirdi. 
Suna: 
- Ben oyuncak odasında seni bekli

orum .• 

ŞEHiR H Milli 
Tesanüt 

Fırtına Uçok -Alta:Y --·-Kanıyaa kalpleriwlz 
için bil' tesem olacall 
kadar k•••etlklir Vilayette şiddetli 

yaiJnurlar mühim 
tahribat yapmıştır 
Evvelki gece yağan siddetli yağmur

ların tahribatı hakkında dün mütem
mim malOmat alınmıştır. Torbalı mın
takasına düşen yağmurların taştığı su

Bugün karşılaşacak olan bu iki tarihi 
aTafındaki maç, Altaylılar rakip HAK.Ki OCAKOOLu 

. . 
cok , ıcın • ehemmiyetlidir - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-,_ 

sıncla olursa olsun tek vatandapn 
burnunun kanaması, bir felakete 
maruz kalması on sekiz milyon in
sanda ayni dakikada ayni acıyı tev
Jid eder. 

lardan saat yirmide Fetrek çayı taşmış, İzmir spor tarihinde senelerden beri 
Tepeköy mahallesini, Çay başı köyünü daima birbirlerine rakip vaziyetinde ka
ve Eğerci köprüsünü sular Lı;;tila etmiş- lan iki kulübümüz; Alty - Üçok- bugün 
tir. Çaybaşı köyü halkı büyük bir kor- yapacakları maçla bu ananevi rekabetin 
ku geçirmiştir. yeni bir tezahürüne vesile venniş ola-

Sulardan Tcpeköyünde bir ev yıkıl- caklardır. Yalnız bugünkü rekabet dün
mış, 15 ev tahliye edilmiştir. Çaybaşı küne nazaran biraz zaif bulunmaktadır. 
köyünde iki ev sellerden yıkılmış, ham- Bununla beraber şu muhakkaktır ki IS.
dolsun ki insan zayiatı olmamıştır. Çay civert kırmızı ve siyah beyaz takımla-
başı köyünde suların tehlikesine maruz · rın her yaptıkları maç, Izmirde daima 
görülen evler tahliye edilerek suların 
hücumuna karşı sedler yapılmıstır. Halk ~laka ve ciddiyetle karşılanır.. Bugün 
bu işi yapmak için el birliğiyle. çalışmış- için Altaylılar cephesinden mühim, 
t 

amma hakikaten mühim bir vaziyet te 
ır. 

Tepeköyünde düşen yıldırımlardan mevc~tlur. Bu da, Altayın bu~ünkü ra-
jandarına telefon santralı ile bir kısım kibi Uçoka ve ayni zamanda Uçoku ta
telefon şebekesi ve elektrik tesisatı ha- kip eden Doğanspora karşı puan vazi
rap olmuştur. ~eti düşüktür .. Maaınafih Doğansporla 
Cumaovasının Bulgurca köyünde beş Altay arasındaki fark nihayet bir tek 

evin ikiser odası ve bir evin mutfağı yı- puandan ibarettir, denilebilir. 
kılmıştır. Aynca burada üç dam tama- Çilnü Doğanspor kendisinden bir 
men, beş dam da kısmen yıkılmıştır. oyun fazla oynadığı içindir ki üstün va-

Menemenin Çatıdere mıntakasında ziyette bulunmaktadır. Bu ise pek 
suların çekilmekte olduğu haber alın- tabii bir şeydir .. 
mıştır. Bu yol münakalata açılmıştır. Altay bugünkü maça iyi bir şansla çı-

Su baskını hadisesi hakkında dün ak- kacaktır .. Yani rakibinin en zaif :ıama
ı:am geç vakit yeni malılmat alınmıştır .. nında onunla karşılaşmak fırsatını elin
Son yağmurların tesiriyle Manisa ovası de bulunduruyor. Çünkü bir hafta ev
sular altında kalmış ve ekilmiş araziyi vel Doğnnspora en kuvvetli kadrosiyle 
sular istila etmiştir. Muvasale temin çıkarak berabere kalan Üçok, bugün 
edilemiyen köylere kayıklarla gidilerek Namık ve Mazhardan mahrum olarak 
vaziyetleri tetkik edilmiş ve erzak te- oynamak mecburiyetinde bulunuyor .. 
min edilmiştir. Halbuki Altaylılar için böyle bir şey 

Dün sabah hareket eden Ankara tre- mevzuubahis değildir ve mevcut en 
ni yolun bozu1masından ve su.Iann isti- k~vvetli elemanlarını bu maçta oynata-
lasmdan Ulucak istasyonunda kalmıştır. bıle~elerdir. . 
Akşam üzeri sular çekilmeğe başladığı Bır hafta evvel Üçok.la berabere ka
için bugün trenin hareketi temin edil- ~~ Doğanspor neticeyi kazanmak 
miştir. ıçın ne kadar çok çalışmak mecburiye-

-•- tinde idiyse Altay da bugün ayni mev

Adliyede 
Tebligatın posta 
ile yapılmasına 
başlanıyor-
Yarından itibaren her türlü adliye 

tebligatının posta ile yapılmasına başla
nacaktır. Bütün hazırlıklar ikmal edil
miştir. Adliye vekfıl~tinden gelen teb
ligat evrakı dün mahkemelere tevzi 
edilmiştir. 

Tebligat dairesindeki 22 'mübaşirden 
yirmi bi~ yerlerinde ipka edilmiş, 6 lira 
maaşlı hır mübaşir kadro harici kalnıl§
tır. 

Yir;ni süvari mübaşirden 16 sı ipka 
edılmış, kalan dört mübaşirden üçil pos
tahaneye yerleştirilmiştir. Bir mübaşir 
kadro harici kalmıştır. 

Tebligat yarından itibaren yeni for
müle göre ve posta ile yapılacaktır. Bu 
yeni u~ulün daha müsbet neticeler ve
receği kanaati umumidir. 

-*-Selektörlerin yerleri 
tesbit ecllldL 
ödemiş, Bayındır ve Tire merkez ka

zasiyle köyleri 1etkik eden Ziraat mü
d~:"ü B. Refet Diker avdet etmiştir. 
Koylerde zeytinlikler tesbit edilmiş ve 
~.elektörlerin .yerleri tayin edilmiştir.Bu 
uç kazaya bırer selektör verilmesi te
karrür etmiştir. -·-Hatdm namzetleri... 
Iz.mir hakim namzetliğine tayin edilen 
B.B. Ali Karaca ve Yusuf Danışman 
gelerek yeni vazifelerine başlamışlar
dır. Bu iki adliyeci evvela müddeiumu
milikte üç aylık stajlarını yapacaklar
dır. 

- *-Bay Multip Özyiğlt 
Pamuk ve zeytinyağ ihracat birlikleri 

umumi katipliğine incir ve üzüm koo
peratifl~i birliği umum müdürü bay 
Muhip Özyiğit muvakkaten tayin edil
miştir. 

:········································ • • . 
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kide bulunmakla kalmıyor, ayni za
manda bu maçı kazanmak mecburiyeti
le karşı karşıya da kalmıştır. 

Kısacası demek istiyorum ki; Altay 
bu maçı kazanamadığı takdirde artık 
Milli küme müsabakalarına bu sene için 
de iştirak P.debilrnek ümidi kalmamış 
oluyor. Meğer ki Doğanspor bundan son
ra karşılaşacağı rakiplere bir sürpriz 
neticesi mağlOp olsun .. 

Altay takımı, hali hazırda kuvvetli 
bir tabiyeciye de malik bulunmaktadır. 
Vahap, buaün takımın teşkilinde ve 
oyun tarzında idarey\ elinde bulundur
maktadır. 

Bugün bilgili bir antrenör vaziyetin
de bulunan Vahabın Altay takımı için 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Mühacir ve : 
• 

mübadillere 
İzmir Askerlik Şubesinden : 

1 - Muhacir ve mübadillerden he
nüz kaydını yaptırmamış olanların 
kayıtlarını yaptırmak için nüfus hü
viyet cüzdanları ile şubeye gelmele
ri lanmdır .. 
2 - Kayıt muamelesi 4 - 1 - 940 
perşembe gününden itibaren başlı
yncak ve 4 - 2 - 940 pazartesi günü 
bitecektir. 
3 - Bu mUddet içinde kaydını yap
tırmıyan yoklma kaçağı sanılarak 
hakkında kanuni muamele yapıla
caktır .. 
4 - Mülteci olanlar da gelmeleri 

mecburidir .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Güzel bir hareket 
Dün Kı:t.ılaya teberrüatta bulunanla

rın llitesi arasında mensup bulunduğu 
sirketler adına yaptığı yardaımlardan 
başka ismini de vermek istemiyen bir 
ecnebinin bin lira verdiği kayıtlıdır. 

Listeyi görünce bu büyük kalpli mem
leket misafirinin kim olduğunu öğren
mek merakına düştük. 
Yaptığmuz hususi tahkikat neticesin

de bu zatın Edmon Jiro olduğunu, hadi
se karşısında teessüründen göz yaşı 
döktüğünü de tesbit eyledik. 

Bu memleket misafirinin derdimize i Yazı makineleri Tamirhanesi.. ortaklık edişinden çok mütehassis oldu-
: Sa~·ın müşterilerine yeni yılı saadet ğuınuzu kaydederken bu hareketin di-
: •·c ne<je ~inde geçirmelerini dile!'. ğerleri için nümune teşkil eylemesini 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• teıneııni ederiL. 

Diyerk banyodan çıktı, gitti. 
Yıkanma sırası bana gelmişti. 
Hizmetçi kız da benim vücudumun 

rengine ve güze1liğine bayılmıştı. Beni 
yıkarken oramı buramı sıkıştırıyor: 

- Ah .. Sen yok mu .. Büyüyünce ne 
canlar yakacaksın .. 

Diyordu. Halbuki ben çok merhamet
li idim, Bir sineği bile öldüremezdim. 
Biiyüdüğüm zaman acaba tabiatim ah
Hikım mı değişecekti ki can yakacak
tım ... 

Hem yıkanıyor hem ele arkama yine 
eski kirli ve yırtık Amerikan göınleği
mi nasıl giyeceğimi düşünüyordum .. 

Hizmatçi beni kocaman bir havluya 
sardıktan sonra banyodan çıkardı ve 
bir sandalyaya oturttu. 

- Burada kımıldanmadan biraz bek
le .. 

Diyerek gitti. Beş dakika sonra elin
de tıpkı Sunanın giydiği gibi iç çama
şırları He gelmişti. 

Sesimi çıkarmadım. 
Artık içimden dışıma 1111e tepemden 

tırnağıma kadar değişmiş, başkalaşmış
tım. Banyonun duvardaki aynasında 
kendimi adeta tanıyamadım... Acaba 

iderken bu · 

idi? 
Sevincim içinde bu endişe de vardı. 
Tabil bunu hizmetçiye soramazdım .. 
Suna beni oyuncak odasında bekli-

yordu. 
Hava ılık bir bahar havasıydı. Bu

nunla beraber bizim oynıyacağımız oda
nın küçük sobasını yakmışlardı. 

O gün öğle yemeğini Fahri bey olma
dan Suna, annesi ve ben yedik.. Öğle
den sonra bahçeye çıktık. Üstümüzü ba
şımızı kirletmeden bahçede oynadık. 
Akşam üstü de ben gitmek istedim. 

Çünkü annem babam belki erken gelir
lerdi... 

Sunaya: 
- Artık, dedim yavaş yavaş soyuna-

yım da gideyim .. 
Suna yüzüme hayretle baktı. 
- Soyunacak mısın .. 
Dedi. Ben: 
- öyle ya .. dedim .. Arkamdakiler be

nim değil ki... 
Suna benim bu sözüm üzerine: 
- Anne.. Anne!.. diye neşeli neşeli 

bağırarak koştu. 
Annesi pençereyi açarak seslendi: 
- Ne var Suna? 

•• 

çok kuvvetli bir unsur olduğu muhak
kaktır .. Buna mukabil Üçok yukarıda 
söylediğim gibi, Mazhar da sakatlandık
tan sonra çok zaif bir zamanda bulun
maktadır. Maamnfih puanı diğer rakip
lerinden ileride olduğundan kendisinin 
bugüne kadar elde ettiği üstünlük, bu 
maçta .ren ilse bile, mevcut kalmaktadır. 
Yani Uçok bu maçı kaybetmiş olmakla 
~ampiyonluktan uzaklaşmış olmıyacak
tır. Yeter ki burulan sonraki maçlarda 
fena neticeler almasın .. 

Bugün karşılaşacak olan takımların 
şu kadrolarla oynamaları muhtemeldir: 

ALTAY: 
Süleyman, Ali, Mehmet, Şeref, İlyas, 

Muzaffer, Hakkı, Salihettin, Moris, 
Tevfik, Hakkı, 

ÜÇOK: 
Hüseyin, Ziya, Halim, Ali, Nurullah, 

Feluni, Fahri. Namık, Sait, Muammer, 
Salim .. 

Bu şekle göre, takımlar arasında, bir
birlerine tefevvuk edebilecek derecede 
bir üstünlük mevcut değildir. İki mü
savi kuvvetten birinin daha iyi ve göre
rek oynaması neticeyi lehine çevirme
sinde başlı başına ~il olacaktır. Yal
nız Altay için bir üstünlük mevcuttur, 
o da maneviyattır .. 

Altay; benim tahminime göre, bu ma
c:ı kazanmak içln Ücoktan daha şanslı 
bir vaziyettedir. Yalnız bu takımın ka
lecisi Üçok kalecisinden zaiftir. Altay 
takınu kalecilerinin iyi oynamaları tak
dirinde maçı kazanmllan kadar tabii bir 
şey olamaz .. 

Ben bugünkü maçta beraberlik bek
lemiyorum .. Üçok, ille anlardan itibaren 
başlıyacak olan Altay forvetlerinin ta
arruzlarına, mukavemet edebilirse ne
tice için ümide düşmesi tabüdir. Bilhas
sa Sait, rakip kalecinin zaif olmasından 
ıstifade ederek bir iki sayı da çıkarırsa 
Altay için Milli kümeye veda etmek 
icap edecektir. 

Altay kalesine tehlike bir tek nokta
dan gelecektir, Saitten.. Fakat Üçok 
müdafaası Altay hücumlarından fırsat 
l.ıulup ta müsait vaziyr,tte Saide bir iki 
defa top gönderebilecek mi? .. Fırsat el
de etmekte Altay daha fazla imkan bu
labilecek, Üçok ise fırsatlardan istifade 
etmesini iyi bilecektir. 

AGAH BARTU 

~ ......... s·~·i~···;;·~k ......... ~ 
=- BAŞTARAF! 1 İNCİ SAHİFEDE: 
i makes olduğu muhakkaktır.. İzmir : 
E palas oteli, Bornovadaki İngiliz ku
: lübü ve Karşıyaka kulübü balo ter
: tip etmemeğe karar vermişlerdir. 
: Şurası memnuniyetle kaydedilme

melidir ki yılbaşı gecesi eğlenceleri 
için bütçelerinden birer mikdar pa
ra ayırmış olan vatandaşlar umuhıi- . 
ye ile bu paralan felaketzede yurd- : 
daşlar için Kızılaya yatırmağı tercih : 
etmişlerdir. : 

** : Ankara ve İstanbul muhabirleri- : 
mizden aldığımız haberlere göre Is- : 
tanbul ve Ankarada da yılbaşı eğ- : 

• lenceleri yapılınıyacak, balo verilrni- : 
: vecektir.. : ., ....................................... . 

Yurdun her hangi köşesinde bir 
kanş toprak tehlikeye düpac onun 
müdafaasına on sekz milyon ınsan 
tereddütsüz koşar. 

Türk camiası tek bir aile, Türk 
vatanı tek bir evdir. 

Bunun böylece bilinmesi ve böy
lece bütün cihana bildirilmesi kuv
vetimizin, kudretimizin ifadesi ol· 
mak bakımından ayn bir hususiyet 
taşır. 

Vatandaşlarımızın, gösterdikleri 
umumi heyecan ve hassasiyet istik
bal için bir emniyet teşkil eder. 

Millet ölçüsünde yapılacak yar
dım, yarın enkaz yığım haline gelen 
şehirleri bir mamure haline getirme
ğe kafi gelecektir. Yıkılan, sönen 
ocaklar yeniden kurulacak ve tüte
cektir. 

Y urddak.i alaka ve hassasiyet bu 
mevzuda hiç ıüpheye mahal bırak· 
mıyacak kadar kuvvetlidir. 

Türk bir defa yapmak ve başar· 
mak karannı vermelidir. Bu karan 
verınce onun önünde hiç bir engel 
yer alamaz. 

Memleketimizin şu felaket veaile
sile gösterdiği milli tesanüdü kay~ 
dederken ne büyük bir heyecan 
duyduğumuzu ifade etmek kolay bir 
iş değildir. 

Zira nemli gözlerimizden sel gibi 
yaşlar akıtan faziletkarlık, fedakar
lık ve ferağatkarlık sahnelerile sık 
sık karşılaşıyoruz. 

Bu memleketin misafiri olan ya
bancıların acımıza ortak olu~ları, ya· 
bancı ülkelerden dostlarımızın el 
u7.atışları bizleri çok mütehassis 
ediyor. 

Bununla beraber hu memleketin 
öz evladı olan, bu yurdcla yüz bin
lerce lira kazanan, adedleri ne kadar 
mahdut olursa olsun, bazı adamlara 
da rastlıyoruz ki katı yüreklilik gös
teriyorlar. Para hırsı maalesef bu 
adamların vicdanlannı karartmış, 
hassasiyet damarlarını zaafa· uğrat· 
mıştır. Bu gibiler için his, merhamet, 
alicenaplık boş birer mefhumdur. 
Onların tek Allahı vardır. O da 
PAR A'dır. Amma bu gibilere de 
anlatmak lazımdır ki bu yurdun üs
tünde yaşayanların, bu yurdun te
miz havasını teneffüs edenlerin, bu 
vatanın servet kaynaklarından isti
fade edenlerin bazı mükellefiyetlerl 
de vardır. Olması da lazımdır .... 

HAKKI OCAKOOLV 
#'TTUMF.ZA &4 '?b..«*' ;a&f 

Sinemasında EL HAMRA 
BUGÜN 

Senenin en güzel AŞK - DANS - MÜZİK Şaheseri 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

HONOLULU 

BAŞ ROi.DE : Diinyamn en büyük damöm : ELEANOK POWELL 
SEANSLAR: Her gün, 2 - 3.30 - 5.30 - 7.30 - 9.30 
DİKKAT : Bugün 10 ve 11.30 da ucuz IBlllİlle... 
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JI İLKKANUN PAZAR 1,3' 

ilkbahara kadar 
Almanlar Garp cephesinde 5 milyOn 
talimli asker tahşid edeceklermiş 

Londra 30 (ö.R) - Niyoz Kroniklin !erine mani olmamıştır. iki taraf, tay- şiklik yoktur. Alınan ba:;kumandanlığı- pılmıı;lLr. 
Amsterdam muhabirine göre Almanya yarelerini keşif uçuşlarında çok faal şe- nın niyetleri hakkında kararsızlık de- Roma 30 (ö.R) - Alman haberlerine 
ilk bahara k.adar garp cephesinde U.lim kilde lrnllanmakla beraber müsademe vamdadır. Müttefik kumandanlığı her göre Alman keşif tayyareleri Fransanın 
gömıii§ be~ ınilyooluk bir ordu bulun- kaydedilmemiştir. Müttefik .tayy~releri taarruz hareketine mukabeleye hazır- garp havalisinin bir kısmı üzerinde uç
dunnağa hazırlanmaktadır. Almanyanın kıymetli fotografiler getmnk~lerdır:. dır. General Gamlenin taktiği ~ari fe- mu.,lardır. Hava tehlike vaziyeti bic sa· 
iatlll ettiği yerlerde en az 50 fırkalık bir Alman tayyarelerinin lngıltere uze- dakiirlıkla azami netice aranması şek- at ;ünnüştür. Ingilterenin cenubu ıarki 
kuvvet bulundurmıığa mecburdur. Bu rinde kesif uçuşları yaphkları hakkında !inde hülasa edilebilir. Vaziyet hakkın- sahili üzerinde de Alman Uıyyarcleri gö
kuvvetten 40 fırkayı Lehistana tahsis Alman r~dyosunun verdi!(i haber tama- da lngiliz gazetelerinin ınütaleaları rülmüştür. Ingilizler, avcı tayyarelerinin 
etmesi lazımdır. n'len uydurmadır. tDeylimeyl .. gazetesinin şu cün1lesly]e dü!jmanı tardettiğini bildiriyorlar. 

Londra 30 (ö.R) - Garp cephesinde hülasa edilebilir: dkinci dünya harbı Pacis 30 (ö.R) - Sabahki resmi teb-
soıı 24 saat zarfında karada müsademe Paris 30 (ö.RJ - Şiddetli sovuğa rag- ancak ba.~laınıştır.• li~: Şiddetli sovuğa rağmen Mozel ile 
olmamıştır. Ormanlık Voj ınıntakasın- men Mozel ve Sar arasında keşif faali- Sar arasında m(ifrezelerin faaliyeti var-
da bir Fransız müfrezesi düşman cep- yeti olınuştur. Dün kaydedilen hava Paris 30 (Ö.R) - Cephede büyük ha- dır. 
he hattının arkasına sokularak bir •~- faaliyeti iki taraf tayyareleri arasında va faaliyeti olmu~. her iki taraftan ke- Roma 30 (Ö.R) - Fransız tebliğine 
biti ve bir ki.ıçiik zabiti esir etıu.iştir. hiç bir müsademeyi mucip olmaın"itır. şif uçu~ları yapılmıştır. Fakat hiç bir nazaran Vojlarda Fransız kuvveUeri bir 
Sovuğun sıfırın bir çok derece altuıda Paris 30 (ö.R) - Bitaraf devletler hadise cereyan etmemiştir . .Mozelin gar- Alman keşif kolunu bastırarak bır çok 

olması denizde ve havada kqü hareket- huduUarında Alınan lertıbatında degi- hında sümubuz keşif hareketleri ya- esirler almışlardır. 

·y~·;a·~; .. ···biiyii.k ..... h~·~l'~ ..... J~·~~; .. ·~diy~; ...... Bi·; .. A~I~~-~··· 
yerıne 300 Kızılay felaket 

teşkilatlı bir hastane 
yataklı ve 

treni yolladı 
tam 

--~--~~----~*~~-~~~-~~---
- BAŞTAR~J 1 ~ci SAYFADA-::- etmiştir. Felaketzedelerden bin ki:;inin treninde 215 yarJlı vardır. 

Ji.s grubu ile mustakil partı grubu dun Sivasta, bin kişinin Dava.st.;ı iskanları Erzincan, 30 (A.A) - Dördüncü umu-
saat 14 te B. Hilmi Oralın riyasetinde temin edilmiştir. mi ınüfetıisi hamil yardım katarı 29-12-
toplaruırak yurdun bazı mıntakalarında Birinci yaralı kafilesi Divrik"e gelmL5, 939 gece saat 22 de Eraincana gelebil
hakikl bir afet halini alan zelzele felii- buradan Malatya, Elazık ve Diyarbakır mi~tir. Temizleme ve yardım işleri bu 
keti üzerine vatandaşlara yapılan ve hastanelerine scvkedilmislerdir. Yol sabah 30-12-939 da başlamıştır. Bu ka
yapılacalı: olan ya!'dını. tedbirleri üzerin- açılırsa ikinci kafile Siv~ hastanesine lJrdaki külliyetli malzemeden b%ka 
de hiiküınetin izahatını dinlemiştir. götürülecek, olamazsa bu yaralılar da halka yiyecek levzüne dün geceden iti-

lik önce milli yard.un komitesi reisi cenup istikaınctine sevkolunacakt1r. haren 'b.a!?lanını~lır. Erzjncan halkı bu-
B. Abdülhalik Renda, teşekkül eden Erzincanda temizleme ve yardım i.-;- gün daha ı;akin ve yapılan yardımdan 
milll yardım komitelerinin ne -~ekilde !eri başlamıştır. Dünden itibaren halka memnundurlar. 
Pl&nlaştırılınış olduğundan grup heyet- yiyecek tevziine iptidar edilınis_tir. Er-

be d trn. ı· Ankaı·a. :ıo (A.A) - Bu sabah alman 
]erini ha r ar e ış ır. zincan halkı derin teessür vc matcn1ine hab<-"rlere g:öre. Erzinrandan birinci ter-

Sonra kürsüye gelen başvekil doktor rag· men bugün daha sakindir. Kardeş l 
k 

tip ~:arulı kafilesi Divri~e ge mishr. 
Refik Saydam, hü üınetçe derhal itli- teseJ!L,ini ve scfkatini du; an halk biraz 
haz edilm~ olan ve bundan sonra illi- daha ınüleselli ve yapılan yardıından Sivas yolunun henUz açılmaını~ ohna-
haz edilecek olan tedbirleri izah elmiş- memnundur. " dolayısiylc bu kafile vehametl~ri de-
tir. Erzuruından gönderilen sıhhi i:ndad rcccsirH.' göre Malatya, Elıizı~ ve Diyar-

Bu izahat grup heyetlerince ittifak ve ekipleri işe başlaını-!?lardır. bukır hastanelerine yatırılınak üzere 
t~ekkürle kabul olunmuştur. Aynı cel- Ankara 30 (Hususi) - Dünkü trenle yollarına devam ettirilmis ve ara istas
.ede her mebusun felaketzedeler icin Ankaradan 25 ton c~ya 1 n1ühi111 rniklar- yonlarında icap eden iase ,.e sıhhi ter
asgarl yüz lira teberrü etmesi kabul da erzak, 2000 battaniye, 2000 don ve tib.ıt alınınıstır. 
edilmiştir. gömlek gönderilmiştir. Yol aGıldığı takdirde ikinci kafile Si-

Ankara 30 (Husuı;i) - Bir iındad lre- Erzincan, 30 (A.A) - Bugüne kadar vasa nakledilecek, bu mümkün olamazsa 
ni ıtJıraköyde tipi hasebiyle tevakkuf Erzincandan hareket ettirilen iki yaralı yin~ cenup i'tikametine gönderilecektir. 

Memlekette 
Felaketzedeler icin 

~ 

yapılan yardımlar 
Ankara 30 (Hususi) - Yüksek Ziraat 

enstitüsünün b~tiln. şubelerine mensup 
gençler, profesorlerı ve doçentleri ile 
aralarında İŞ bölümii yaparak dün mü
hinı miktarda eşya göndermişlerdir. Bu
giiD de 630 parça eşya ve çamaşırla 1500 
lira teberru etmişlerdir. Faaliyet kolla
rı, profesörlerin ve doçentlerin aileleri 
He birlikte çalışmakta ve iç çama~ıdarı 
hazırlamaktadırlar. 

Malatya 30 (Husuı;i) - Malatya hal
kı iki üç .saat içinde 1700 lira toplıyarak 
felaketzedelere gönderdikleri gibi ton
larca erzak. konserve, ekmek gönder
mek suretiyle yardım yapmışlaı·drr. 

Malatya bez fabrikası doktorlarının 
idaresi altında bir imdadı sıhhi heveti 
teşkil edilerek felaket sahasına gö~d<>
riln1istir. 

Bu' heyet 7 ton erzak, bu· çok kazan
lar, 50 takım yatak, yastık, battaniye, 

bir çok sıhhiye eşyası ile bt·ı·aber hare
ket etıni.s ve eınrine ayrıca bin lira ve
rihnjştir ... 

Bl'Z fabrikası felaketzedelerden ihale 
ve ia~e üzerine almıştır. 

Ankara 30 (Hususi) - Yardım sever
ler cen1iycti 1 bayan Inönünün riyaseti 
altında bugün saat 14 le Ismetpa>a kız 
enstitüsünde toplanarak fel5kctzedclere 
yapılacak yardıınlar hakkında görüşn1e
lcrdc bu1unn1ustur. 

Babaeski 30 · (A.A) - Babaeski ha
yırsC'ver halkı tarafından Erzincan fela
ketzedelerine ilk vardıın olmak üzere 
(1.154.615) kuruş ğönderilmiıjlir. Bunun 
n1üteakip ınernurlar, ınekteplilcr ve 
köylüler ,.e gene halk tarafından yapıla
cak teberrüler gönderilecektir. 

Fl'liiket haberini duyan halk, felaket
zedelere tehalükle elini uzatmaktodır. 

Hollanda 
ıs den 60 yaşına 
kadar olanlar 
hakkında bir karar 
Amsterdam, :ıO (Ö.R) - 18 illi 60 ya-

~ında her ferdi lüzuınu takdirinde as
keri makamlara yardımla mükellef tu
tan bir eınirname ncsrcdilınistir.. Hol
landa hüküıneti hudutlarda müdafaa 
tertibatını çok ilerletmislir. 

Hollanda - Almanya hudutlarında Al
man tahşidatının muhafaza edilmekte 
olması büyük endioeler kaynağıdır. 

,.,.,,,,., * Nllııı'lrılllıl 
Yılbaşı 

• 
pıyangosu 

İstanbul, 30 /Hususi) - Milli piyan
ronun yılba~ı ı..eşidesi 31 akşıını (Bu 
ak~an1) saat 20 ile 21 arasında Asri si
nf'rnada çekilecektir. - *-lrlandada 

Yeni salahiyet 
kanunları ••• 
Londra, 30 (Ö.R) - lrlanda ba~vekili 

Dö Valcra, Köning park antrepoların
cian sit3h kaçırılması üzerine hükümete 
istisnai ba7.ı !)alahiyetler verilıne::;ini is
tiyt'n kanunların ınüzakcresi için parl3.-
111entoyu fevkalrıde ictiınaa davet et-
ıni~ir.. · 

notası 
Roma 30 (Ö.R) - Alman hültümeti 

bitaraf hükümetlere ve bilv&Sıta, Pa
ris ve Londra hüküınetlerine bir nota 
göndererek müttefiklerin manda altın
daki araziyi kendi harp maksatları için 
kullanmalarını protesto etmiı; ve lngil
tere ile Fransanın bu arazide hükiim
ran devlet -"llahiyetini haiz olmayıp va
zifeleriniıı bu 1nen1leketleri tedricen is
tiklale kavuşturmak ve asayişi muhafa
za etmek oldugunu kaydetmiştir - *-ltalyada 

Bir tren kazası-
Pari.' 30 (ö.R) - llalyada. Napoli ci

varında bir tren kazasında 40 ölü ve 103 
}·aralı kaydedilmiştir. Kaza bir makas 
hatasından ileri gclıni~tir. Yüz kilomet
rr süratle gelmekte olan bir ekspres. 
bir yolcu treninin bulundugu bir hat 
iiı.l'rine geçn'Iİ!5 ve ınüsaden1e ınh:tü gö
rülınemi~ bir .şiddette oln-ıu~tur. 

Estonya 
Finlandiya aleyhinde 
vaziyeti mi aldı? 

Pari.s 30 (Ö.R) - Estonyanın Finlan
diyaya kar~ı hattı hareketi Helsinkidc 
şiddetle tenkid edilmeklc•dir. Fin ~ehir
lerini boınbardın1an eden Rus tayyare
leri Estonya üslerinden hareket ediyor
lar. Fin gazeteleri diyorlar ki; F.,tonya 
ırk birliğinin bağlar yarattığını v<.> Fin
landiyanın aynı zaınanda Estonyanın da 
istiklali için harp eltigini anlaı1'1an11ştır. 
iki •uillelin dili;manları aynıdır. 

Fransız cümhur 
reisinin nezdinde 
Paris, 30 (Ö.R) - Fransa reisicümhu

ru ,general Gaınleni ve Yunan elçi.~i B. 
Politisi kabul etn~fü. 

~* """""""' 

Akhisarda yardım 
Akhisar 30 (Hususi) - Felaketzede

lere yardıtn bugün de devam etmiştir, 
Halk akın akın kaymakamın ve beledi
ye re!sinin hitaplarına iştirak etınekte
dır. Yoksul bir ihtiyarın beş lira ll'bcr
ruu bütiin halkın heyecanını artlırınış
lır. 

Bugün yapılan teberru yekunu 1764 
Hra olınu~tur. Yarın kahveciler, lokan
tacılar hilsılatlarını kon1iteye teberru 
edeceklerdir 

Akhisar1 su bastı 
Akhisar 30 (Hususi) - Son günler

de devam etmekte olan şiddeUi yağ
nıurlar Akhisar ovasını su altında bı
rakn1ışlır. 
Yağan yağmurların şiddetinden kaza

mızda dün gece yedi ev yıkılmıştır. 

lngilterede bir 
daha silah 

kaç sınıf asker 
altına çağırıhyor ;, .............. ıııııı .. .,.,o~,,,~>~ıaauıll'2.l1112b~~~*~•lillll:s:::a .......................... ~ 

Londra 30 (ö.R) - Yakında lngilterede bir kaç sınıf daha silaha 
çağırılacaktır. Şimdiye kadar yalnız 20 - 23 yasları arasında olanlar 
orduya alınmıştı. Bunların miktarı 600 bindir .. Yeni davet ordunun 
teşkilatında yapılan terakkiler sayesind~ mümkün olmuştur. Böylece 
harbın iptidasına nazaran _daha _çok _mı~tarda askerin talim görmesi 
mümkün olmaktadır. lngılterenın şımdıden silah altında bir buçuk 
milyon askeri vardır. Hindistan ordusu ve dominyon orduları bu mik
tara dahil değildir. 

Roma 30 (ö.R) - Londradan bildirildiğine göre lngilterede yeni 
yılı müteakıp daha bir kaç sınıf kralın emirnıımesile silah altına çağı
rılacaktır. Halen mer'i olan askerlik kanununa göre 18 - 41 yasları 
arasında bütün vatandaşlar silah altına çağırılabilir. -

, .... mma. ...... -.. ...... ,._a;a;ı...,._,ıımc:•ıııııım-.ın. .. K 

1 Tekınil İ:r.n1irin tt-k.rar tekrar gürın~k islt•di~· i ~·ok kin1~<"lerin de ~·er hula. 
ınayıp ta görenıedf~i seneler:n biricik ınrJüntao;;ı 

TÜRKÇE (ÇALINA .. TAÇ) FİLMİ.-
BiR 11.\F'l'A DAHA GOSTERILECLKTl!t 

TKI. "Ci BÜYtK FİLl\Iİ~JİZ 
'"\nıcrikayı tiril tiril titreten haydnt1:ırın. caniJc."rin filn1i ... 

ÇELİK KAFES 

Deniz Gazino ve Lokantasında 

Yılbaşı münasebetile 
"Müstesna,, ekstra, yemek 

rr----·------------------!•ı Tayyarede 

iLK 

TELEFON : 3646 

Bugün 
FRAl"SIZCA 

SÖZLÜ 

UYANIŞ 
YEJSİ RENKLİ :UİKİ \'E H.'\RP Jt:R~ALI 

AYRIC'\: ~JİKİ \'l: EKl.I::R JrJR '\L.. 
Bugün LALE ve YENİ r AH sinemal~r!nda ... 

SON ~ABE~ 
' ~·'-1ı :ı .. 

Tipi yüzünden 
Vekillerimizi "hamil olan tren 

Erzincana gidemedi yolda kaldı 
Ankara 30 (A.A) - Sivaıta çalıtmalarını bitirip Erzincan istika

metinde yola çıkan dahiliye ve sıhhiye vekillerini hamil tren Karagöl 
ietasyonuna 300 metre mesafede tipi münasebetile tevakkufa mecbur 
olmuştur. 

Erzincanda açıkta kalan halk.dan bin kişinin Sivaı merkezinde bin 
lı:işinin de Kayserinin Talu nahiyesinde iskanları mümkün olacağı 
anla~lmıştır. 

ileride yapılacak tetkikat üzecine bu tertibatın tatbikine geçile
cektir. 

Berlindeki teşebbüs 
Bolşevizm 
ltalya ve 

tehlikesi karşısında 
Vatikanın vaziyeti 

Kopenhag 30 ( ö.R) - Gazetelerin Berlinden aldıkları haberlere 
göre Papanın Berlindeki onçiosu Hitlerle görüşmüştür. Bu müla
k&tta Papanın Krinal sarayına vukubulan ziyareti mevzuu bahis ol
muştur. 

Danimarka gazeteleri Papa ve Muısolininin Bolşevizmin Avrupada 
geni~lemesine mani olmak hususunda tamamen hem fikir olduklarııu 
kaydediyorlar. Yine ayni gazetelere göre Romanya cihetinden bir ta
arruz endişesi fikirleri işgal etmektedir. 

Moskovanın Karadenizdeki deniz üslerini vesile ittihaz ederek Ro
manya ile müzakerelerinde bazı müddeiyat serd edeceği tahmin edi
liyor .. 

Paris 30 ( ö.R) - Elı:aelaior, Kirin&! ziyaretini kaydederek Moslı:o
vada ve Berlinde bu seremoninin manası anl&şıldığını, ne on ikinci 
Pinin ne de Mussolirunin Bolşevik tehlikesi karşısınd& lakayd kalamı
yacaklarının tezahür ettiğini yazıyor. 

Populer, (StaHn bunu istedi) serlevhası altında (Sarı kitap) ın if
şaatından bahsediyor ve şu kanaati izhar ediyor ki, Litvinofun iktidar 
mevkiin<len altıldığı gün Hitler ve Stalinin bağdaştıkları gündür. 

Polonya Cümhurreisinden Fin-
landiya Cümhurreisine telgraf 

Londra 30 (ö.R) - Polonya reisicümhuru general Sigorski Fin 
reisicümhuruna şu yeni yıl tebrik telgrafını göndermiştir: 

c Felaket ve sefalet dolu olan bu yıl sonunda kahraman Fin ordu
suna kendi namıma ve Leh ordusu namına hararetH yeni sene dileklo
rirni bildirir ve yeni senenin Finlandiya için hak ve adalet içinde bir 
zafer senesi olacağı ümidini arzederim. • 

Yeni bir sulh teşebbüsü 
Papanın 

sefirinin 
etrafında 

ziyareti ve Ron1a 
Berline gitmesi 
çıkarılan şayialar 

kralı 

Londra 30 (Ö.R) - Röyter, sulh lehinde yeni bir teşebbüs rivayet
lerini mevzuu bahsediyor. 

Bu rivayetler Pap& on ikinci Pinin ltalyan lcralını ziyareti ve Alman 
elçisinin Berline h..relceti üzerine çıkmış ise de Londrad& da hiç bir tef
sire tabi tutulmamıştır. Çemberlaynın, Lord Halifaksın ve Daladiyenin 
sulh teşebbüalcri kar§ıaında müttefiklerin vaziyetini sarahatle tayin 
eden beyanatı kulaklardadır. Müttefiklerin ne, düşündüğü her kesçe 

malumdur. 
Roma 30 (ö.R) - Mussolininin Vatikanı ziyaret edeceği tekzip 

edilmiştir. 

Müsadere edilen bir Alman gemisi 
ve T akoma'nın vaziyeti 

Londra 30 (ö.R) - Blanka adlı 8 bin tonluk Alman yük gemisi 
cenubi Amerikada bir lngiliz harp gemisi tarafından esir edilmiştir. 

Craf Speenin depo vazifesini gören T akoma sahrınç gemisine Mon
tevideoyu terk etmesi için emir verilmiştir. Aksi takdirde bu gemi tev
kif edilecektir. Bir çok Alman vapurları şarki Felemenk müstemleke
lerinde alıkonulmustur. Bunlar liman ücreti borçlarını ödeyemedikle
rinden satılığa çıka;ılacaktır. Almanların meşhur Renburg transatlan· 
tiği bu suretle müzayedeye çıkarılmıştır. 

lskandinav devletlerinin Finlan-
diyaya yardımını men mi edecekler 

Stokholm 30 (ö.R) - lzvestia Dageblada göre Almanya pek ya
kında Skandinavya devletleri nezdinde te ebbüslerde bulunarak bu 
memleketlerin Finlandiyaya yardım teeebbüsüne sürüklenmemelerini 
istiyeceğini yazıyor. 

Ayni gazeteye göre Berlin, siyasi bir tazyik mahiyetini alacak olan 
bu teşebbüsün netice vereceğini zannetmekted" r 

~---..------ıı;.,..---------------------· Yılbaşı Şerefine 

Kültürpark Sineması 
Bugün Izmirde ilk defa 2 bü) ük fılim ta ·dm ediyor 

1 - Altın Arıyan Kızlar 
İki büylık 'anatkar 
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.Maarif Vekili B. Uçüncü yardım listesi F eliket karşısında 
vatandaş duyguları Hasan Ali Yücel 

Gazetemize beyanatta bulundu 
- UAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
milıalli bir tedbir olmak üzere bir kont
rol heyeti kurmasını istemiştir. 

Hasbihal esnasında ilk okul muallim
lerinin maaslarına, bunların tesviyesin
de karşılaşılan müşkülata temas edil
miş, maaşatı tevhit ve teadül kanunun
dan bahsedilmiştir. 

Hasbihalden sonra değerli Maarif ve
kilimiz •Yeni Asın ın bir muharririni 
hbul ederek asağıdaki beyanatta bu
lunmuştur : 

- •İki haftadan beri devam eden tet
kik seyahatimin neticesini •Memnuni
~•ch kelimesiyle ifade etmek doğru olur. 
Ma1atya, Elazığ, Diyarbakır, Antep, Ma
r~ Afyon ve nihayet mebusu olmakla 
müftehir bulunduğum İzmir, maarif ba
kımından evvelki senelere nisbetle bü
yük bir inkişaf göstermiştir. 

Cümhuriyet rejiminden önce, diğer 
hususlarda olduğu gibi ihmal edilmiş 
yurd parçalarında bin iki yüz mevcudu 
çeçen talebesiyle tam öğretmen kadrola
riyle tPessüs etmiş okullar bulmak an
eak son on beş on alb yıllık emek ve 
gayret semeresi olarak kabil olabiJmiş
tir. Evlatlarımızın çalışma hususunda 
ukalarının işlekliği ve yüreklerinin 
memleket sevgisiyle doluluğu bakımın
dan ne kadar üstün vasıflara sahip oldu
iumı görmüş bulunuyorum. 

Eu uzak vilayetlerimiz de bile okul 
kitapları tamamdır. Yeni vakit rejimi
nin müzakere mesaic;i ~rızasız tatbik 
olunmaktadır. 

Dikkatimi celbeden bu ve bundan 
başka meselelere taallftk eden cihetler 
iÇin mahallinde icap eden tedbirler alın
mıştır. Geri kalanları Ankaraya avde
timde tetkik olunup tamamlanacaktır. 
Gezdiğim yerlerden Hatayı yukarıda 

mahsus zikretmedim. Anavatana iltihak 
etmi.-: bulunan bu güzel ve sevimli vila
)'etimizin büyük küçük bütün halkında 
her vesile ile gördüğüm canlılık ve uya
nıklık bizler için baslı başına bir saadet 
kaynağıdır .. 

Orada muhtelif sebeplerle Türkçeyi 
iyi öğrenememiş vatandaş yavruları çok 
kısa zamanda, biliyormuş ta unubnuş 
kadar kolaylıkla noksanlarını ikmal ede
rek tahsillerini yapmaktadırlar. İlk, or-

ta ve lisesinde hemen eksik öğretmeni 
olınıyan Antakya ve İskenderunun ve 
Hatayın diğer mıntakalarının ilk ve or-
1.a öğretimi yeni kurulmuş hissini ver
miyecek gayretle işlemektedir. Orada 
çalışan arkadaşlarıma teşekkürü borç 
bilirim .. 

Ankaraya dönünce ilk işim büyükle
rime gördüklerimi arzetmek ve bilhas
sa son günlerde bütün milleti müteessir 
eden arzi hadisenin maarif bakımından 
müşküllerini tam yenmek için tedbir al
mağa çalısmak olacaktır.• 

Maarif vekilimiz, sark vilayetleri zel
zelesinde açıkta kalan ve mektebe de
vam imkfuılarını kaybeden çocukların 
nasıl tahsillerine devam edecekleri hak
kında muharrir arkadaşımızın sorduğu 
bir suale şu cevabı lütfetmişlerdir : 

- •Maarif vekilliği Erzurum lisesi ol
mak üzere yapılmış ve inşası bitmiş bi
na ile talebe vaziyeti müsait gfüülen Si
vas ve İstanbul gibi vilayetlerle bu va
ziyette bulunan yerlerin okul binaların
dan derhal istifade ederek açıkta hiç bir 
talebe bulunmamasını temin edecektir.• 

Maarif vekili bay Hasan Ali Yücel şe
refine belediye reisi doktor Behçet Uz 
tarafından dün saat 13 te İzınirpalas sa
lcınlarında elli kişilik bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. Ziyafette vali bay Ethem 
Aykut, Müstahkem Mevki komutanı 
General Mahmut, Parti başkan vekili B. 
Sedat Dikmen, Maarif müdürü, şehri
mizdeki orta, lise ve muallim mektep
leri müdürleri maarif müfettişleri veki
le refakat eden zevat, gazeteciler hazır 
bulunmuşlardır. 

Ziyafet saat on beşe kadar devam et
miş, yemek esnasında çok samimi has
bihaller yapılmış, memleket dava ve ih
tiyaçları üzerinde durulmuştur. 
Sayın vekilimiz umumi teessürü mu

cip olan zelzele felaketinden bahseder
ken felaket bölgesindeki mektep çocuk
larının Erzurum ve İstanbul mekteple
rine naklolunarak tahsillerine devam 
imkanlannm temin edildiğini müjdele
miş, bu haber teessür içinde bulunanla
rın yüreklerine serinlik vermiştir. 

Ziyafeti müteakip bay Hasan Ali Yü
cel belediye reisimizle birlikte şehir mü
esseselerini dolaşmağa gitmiştir. 

Fransız 
Meclisinde 

D ost Türk milletinin teessür ve 
felaketine vardım kararı ,, 

- BAŞTARA.FI 1 inci SAYFADA - bildirmiştir. 
«Anadolu ahalisini vahim bir darbe- Paris 30 (ö.R) - Havas ajansı, müt-

ye maruz kılan müthiş felaket haberini hiş bir zelzele felaketine uğrıyan sadık 
umumi bir teessür ve heyecanla öğre- müttefik Türkiye lehinde Fransız par
nen Fransız mebusan meclisi size kar- lamentosunda ve matbuatında vukubu
de~~ tesanüd hislerini bildirir ve mil- lan bazı tezahüratı bildirmektedir. 
)etinizin ıstırabına iştirak eder. Ay;m meclisinin son toplantısında bu 

Bu mesaj okunduktan sonra, B. Dala- felaketten bahsederek Fransanın Türk 
diye, mebusların umumi alkışları ara- milletine derin taziyelerini arz.etmiştir. 
sında hükümetin de buna i~tirak ettiği- Başvekil Daladiye ve bütün meclis hu
ni bildirmiş ve demiştir ki: • na istirak etmişlerdir. Fransız gazeteleri 

cReisiniziıı okuduğu asilfıne mesaja Türkiyenin uğradığı felaket karşısında 
hükümet iştirak eder. Maalesef dürüst yalnız sempati tezahüratının kifayet et
milletin uğradığı felaket dii şünebilece- ıniyeceğini, Türkiyeye bu müthi~ anda 
ğinden daha korkunçtur. Bu kadar merd fiili yardım için Akdeniz limanlarında 
ve bu kadar cesur olan dürüst Türk mil- bulunan müttefik sıhhiye heyetlerinin 
letine Fransız milletinin derin dostluk derhal harekete geçirilmesini istemek
teminatını teyid ederim. Bu münasebet- tedirler. 
le, Türk milletine dostluğumuzun - ha- Müttefikler Türkiyeye olan hararetli 
fif mikyasta - bir tezahürü olarak bir hislerinin fiili tczahürünti gösterecek
yardım kredisinin müstacelen kabulünü ler. felaketzedelere yardımda buJuna-
rica ederim.> caklardır. 

Londra 30 (Ö.R} - Fransız başvekili Fransız matbuatı bu şekilde bir yar-

Dünkü ye evveThi giinkl\ 
hasılat yekfuıu 
Sinto Santiyel 
Suphi ve kardeşleri 
Fazlı ve Mustafa Balkan 
Mitat inan ve Hüseyin özcan 
Kuyumcu Melnnet Hazani 
Sadullah Kuşadalı 
Hüsnü Uyan 
Barmaimon 
Bakkal Ziya 
Jak B. Elyazer 
Kazım Naıni AğaoğJu 
Ali Kemal 
Mühendis Nihat Özge 
Tarakçı Nihat 
Ibrahim Kardıçalı 
Şarl Pirimüs 
Ingiliz general konsolosu 
B.A. Gomel 
Hamdi Akyürek ve Ş. 
Esnaf ve Ahali bankası 
Ege Ticaret Türk anonim Ş. 
Dr. Mitat Orel 
Anadolu inkişaf T.L.Ş. 
Mensup olduğu şirketlerden 

Lira K. 
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gayri bir hayırsever ecnebiden 1000 
Yahya Derman 10 
Muhtar Ataman ve Baha Erman 500 
Nuri ve Kemal Beşikçi 50 
Şalom biraderler 100 
Rü~tü Saatman ve oğlu 25 
Süslen manifatura mağazası 25 
V.ital ve Ş. 100 
Haydar Dundar 50 
James Gones 10 
Herbert O. Vital 5 
Süleyman Güğnübol 50 
Çivi fabrikası 50 
Hüsnü Atabek 20 
Yüksek mühendis Ilyef 20 
Felemenk konsolosu 10 
Sperko vapur acentesi 100 
Saban Kökman 25 
Palamutçular T.A.Ş. 100 

> > müdürü Fuat 25 
Şarl ve Baladur 25 
Santo Izak Ergos 50 
Şark Halı umum müdürü 
Piyer Deporto 
Bohor Gargir 
Jak Saol oğlu Aleksandr 
izzet GöldeJi 
Izahor Leon ve mahdumları 
Muiz Rozanes 
Faik biricik 
Elektrik şirketi 
Nuri Devres 
Elektrik şirketi müdürü 
Sakarya okulu sınıf 1 a 
öğrencileri 
Sakarya okulu sınıf 3 a 
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öğrencileri 2 
Bayraklı okulu öğrencileri 12 15 
Fransız konsolosu 20 
Telelon şirketi memurlan 166 50 
Hıiki bey annesi 5 
Samiha Server 2 
Deniz işçileri 30 60 
Eskolomeni 20 
Jak Politi 8 
Yusuf N. Usturogo 10 
Cemil Atlas 75 
Barki ve B. Amado 10 
Sakarya okulu sınıf 2 öğrencileri 4 20 
Jo~ef N. Benınayer ve kardeşi 25 
Nesim B. Kirispin 15 
Jozef Bencuya ve oğlu 15 
Hüseyin Dinmez 20 
Cenap Tutumlu 5 
P. Filinezi ve Ş. 100 
Ankara bir<ıhanesi sahibi 
Ih rahim 
Alyoti biraderler ticaret evi 
Alyoti biraderler ticaret evi 
memurları 
R. J. Sperko 
M. Fevzi Özsaruhan 
Hanefi ve Musatafa 
Hüseyin Sami 
Etem Müfit ve Fevzi Mehmet 
Feczi Arpacı 
A. Leon 
Süleyman ve Kardaş ve Adam 
Gazenfer Zorlu 
Duatepe okulu muallim ve 
talebeleri 
Ali Sa1im Uncu 
Sakarya okulu talebeleri 
Izmirpalas sahibi Ahmet 
Kilimci 
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B. Daladiye, bugün öğleden sonra vu- dımın hükümetçe tasvip edileceğinden Muhabirin ifadesine nazaran Erzincan 
kUbulan beyanatında Ingiltere ve Fran- ve Fransız umumi efkarının bunu teşci bir enkaz yığını halindedir. Zelzele mın
sanın Anadoluda vukubulan zelzele fe- edeceğinden emindir. takasındaki kasaba ve köyler pek ağır 
lfıketinden fevkalade müteessir oldukla- Paris 30 (ö.R} - cNiyuz Kronikb hasarata uğramıştır. 
rını ve Ingilterenin ilk yardım olarak Ingil iz gazetesinin Ankara muhabiri Son tahminlere göre zelzeleden ölen-
25 bin sterlin ve Fraıısanın ela 5 milyon tayyare ile Sivasa gilmiş ve oradan oto- lerin miktarı 24 bin, yaralananlar 34 
Frank gönderme~e karar verdikle rini mobille zelzele mıntakasını gezmiştir. bindir. 
.... llİIİlllllElllmlillSal!m .. 1111 .... lllllBilllilllCllml:!lm.............................. ft'-J.'~ ~~.. . < ~ 

f'LLL.o~/.///.E./////M//////.ıX/.R'///'/'////M.~/,,(/,,l'/AL/./A~Xıs··~Kı'.7...66/'.Y.XEV//l. ~ :::_~_~:~f Esi~:.·::::::.:::::: 
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P Jamağa başladı]ar. 

= i'di Et ~ Bu manzara karşısında F aribol kendi-
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- 102 -
Odada bir kişi var zannederken kar

~ılanna elde silah iki kişinin şeytan gibi 
çıkbğını görünce hayret ve dehşet için
d e bir kaç adım geri çekildiler. 

Mistufle ikinci tabancasını da bosalttı. 
Koridordaki dört kişiden biri de yere 

,.Jaldı ... 
Bu sırada elinde meşale utan adal"' 

meşaleyi söndürdü. 
Etraf tekrar zifiri karanlığa gömül

dü. 
Bundan istifade eden üç haydut der

hal firar ettiler. 
Faribol arkalarından saldıracaktı. Fa

kat Mi!!tuflı-. kolundan tuttu. 
- Geliniz patron, dedi. Merak etme

y,io .. Elimizden kurtulamazlar. 
Farihol Mistuflenin arkasından odaya 

girdi. 
Pençereye bağlanmış olan çarşaftan boz
ma İp vasıtasile ikisi de kendilerini aşa
ğı sarkıttılar ve otelin kapı.sı önünde, bi
ri bir tarafta, öteki öbür tarafta bekle
meğe başladılar. 

Bir dakika sonra üç haydut, kendile
rini bekliyen tehlikeden bihaber ve kur
tulmuş oldukları sevinci içinde rüzgar 
gibi otelden çıktılar. Ve ayni zamanda 
üçü de yere yuvarlandılar. . 

Birinin kafa tası Mistuflenin attığı ta
banca kurşunu ile patlamış ve diğer iki
si de viicudlarını delen iki kılınç darbe
sile ağır surette yaralanarak·yere kapak
lanmıslardı. 

Faribol ve Mistufle otele girdiler. 
Otelci ve jki uşak korkudan sapsarı 

ni utamadı ve gülmeğe başladı. 
- Ayağa kalkın, serseriler, dedi. 

Evvela şu otel kapısını sıkıca kapayın 
bakayım. Haydi. Ne duruyorsunuz. Si
ze söyliyorum. 

lki uşak yayından fırlamış ok gibi 
yerlerinden fırladılar ve otel kapısını o 
kadar şiddetle kapadılar ki az kalsın 
otelin üzerindeki demir tabela düşe
cekti. 

Otelci de uşakların arkasından, koş
mak için yerinden sıçramıştı. Fakat Fa
ribol derhal kolundan tuttu. 

- Dur bakalım biraz otelci efendi, 
dedi, kuyruğun kopsun. Seninle konu
şacaklarım var. Suallerime dosdoğru ce
vap vereceksin, aksi akdirde bununla 
görüşmeğe hazırlan. 

Faribol böyle söyliyerek uzun kılın
cmı kınından çıkararak otelcinin burnu
na doğru uzattı. 

Otelci feryad eder gibi bağırarak geri 
sıçradı. 

Titreyen dudakları arasından: 
- Emrediniz.. Sorunuz.. Dedi. Ye

min ederim lU bütün bildiklerimi söyli-

Izınirpalas milstahdimleıi 
Rober Ruso 
Mustafa Rahscan 
M.V ..J. TarantÖ Kum 
V. F. H. Vander:ıe 
Enderik V anderze 
V. F. H. Vanderze memurları 
Edvard Alyoti 
Fettah Yavuz 
Ali Riza ve Rail 
B. S. Ala7..raki 
Aziz ve Ahınet Burvalı 
Müdafaai hukuk okulu 
öğrencileri 
Azrni ve Avni 
Hüseyin Esenkan 
Pol Mihalef 
Karataş orta okulu son 2 
talebeleri 
Kahveci Necip Saybaş 
Manlc Uns ve Ş. 
Mustafa Say kace ve ortaklan 
Balçova okulu talebeleri 
Salamon Bencuya 
Rafael Renyo 
Muiz Yüksel 
Sakarya okulu .sınıf B. 4 
öğrencileri 
Sak.arya okulu sınıf A. 4 
öğrencileri 
Sakarya okulu sınıf A. 3 
öğrencileri 
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Emekli kaymakamlardan Kemal Genç
er imr.asiyle aldığımız bir mektupta: 

cYılbaşı balolaruım menedilmesi hak
kındaki yazınızı memnuniyetle oku
dum. Binlerce kard~imjz tabiatın 
imansız ıstırapları altında inlerken bi
zim bu büyük felaket karşısında balo
larda eğlenceyi düşünmemiz bile onla
rın ıstırapları ile bir .istihza teşkil ede-
cekti. Türk milleti, kadını ve erkeği ile 
feWtet içinde bulunan kardeşlerimizin 
ıstırabı karşısında lak.ayd değildir. 

Evet, doğru söyliyorsunuz .. Kimin yü
reği bu ıstırap karşısında eğlenceye ta
hammül edebilir. Ben yalnız bir nokta-
ya işaret etmek isterim. Balolann men
edilmesini vilayetten istemek kafi değil
dir. Halkın herşeyi resmi makamlardan 
beklemesi icap etmez. Milli hissiyata 
teallUk eden işlerde halk kendi duygu
larının bizzat tercemanı olmağı bi1ir. 
Bu felaket gtinlerinde evlerllııizde sı
cak sobalarımız karşısında olmamızı ka
fi bir bahtiyarlık telakki edelim. Balo
larda sarfa muktedir olduğumuz Viski, 
Şarap, Şampanya bedelleri varsa onları 
da kardeşlerimize bir sıcak çorba veya 
ıhlamur parası olsun diye hemen gön
derelim.> 

Bir işçinin işçi kardeşlerine hitabı: 

** Vefakar ve kadirşinas Türk işçisi! 
Güzel yurdumuzun doğu bölgesinde 

vukubu1an büyük felaket, hepimizin 
kalbimizde çok derin bir yara açtı. Bu 
mexasimde afata uğrıyan bölgemizin 
bedbaht sakinlerinin ıstırabı o kadar 
müthiştir ki bu dehşeti ancak temiz vic
danları ölçmeğe ve takdir etmeğe muk
tedir olabilir. 

Aziz ve vef illr Türk işçisi! 
önüne geçilmesine hiç bir surette be

şerin muktedir olamıyacağı bu büyük 
felaket kurbanlarına sadece acımakla 
iktifa etmek onların yaralarını kapa
maz. Bu müthiş ıstırabı en seri bir şe
kilde dindirmek en önde gelen milli ve 
beşeri bir borçtur. 

Kadirşinas işçi kardeş! 
Bu kulaklarımızda ve kalplerimizde 

uğuldıyan iniltiyi dindirıneğe koşan 
Cümhuriyet hükümetimjzin yardımına 
temiz ve açık alnımızın terini, çelik pa· 
zularımızın kuvvetini de ekliyerek bu 
müthiş acıyı dindirelim. 

Fedakar Türk işçi ordusu! 
lnsanlık va:ıüesi başına marş! 
Izmir Pamuk mensucatı T.A.Ş. fab

rikası işçilerinden Fehmi Moral Hilmi özödeınişli ticarethanesi 
Hüsnü Ödemişli halefleri 
memurları 
Elyazer Roditi 
Tarım $. K. P. birliği 
müst.ahdimini 
Tütüncü Ha.san ve Hüseyin 
Şehit Fadıl okulu öğrencileri 
Ege petrol Ş. 
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Izmirin yardimı 
30 5() 

Haııriko Aliberti ve Ş. 
Mustafa Şaban Denizaşan 
R ecep Osman mesta 
Zahireci M. .Akif 
Pamuk mensucat memur ve 
müstahdemini 
Yorgancı Muharre.m usta 
mahdum lan 
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iki 2ünde 20 bin liradan 
fazla para toplandı 

Abdullah Ömer Midillili 
25 

100 
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yet göstererek getirilecek veya haber 
verilecek eşyaları teslim alacaklardır .. 

19163 89 Bu eşyalar derhal Kızılay umumi mer-YekCın 
......................................... kezine vakit kaybedilmeden gönderile-

Varolsun 
hamiyetli 

Polislerim iz 
Polis yardım sandığı halkevinde 

saat 14.30 da senelik içtimaını ya
parak bir senelik hissedarlara isa
bet eden hisse tahakkukundan 
2363 lira 62 kuruşu felaketzedele
re yardım olarak Kızılaya terket
miştir. Bu para Salı günü banka
dan alınarak Kızılaya yatırılacak
tır. 

Yardım sandığı idare heyetine 
terkedilen 87 lira da ayrıca idare 

: heyeti tarafından Kızılaya terke
: dilmiştir. • . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

cek, oradan felaket mıntakalarına sev
kedilecektir. Yardım komitesi dün top
lanan eşyaları dün akşam Dcmiryolları
na teslim etmiştir. 

Kızılay cemiyeti bugün ve yarın da 
:faaliyet göstererek her türlü nakdi ve 
ayni teberrilleri kabul edecektir. 
Karşıyaka Halkevi de yardımları ka

bul etmektedir. Nakdi ve ayni yardım
lar Karşıyaka Halkevi binasında faaliyet 
gösteren Kızılay merkezine teslim edil-
mektedir. 

İzmir ve Krş.ıyka terzileri milli yar
dıın komitesine müracaatle, teslim edi
lecek her türlü eşyaları parasız dikme
ğc hazır olduklarını bildirmişlerdir. Ter
zilerin bu hareketleri büyük bir takdir
le karŞll:mmıştır. Bir çok kadınların ev
lerinde e:;yalar dikmektedirler. 

Bir kadın grubu Güzelyahda pazen
den yapılmış gömlek ve pantalonlar dik
mektedir. 

İzınirdeki şoförler kendi aralarında 
para ve eşya toplamağa başlamışlardır .. 

DAJIİMARKADA Bu paralar toplu olarak Kızılay vezne-
sine teslim edilecektir. Muallimler ma

İki cemiyet kurulda aşlarının mühim bir kısmını, memurlar
Paris 30 (ö.R) - Kopenhagda cŞi- dan münasip bir kısmını salı günü Kızı

ma] birliği~ ve cSerbest şimal> adlı iki lay cemiyetine teslim edeceklerdir. Fab
cemiyet teşekkül etmiştir. Bitaraflık rikalarda çalışan i.§çiler de birer günde
kadrosunda kalmakla beraber, bu cemi- liklerini açıkta kalan kardeşlerimizin 
yetlerin gayesi şimal davası fikrini yap- barındırılmaları uğrunda derhal teslim 
mak, şimal memleketlerinin hürriyet edeceklerdir. 
ve haklarını müdafaa ederek ecnebi Kızılay cemiyetinin Dikilide inşa et
müdahalelerine karşı iştiraklerini te::nin tirdiği pavyonlar dün çadırlarda otu
eylemektir. ı·anlara teslim edilmiştir. Açılan 63 ça-
er~rAZY~•~aau,MMA:&& rsu:nı • ··~.JlP""A~ 

Bayram Münasebetiyle~ 
Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de ~ 

Ala1yeli Hacı Ali zade Abdullah ~ 
Kazmir Mağazası ~ 

Bugünden itibaren 20 gün müddetle ~ 
Rekabetsiz satL<~farma başlamıştır .. DORMEY, FİŞER, FAYN VOLSEN ~ 

~ elbise, pa~desü ve paltoluk kuponlariyle nadide İngiliz novoteleri ve bilô-~ 
mum yerli elbise, pardesü ve paltoluk kumaşlarını almak istiycnler mutlaka . ' 
bu mağazaya uğramaları menfaatleri iktizasındandır.. N 

İzmir Peştemalcdar No. 46/l 
KAZ:\IİRCİ ALAİYELİ HACI ALİ ZADE ABDULI..AH 

WlilW"'~~.;Q'iılZo(Z17,./'~Ld6'!:.ıtaı'RWJl" ... .::&llBit'dtt!lt 1 

~ ~,..... ~J ıtA-~ v ipfJ,t;J,L h! =;it 43!.!W;.Jf,AW§"Z'*ffijiii ......,.- fi 
yeceğim. için itaate mecbur kaldım .. Vaziyetimi 

Faribol sorgularına başladı: elbet zatı asilaneleri takdir buyururlar .. 
- Evvela söyle bakalım, dedi, bizi Eğer .bilseydim hem vallahi hem billa

kahpecesine öldürtmek için sana kaç pa- hi... 
ra teklif ettiler? - Kuyruğun kopsun.. Sana yemini 

- Hiç bir şey monsenyör.. bırak dedim .. Söyle bakalım. Bu emri 
Mistufle homurdandı.. veren ve bu kahpe tuzağını kuran kim? 
- Vay anasını.. Amma da ucuza sat- - Ufacık tefecjk .. Biçimsiz kılıklı ve 

rnışlar bizi.. biçimsiz suratlı kanbur bir adam .. 
Faribol kaşlarını çattı : Faribol ve Mistufle bir ağızdan di§-

- Otelci efendi dedi, senin bu sozune lerini sıkarak homurdandılar 
güç inanacağız . .' Bu iş bedavadan ol- - G~iafon ... 

Otelcı : 

dır derhal umumi merkeze gönderilmiş
tir .. 

Milli yardım komitesinin İzmir şube
si dün öğleden sonra Parti binasında bir 
toplantı yapmış, para toplama işleri et
rafınd halkımızın göstermekte olduğu 
büyük aHlkayı nazarı dikkate alarak ba
zı kararlar vermiştir. 
Şimdiye kadar incir, üzüm, muhtelif 

giyecek ve yiyecek eşya olarak kendilik
lerinden aynen teberrüatta bulunmuş 
olan hamiyetli vatanda~ların getirdikle
ri eşya üç vagonu dolduracak ınikdarı 
bulmuştur. Bunlardan iki vagonluğu yi
yecek ve bir vagonluğu giyecek e~yadır 
ve bu sabah sevkedilmiş bulunacaktır .. 

Parti mahalle teşkilatlarının yine bu 
sabah her eve kapı kapı müracaat sure
tiyle toplıyacakları esya da ayrıca gön
derilecektir .. 
Çeşme kazası ilk günün teberrüü olan 

700 lirayı göndermi~ir. Bütün vilayet 
kaza ve köylerinde facianın azameti 
nisbetinde hararetli teberrüat devam 
ediyor. İzmir vilayetinin teberrüatmın 
en az yarını milyon lirayı geçeceği ka
naati mevcuttur. Biltiln Parti teşekkUl
leri bu maksatla mümkün olan azami 
gayreti sarfetmekte ve halkımız da bu 
gayreti teşci etmekte·dir. 

---~.---

Etibba odasının 
yıllık kongresi 
İzmir etibba odasının yıllık kongresi 

dün akşam Halkevinde yapılarak, Şark 
zelzelesi felfıketzedelerine yardım için 
yeni idare heyetine salahiyet vermiştir. 

Tunada soğuk 
d eva m ediyor 
Faris, 30 (Ö.R) - Tunada şiddetli 

soğuk devam ediyor. Nehrin donması 
yüzünden Alınan, Macar, Rwnen feri
botları iskelelerde bağlı ve mahsur kal
mışlardır. Almanya ile Romanya ara
sında nehir nalföyatı inkıtaa uğramıştır. 
ŞiddetJi fırtına demiryollarmda müna
kalatı da seJ...-teye uğratmıştır. 

İsviçreye kaça n Tissen 
or adan da kaçtı 
Zürih, 30 (Ö.R) - Son günlerde Al

manyadan buraya fiı-ar eden meşhur 
Alman fabrikatörlerinden Tissen, Alman 
emniyet müdürlüğünün kendi aleyhinde 
bir tevkif müzekkeresi imza etmesi üze
rine Portekize gitmiştir. 

1tl8P.IP.l~~,.~:s11,!lı•n•z111ıta•z~~ll"-.ıı11;;1••ı n111m•~11 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları '' 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 11 

No. 42. Telefon: 2310 11 

Evi: Göztepc tramvay cad. No. 992 

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

maz .. 
Ve sonra gözlerini gözlerine dikerek 

gürledi : 
- Vallahi, dedi, ismini bilmiyorum .. S mı ı !• 

Yalıuz sizin kolaylıkla becerdiğiniz o~ ,Melek sı· nomasında_:. 
- Uulan .. Eğer beni aldatırsan, yalan 

söylersen senin gözünün elifini patla
tırım .. 

- Vallahi billahi, tallahi monsenyör .. 
Eğer size yalan söyliyorsam Allah ta, 
Mesih te, Meryem de benim .. 

- Çenen pırtı.. Kuyruğun kopsun .. 
Yemini temini bırak ta sözüne devam 
et... 

- Evet monsenyör. Bana on para bi
le teklif etmediler .. Fakat tehdit ettiler. 
Eğer itaat etmezsem otelimin kapatıla
cağını ve benim darağacına yollanaca
ğvnı söylediler. Çünkü verdikleri emir .. 
:Kral namına idi .. 

- Kral namına mı? .. 
- Evet monsenyör.. Kral namına .. 

Ve ben fakir, Aciz bir otelci olduğum 

sekiz kişiyi de buraya o getirdi.. ·" '- , 
- Bu sekiz haydut, biz geldiğimiz z:ı- , r 

man burada. mı idiler? ' Bugün iki fevkalade filim birden 
_ Hayır Monsenyör.. K~a. zevk ve neşe haftası ı : 
- Şimdi anlıyorum. Biz buraya gel- J •• Vç Ahbap Çavuşlar: 

dikten sonra, karnı.mızı doyurup ta oda- · Harbe gidiyor- · 
mıza çekildikten sonra sen onlara haber Türkçe sözlü ve taklitli büyiik l ı 

ıerdin. 

Ve Faribol böyle sö~rliyerek tahta ma- ' 2 •• cı·FrEkoı:;,«;liK. A~ H ; 1 

sanın üzerine öyle kuvvetli bir yumruk ,' ~ A 

~ketti ki, otelci gayri ihtiyari yerinden ~ (Vilyam P ovel) ve (Minıa LGy) un . 
sıçradı ve az daha korkudan küc;\ik dil i- ~ gayet 7.arit ve şen bir vodvili 
ni yutacaktı. METRO J URNAL 

- Şu halde bu melun kanbur bu ci- EN YENİ DÜNYA HAVADİS' vvi 
varda ve yakında bir y:erdc olacaktır. SEANSLAR : Her gün 4.20 - 6 - 9 
Sen hemen şimdi bizi omın bulünduğu Cumartesi, pazar 12 - 3 - S - 9 .. da 
Ytllle götüreceksin. 

•• aırr.tEDJ •• 



.. 

1ZMtR SICn.t TtCARE'l' MEMUR
LUQUNDAN: 

Teacil edDm'f olan. (umamt denls 
acenteliji Bmited) flrketlnla 30-11-131 
tarihile tudtkli alrldlleıt ticuet bmmu 
hil1dimlerine göre acilin 2614 numara
sına kayt ve tescil edildlii Uh olun.ur. 

LADES! Nesine?! 
lzmir slcW ticaret memurluğlt resmi 

mührü ft F. Tenik imzası 
1: SIRKOLER 

Sirküler 
U sulen tescil ve i1h edilınlf Qlaıı fir• 

ket hissedarları tarafından mtlttıefllam 
müttebaz karara tevfikan umuinl de
niz. acenteliği Limited şirketinin uhdem
de bulunan vazifesinin 11 Teşrjnisanl 
1939 tarihinden itibaren bet sene m6d
detle temdit edildilini ve prketin ._... 
kezini münhaaıran temsil ve münferit 
imzamın ilzam edeceğiai ve bundan ev
vel neşredilen 29-6-1939 tarihli sirküle
rin iptal edildiğini arz eylerim. 

Eczacı Kemal K. AktaŞ1n 

(Gönül) Kolonyasına 

Haiz oldujuıQ mUdürlilk sallhiyetine 
istinaden firbtin Izmir merkezi mua
melitmı aynı zamanda münferiden ida
re ve temsile ve her türlü evrak ve ve
saike şirket mührile birlikte münferi
den imzaya ı.,. Ervin Pusiç'l salAhiyet
tar kılcfıiımı arz eylerim. 

Keyfiyeti ve zirde mevzu salihiyettar 
imzalarımwn numunelerini kayt bu
yurmanızı sayp ile rica ederiz. 

Umumi deniz acenteliii Ltd. 
Puaiç 

Hilal eczanesi 1940 
senesi için erkekli -

disili ko~ u1ar 
yapıyormuş 

30 Kinunuevvel 1939 
.Jerom Puslç fU suretle imza edecek

tir: 
Umumi Deniz acenteliği L~. Izrnir ~ .... ıııiiıııiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiııiıll .................... 11111111 .. lllliıiiııııııııiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill1ıı.. 

".'":: ~ fU ..-ıe ~edecek- ~ Bu Hakikati Herkes :Bilmeli 
tir: 1 

Umumi Deniz acenteliği L~. lzmir 
merker.i 

BlOGENINE; en Mriad bn, kuvvet, i§tiba ~- ve tesiıilti •e,rbal ıWeren lıalu Wr -...._ 
Grip, nezle, enfioema, satma pbi ~ tutulmamak için uti'bimm Bto<iENbm ._ ve tler m h z' iJla 

Genel sayı: 8058 
işbu 30-12-939 tarihli sirküler altın

daki fmularm zat ve hüviyetleri dairece 
maruf ve Izmirde Atatürk caddesinde 
152 numarada klin umumi Deniz acen
teliii Limited firketl namına imzaya 
mezun Jerom Pusic; ve Ervin Pusiç'in 
olup içindelrilerbıl tamamen kabulden. 
sonra bndileıin1n vaz ettiklerini tasdik 

~·; daima kam tmleyip ~etlendirir, halsmiii .giderir, hariç ten ieleftk her tlrla 'roı!m llM
rür. Tath bir iştiha temin e4er. Sinir ve adaleleri sağlamlaştınr, zekiyı yükseltir~ Bel~ n ..... ......_ 
nn en birind devasıdır .. 
BİOGENİNE; kullananlar kat'iyyen kardan, kqtan, seğuktan ve,. banlarm •ei"pı iden mtiteellir ah ""· •• 

ÇiinJdl vfinıclu her zamaa pnç ve dinç bulundUJ'111' ve bu sayede miidüt ikibetlel'le aedcele..., GldP, ....... en.. 
enza, atma p"hi hastalıklardan korur Bu hastahklardan korwmülk içha Wlyülder ...... öile, .q.., lıilw~ _.. 
yqmdan iistiln çocuklar yalnız sabah, akşam birer BİOGENİNE almahıLr. Hasta olanlarm kurtulması ~in de hu Wr 
mikdar arttmlmahdır. HER ECZANEDE BULUNUR.. 

ederim. Bin dokuz yüz. otuz dokuz sene- -.,_ .. __ .......... -411.,. ... -•ı--............ _llllİ ___ ......... __ I_ 
~ liln~un ayının otuzuncu Cu. tZMIR BELEDiYESiNDEN: 1 

Izmir birincl noteri resmi mühril ve Belediye otobüslerine 32X6-5 eba-
M. R. Ba -'-'----)'.t dmda 12 adet dış lAstik alınması yazı iş-

Genel S:ı~Sô59gau imzası. leri müdürlüğündeki _şartnamesi veçhi-
lfbu sirküİer sureti, dairede saklı 30- le yeniden açık eksiltmeye konulmuş-

12-939 tarih ve 8058 genel sayılı aslına tur. . . . 
uygun olarak tasdik olunur. Bin dokuz ~uhammen bedelı 210~ 1.~ra olup iha
yllz otuz dokuz ....ı birinci kbun ayı- lcsı 10-1-940 Çarşamba gunu saat 16 da-
nın otuzuncu Cumartesi günü dır. iştirak edecekler 157 lira 50 kur~ 

Izm1r birinci noteri resmi · ührii luk teminatı iş bankasına yatırarak 
M.R. Bayraktarotfu imzası m ve mak.buzile encümene gelirler. .. ----•-m::a:·--- 26-31-5-9 (2568) 

SOBA 
!l'fhıi' ............ eJır.Domik 

sohehn 

7 .50 Liradır 
Y-* ..... .., ÇMP"P" J*-8 his
art' •• .. •tih 'e'ea Prmek
Wlır ... tlrll ...makat :pbr. 

- öl~üler nizamnamesinin 17 inci 
Illflddesine göre 940 senelik muayenele
rine başlanmıştır. ölçil tarlı ve Metleri
ni ayarlatacak olanların 31-1-940 tari
hine kadar öelediye ayar me~urluğuııa 
mÖracaatla birer veSika a1malarl lizıJn
dır. Bu taman içinde veSika abrl&m11 
olanlardan kanunda yazılı cezaların 
tahsili icap edeceği buna mahal veril
m~esi alakadarlarca bilinmek üzere 
i18n olunur. 

24-31-6 (2559) •bet Dlla 'kdd ı1aiN. tzMta 
Gm Balftn U, Tel. EJJRM 

TEL& .iı Alsancakta havagazı istihsal. fabrika-
·-~~~ .. ••İıİİİ•:;;...111 sı önündeki sahanm, belediyece verile-

DOKTOR cek kesme ta~ar1a döşetürilmeıı.i işi fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna-

c 11 Y 
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş-

A t tur. Keşif bedeli 400, lira olup ihalesi 
1 a ar in 15-1-940 Pazartesi günü saat 16 dadır. 

iştirak edecekler 30 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encüme-
ne gelirler. 31-5-10-14 (2593) 

İZllİR JIEJILBUI' 13 üncü adanın 395 metre murabbaın-
.. • --• •••• D· _. ..._.._._, daki 20 ve 21 sayılı arsalarınm satışı, 
...._& _..~• _....,_ & D yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 

JIClr .... •UI veçhile açık artırmaya konulmuştur. 

SIHHAT VEKALE11N1N RF.sMI RUHSA TiNi HAtZ 
KAŞB 

lkldetll BAi, Dit apa. 
ıanm, ao..,..,., .... 
c:dal'uu smıa, ra11atsaz. 
bldarmı del'bal ıeçlrlr· 
G .. , DZLB Ye SOOUIC 
.......... kup ...... 
slr llAçtır~ 

IC:altmcla rinde 1 - 3 lrlıte 
...... Her Ea.....de 1:.. ar. 

Bey.of landa 
BRiSTOL OTELi 

Sirkecide 
OSMANiYE OTELi 

Bu her iki otelin müsteciri 45 1enelik otelc:a miıtt!h-- la7 n.... ... 
- Bens&'dir. 
Bristol oteli elli odah •s oclacla 90ğuk ve sıcak akar sulan, ban7olan 

ve kaloriferi vardır. Dahili Ye harid müteaddit telefonları oJduiu p,i 
....... Öl-rü .. ve hmmi Jolmnt .. nrdlr. 

Bitiin uri laııafona •iz olm hu otelin Hale Ye M..uma denizine 
hlanbul ciketine de nezareti feftalideye m•llrtir. 

AMEBICAN &iJ'O&T LIBs INC. ADld&'ltb soSDTA ANOldMA 
N B V Y Bit Dl NAVIGAZYOD 

bekleni,..... ctı.tctA motörtı 1 - 1 - 940 tarihinde 
EXPLORER vapuru 19 tık k.Anunda beklenmekte olup Pire, Napoli, Cenova 

bek]enjyor_ Marşily& limanlarına hareket edecekl•. 
EXTA vtA Yapuru 23 tik lrAmmde ctri'A Dl BARI motarll 2/1/MI ta--

bekleniyor.. n'lıinde sabah .. t 8 de gelerek ayni 
EXMOUTH vapuru 24 İlk Ununda güıa saat 17 de İstuıbtıl Pire Napoli ve 

bekleniyor.. ~ hareket edecektir. 
DEN NORSıa: Mb>DELBA VSLINJB BRINDtst aıotart 1-JAMO tmhia-

0 S L O de Iimanunma gelerek erll9l atiıt aut 17 
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN ı de Pire, Brindisi, Zara, Fıume, Venedik 
BOSPHORUS motörü 21 ilk kAnuna ve Triy.este limanJanna hareket edecek· 

doğru be1da>iyor. tir-
SEBVİCE MA&ITIMB aotJllAIX ZABA moUfrtl 10/1/NO taıiblDde n.. 

B U C A B E S T manımna ,.ı.K .tea 1f1D .at 1' -de 
KÖSTENCE İÇİN : Pire, Brindizi, Zara, Fiume, TıQ:tMte ve 
BUCUREŞTİ vapuru 7 SonkAnunda Venediğe hareket edecektir. 

bekleniyor.. CALDEA motörü 10 - 1 - 940 tarihin-
PEL!Ş vapu~ 13 son klnunda bek- de beklenmekte olup Pire, Napoll, C.. 

Jmiyor.. nova, Mani)ya Hmanlarma harekıet ede-
Vaparlum isim n tarlhlt'Tf hakkmda cektlr .. 

hi( hif taabhtlt almaa•.. NOT - BiltUn bu vapurlar Trlyestc 
Vapurlana hareket tarihleriyle na9- veya Ceuovada Şimall ve cenubi Ame

hmı.rdakl del'fiklOderden ecesıta me- rib 1imanlarma hareket ec1mı ltalia 
Anonim seyri.sefam şirketinin ve Afrika 

suliyet kabul etmez. ve Hindjstpm banket edm ILOYD 
Daha faJit taf.oat ~ ATA'l'tJRK TRiYESTINO __..,, aeyrilefa1n p 

aıddesi 141 No.da W. F. Rmry Van Der keti qpur1arma tı•anf ec1er18r. 
Zee" ŞIL V9PQ1' .,_..,..,... man.. NEERLANDAllB SOYALB 
et ...... r1m ohmar. IUJ•AMYASJ . 

Ta.ll'ON 1 _,~ VENUS YBpuru 7/1/l.MO tarib!D-
de bekle•ı_.... olup Anven. ~ 
dam ft Amllerdam limanlm lmeb& 

UllDAL tdec:ekür. 
~ SVBNBKA oalEırı UNIDI 

UlltJld oa1Z ~ LTD GUNBORG vapuru 3 - 1 - MI tari-
Z&W l'LOvlDB& A. D. KOTOa hinde bekl-...-.. olap Gote'-1; Ko
LOVCl:tf vapuru Z'I klmmue velc1e penhaı limanlarma barebt eıh ı. Ilı-. 

K:östence w Varna için -.ut ed.,.. BRAGELAND motörü 10 -1-.. taıo 
tir ribiade 'Mr'WM elde olup Golıe1lur& 
LoVcıN vapuru 3 kinuimaDI 1Ne !.openJuıc, bman1m hareket eclecek

ta Pire - Beyrut - Ha7fa • Dmamıı ft SavtcB llA8trbm B01JllAIN 
Triy~~m.r;: ~ SUCEA VA vapuru 15 - 1 - MO taribin-

(BELLAS) L'ID de beklenmekte olup lb1ta ve llmnilJ8 
p 1 a E • liman1arma hareket edecektir. 

•NEA HELLAS• N O T : 
Lüb Transatlantik vapuru Pire-Nev- Ahvali hazıra dolayısiyle nrmm w 

york battı... hareket tariblerlnin bt'I olm...,,.. ft 
Pireden hareket tarihi : bunlmm hiç bir ihbara lttzum M-1--

15 - ı - 1940 zm dellfeblllr olduluna w ba mw.18 
Yolcu ve yük kabul edecektir. dolayı aeente,e bir mesulı,et •ettlp 
Gerek npurlarm muvuallt tarllıJerl, etmiyecelini muhterem ~ 

--"' •-=-'-ri ı---'- L-"' kayıt n işaret etmeleri ıiea olunur • 
... - vapur 1lllllMI: " nav WMlll'ı ~ Daha fazla tafsilAt için COmlmrl)'et 
kında llClllta lıir teahhllt aitim ......_ caddesinde PRATELLİ SPERCO vapur 
Dlllba fala t.mlllt almak ~ Blrlnd acentesine mGraent edllmesL. 
Kordonda 152 numarada ·UMDAL• TELEFON : 20CN • 2005 
umumi deniz Ae.ntahlı Ltd. mOracut 
ecJilmesl rica olunUl'. 

Telefon : 4072 MOdGıi,,.t 
Telefca : sın Aceta 

BiriDci Smıf Maw-

Dr. lteml Ali 
ır.uıc:ıooı.11 

Cilt ve Temstll hest•hklan 
VE 

Elektrik talavileri 
Biriac:i lleJler Sellaiı No. 55... 

lzmir - Elhamn Sine n _. ..... 

S.baldn akpma kadar ı...taJanm 
kabul eder.. TELEFON : 3'19 

......................................... -= 

OIJY!BRYB i 
lflllEKAn ı.ra i 

• 
YDUll ACBNr&al 5 • 

ATATC'RK CADDESİ Bees biDasl 
TELEFON: 2443 

Ldra \le Liverpol hatlan lglD 
plyaahm thtlyacma &6re wıpada
nmız eefer yapaealdardır. 

............................................ ...................... 
~

KUMPAMYASI 
THEOPH!U: GAO'ib:R vapura 
Her tilrltl balalll w wl6mat ip. & 

rincl K...._.. 151 lllllDUMa L&V. 
KENT REBOUL ft şalKI ..,_ ~ 
lmm mlbaaıat ... Bil rlea ...... 

TBU:FON : Z 3 7 1 

T. C. Ziraat Bankası 
MaaJ•dı u bdna 11eJ1er ..._ Muhammen bedeli 2765 lira olup ihalesi 

No. Z5 TBLEl'ON: 3111 15-1-940 Pazartesi günü aaat 16 dadır. 

·----.. ------ iştirak. edeceltler 210 lirahlr teminatı iş 
Aacdd~llatcdlass,.. 

DOKTOR 4749 (2562) 

bankasına yatırarak makbuzile encüme-
ne gelirler. 

31-5-10-14 

Cahit Tuner 

Bütün hu mükemmeliyetlere ili-.eten fiyatlar nılmhet kabal elmi
yecek derecede ucuzdur. çn.,kii bu otel Türlöye oteldlik mütehuam 
bay ömer Lütfü 8ensünin ~. Bir defa ziyaret • • 

ydana koyu. Banan ip. bllld Etıeliler, kendinin tahtı ill0 

lical'IDllltl 

K•alllffGPIJd:JW 
Sermayesi : 100.000.000 Ttbtl Unsa.. 

şa11e w ajan adedi : za 
Zirart ve ticari her aevi Benb muameleleri 

PARA B 28.800 ı.taA 
t1CP..&11tı& vmmccc 

Her gün saat 3 ten IOlll'a Şamlı 
IOkak (Oçüncil Beyleı:) No. 19 da 
hata kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

un 
3&'1 cüzdanla T.C. Ziraat bankası LG

leburpz ajanlıjına tevdi eyledflhn me
balli için istimal etmek üzere bnkamn 
evrakına tahtlm etmiş oldutum tatbJk 
mührilmtt zayi eyledim. 

Y enWn1 yaptanıcalımdan esklllnba 

DOK2'0R 

Kemal Osman 
Bozkurt 

İZllia 11BllLEKB2' 
BAft'AlfUi 

AwMyernaıallasmı 
MUAYBNEBANE : tıdaci BQB 

Sabk No. '19 da Jmta1ana 11er ... 
bhul-. .. 

hükmü olmadıtmı ilin ederim. 
&mirde Tilkilik Çorakbp& brablu 

karpmda hacı Hasan hanında mukim Utif ollu Osman ___________ ,, 

Al yon Belediyeainden: 
1 717 S lira bedeli keıifli yeni belediye binuı mefrupb 27. J 2. 939 

tarihinden 16. 1. 940 tarihine kadar yirmi aün müddetle ve kapalı 
zarf uaulile ekailtmeye konınU§tur. Eireti teminat l 2S8 liradu. 

ihalesi 16. 1. 940 ..ı. günü aat 14 de encümeni beledi;,ece lera 
edilecektir. 

Bu İfe ait prtnameler isteklilere bedelsiz olarak, reeimler de on lira 
mukabilinde Afyon belediyesince verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazıh prt:lan haiz olmalan ve tek
lif rncktuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu mütealap maddeleri 
çerçevesi dahilinde ihale saatinden bir saat önce belediye encümenine 
makbuz mukabili vermeleri linmclır. 

l•ldilerin mefnıf&t işile uğrapnış olmaları ve ba gihi iflede ui 
rattıklanna dair mahalli ticaı'et odaSJndan tasdik1i veeib a. etrr~ 
lcri ve Y8Pbklan iflere mukabil bonservislerini te!clif mektuplaril 
birlikte vermeleri futbr. 

T alipleıia belli -süa w ...ne c1aiıei Wec1iyec1e huır bab.-.... . 

lbullnm otellerde bulafmlw. 

D. D. Yolları 8 inci işletme mü· 
· dürlüğünden: 

1. 9. 939 tarihinden itiheren dört ay müddetle Basmahane ve Al
ancak İstasyonlarında idare tarafından yaptlmakta olan tahliye itleri 
görülen lüzuma binaen bir ay daha temdit edilmi§tir. 

30- 31 4734 (2586) 
-----------------------------------------

Ticaret Vekdleti iç ticaret umum mii-
dürlüfünden: 
Türkiye Cümhuriyeti Hükümeti ile So.y.Jiat Sovyetik Cümburi

yetleri ittihadı Hükümeti ara91nda aktolunan T1earet w: .eyriilefaİD 
mubvelenameai hükümlerine tevfikan Türkiyede çalqmalına izin 
verifmit olan S. S. C. ittihadı müeaeesahndan Soyuzneftekaport
Neft.endikat müeueaesinin Türkiye umum mümeuili bu defa mü
racaatla haiz olduğu aelibiyete binaen, müessesenin lzmir tali tube
ıinin muamelabnı tatil ettiğini bildirmitıfu. Keyfiyet tetkı"k edilerek 
kanun hükümlerine uypn görülmüı olmakla ilan olunur. (10778) 

31 IS 31 4756 (2560) 

Af yonkarahiaar Belediyeaintlen: 
Belediyeye ait elektrik antralmın ihtiyacı için alınacak olan SO 

ton motorinin riisaınu i.tihlaki)'eei belediyeye ait beher kilon 13 ku· 
ruı muhammen bedel üzerinden 1 S gün müddetle açık münake•ya 
konmuttur. 

Einti teminat 487,S liradır. 
lhalmi 12. 1. 940 cuma aiDü mt 14 de endirmenl belediyece icra 

-dilecektir. 
Şartlarını ve Mir huaulabm öiremndt iltiyenler her a6n beledi,eye 

mmw-tleöpmeliilirles. 
lıt \tLia Wli .......... W belr)iJıale ._. lııl ıl i 

Ziraat banlrasıuda k:umbarah ve tht.rm twsuf be ı•mda • • (it) 
llrmm buJnnenlara aenede • defa çeklJecek kur'a ile apiıdaJd pllna &in ~ 
ramiye dalıtllacaktır : 

4 Adet L• Linbk U00 Uıa 

' • - • a. • 
' • 211 • L• • 

40 • - • .. • 
100 • • • ~ • 
120 • .. • ~ • 
160 • • • s.zot • 
Dbarft ı Beaplarmdald ....... bir w tpnde SO llnm eplı dltml· 

,...._. Lwbe ~ tırıl&de Jer.de 20 faz1asiyle tedlırd •· il_,._ -'e f ..... 1 _.,.., 1 8lriırad klaaa, 1 lluC •e 1 llukw tulll-
...... pldlıerlstlt. . .. 

lzmir Vakıflar müdürlüiünde : 
~ 

Ura 

1400 
1000 
90I 
7SO 
708 
70t 
700 
350 
300 
300 
200 

Ev 
Şeyh cami 
Ev 
Dikkla 
EY 
Dükka. 
K.-. 
Ev 
DüWn 
Ev 

Namarua 

Birl»iriae multMd 

Mevkü 

K.aelli l.erl>er ...t. eobk 

~ ....... -Karaata.llM•RM 
Dd;ı1111A pdi1di .-. 
Ka,...._ dilb• .-. 
KuMdaa llllta•r 
ü=n111lk_...... 
Abcl 1 it ef. &I h'•li Renılik .... 
•ic• .......... ~ ... ........... .... 
Tepec:IE May sobk 



PAZAR 193' 

B. Daladyenin lyandaki sözleri 
''Bizim istediğimiz arazi midir? Şüphesiz hayır ••. Biz yalnız kendimiz için 
değil medeniyet ve ayni zamanda başka memJeketleriçinharpediyoruz?,, 

Müsbet garanti olmadan 
Ne Fransa ne de lngiltere silihları 

ellerinden bırakmıyacaklardır 
Pri 30 (0.R) Ayan meclisi askeri 

krcdil rı ıttıfakla t \ip etmi tir. B::ı "e
kıl B. D l::ıdıyc bu mu na ebetle so,ı. ledi
ği nutukta dem tır kı : 

• - Bızım ı tedı imız sc,ı. arazi mı
dır? Şuphcsiz hayır. Bır ku~et r Jı
mıne, Avrupada hır devletın taz,ı. ık \ e 
t<:hdit \ a ıtalarıyle tahakku tu \ nzı' e-
1ınc nıh. ,ı. et vermek için çarpışı,ı. oruz ... 
Kcndıı ız ıçın mi.ıcadele etmekle bera
lwr avnı zamanda diğer mıllctler içın 
ve bılhassa medenı,ı. etin e a ı olan ma
nevi kı metlerı muhafaza etmek ıçın 
} .. "lrl><'dı,ı. oruz 

.•Kanaatimizce Avrup. nın müstak
bel nızamını hazırlamak lazımdır. Bu
r.un içm de, mazıd şahidi oldugumuz 
hfıdi clerın tekcrrur etmıyeceğine daır 
maddi teminata ihti,ı.aç vardır. Bu te
ınınat elde edilınce kimse ile iş bırligıni 
rcdd tmi,ı.cceğiz. Muhtelıf d vletler bel
ki de federal baglarla birbiriyle birleş
mış olacaklardır. 

•Bunun bir nıivesi lngılız - Fransız 
birligıdır. Bu birlik U>Jndır '\e her kese 
açıktır. Fakat 20 cncdcn beri şahidi ol
duğun uz hadiselerin tekerrürünü gör
mek ıstemıyoruz .. • 

Parı 30 (Ö.R) - •Tan• gazetesi B. 
Daladı enin bc,ı. analım tef ir <.'dcrck 
unları ,ı.. zıyor : •Mtlttefık ordul:ınn iş 

hırliği kll\ vct müvazenesini muhakkak 
surette bızim lehimize çevirecektir. Dort 
• ylık muha amat blanço una nazar. n 
harp hcnuz kazanılmamıştır. Fakat mu
hakkak urettc kazanılacaktır B Dnla
dıye Fran anın husnü ni,etini açıkça 
go tcıı i tır. Fr. n~ sulhu arzu cdi,ı. or. 
Fakat Almanya tarafından mecbur edıl
dıgi cıhetle harbediyor. Hiç bir Alman 
manevrası İnıpltcrc ve Fransamn ara
sını açamaz.. lki dev Jet a.} nı ideali bes
lemekte a,ı.ni gayeyi ve zaferi takip C't
mcktedır. B. Daladiye, Mılletler cemi
,l. l•lince ittihaz edilen karara uygun ola
rnk, İn ıltere \ e Frans. nın Fin milleti
ne y. rdımını kaydetmi '\e müsbct, 
maddi t mat almadan ıUıhı terketmi-
eceklerinı teyit e' lemi tir. 
Parı 30 (AA) A.}an mec1isincle 

bir nutuk sö,ı.1iyen ba \ekil Daladiye, 
Fran ız mıllctinın ıki seneden beri Av
rupayı korku içind .} a.şatan kuvvet me
toduna ve ya~ ma ı.} asetinc kat'i suret
te nihm: l't \er k husu undaki • zımni 

Fra11sayrı gıdeıı re geri hi:mctlcrıle asker gibi i.~ guren lngiliz kadıniarı 
Baş\ ekil demiştir ki : cc.k münakaşasız. ve topyekun bir aske
Fransa kendi mevcudiyeti için çarpı- ri muvaffakıyetle eld~ edilir. Denizde ve 

yor. Zafere erişmek için modern har- karada tam bir zafer' .. İşte Almanyaya 
bin ('Sash unsuru olan ınihaniki inşaatı boyun eğdirec('k vasıta budur .. 
zami derecede inkişaf ettiT<'cektir .. İn- Mücadele kuvvetlerimizi harikalı bir 
giliz - Fransız ıttifakı her zamankinden tarzda arttırmak mecburiyetindeyiz. 
daha kuvvetli Ye daha mükemmeldir... Başvckilın kuvvetli sözlerini işıten 
Fransa, müsbct maddi garantiler alma- millC't bunun böyle olacağını anlıyor .. 
dıkçn ilahı elinden bırakmıyacaktır.. Vahim karar anı yaklaşınca gayretleri 
Yeni A uupanın harpten e\ velki A vru- 'c fedakarlıkları son haddine çıkarmak 
padan daha i~i hır şekilde tanzim edil- icap edccektır. Zira taarruzun cezalan
nıiş olma ı J:ızımdır. Avrupanın muhte- dırılmac;ı ancak silahlarımızın zaferı ile 
lif devletleri arasında mübadeleleri art- olacaktır. 
tJrmak \ e federatif hanları kolaylaştır- Paris. 30 (Ö.R) - Mebusan meclisi 
mak icap eder. <lahiliye nezaretinin Cczaire ait kredilc-

Paris, 30 (ÖR) - Fran ız gazeteleri rini ittifakla kabul <'lmişt,ir. Bu müna
B. Daladiyenin fıyanda \; ukubulan be- o:ebetle dahiliV<~ nazırı B. Al\x>r Sarro 
yan. tı munas bctıyle çok hararetli ncş- Cezair halkının din farkı olmak ızm 
ri~at yapıyorlar. ana vatana yardımından memnunıyC't]e 

Jur gazde i di,ı.or ki: bahsetmi \'e Müsliiman Cez<i'irın harbe 
Mebusand. n onra ayan da harp büt- olan iştirakinın ehemmiyetini takdir 

cc mi ittıfnkla kabul etmiştir. Bu·teza- den Fransaııın znfcr fınında bunu unut
hür müttefiklere tahmil edilen bir harp- mıyacağını temın eylcıni.ştir. 
tc. znfere kad. r imanla yi.irüınek azmi
mizin de1ilidir. 

Ö\ r, fıyanm asil bir içtimada na mağ
llıp bırligini g terdiğinden bah~edıyor .. 

Ernuvel, E. Daladiyenin mü bet ve 
maddi garantıler olmadruı Fransa sıl:ıhı 
elinden hırakmıy. cal.."'tır, uzü uzerinde 
durarak diyor ki : 

•Bu mti \x>t \ c maddi garantiler • n-

Roma, 30 (Ö.R) - B. Daladiyenin 
nutkunu tam olarak nakleden İtalyan 
gazeteleri, Fransız ba \ek.ilmin istihsal 
etmek islediği müsbet teminatın mahi
,ı. elini tasrih etmcdigini müşahede cdi
) orlar. Bu teminat t. biri, harp ga)lele
rini ta nh etmemek için, alelfıde bir 
parl:mento tabirinden ibaret olabilir. 

Dost Devlet Yardımları 
~~~~~~~~---..,~~*--

Dünya gazeteleri 
tercüman olan 

rtilli yasımıza 
yazılarla dolu 

Londra 30 (ö R) - lngiliz kralı Ma
jeııte 6 ıncı Corcun Türkiye Cümhurrei
ııi lsmı-t lnonüne •onderdiği Meıajin u· 
reti şudur: 

Türkiye Cümhurreisi Ekselans 
ismet lnönü'ne 

« Türk milletine bu kadar acı ve bu ka
da.- dem veren müthif zelzele haberi be
ni fevkalade müteessir etti. Bu hususta 
ba fecaatin kurbanlan ve Türk milleti 
hakkanda milletimin duyduğu derin mu
habbet hialerini kabul buyurmanızı gö
nülden dilerim.» 

lngıliz başvekılı Mi ter Çemberlayn
dan Turkıye b vekili Dr. Refik Sayda· 
ma gönderilen Mesajin sureti: 

Dr. Refik Saydam 
Türkiye baıvekili 

« Anadoluda vukubulan şiddetli zel
zelenin büyük felaket doğurduğu haberi 
beni dehfet içinde bırakmış ve felaketze
delerin pek fazla olması kederimi artır
m11tlJ'. Türk milleti ve felaketzedeler için 
dllJ'duğum teessiir ve muhabbeti ekse
lansmıza arzederim. » 

A 30 {H usi) - Amerık 
k b ırmızı z yar t ed 

h t b h kımının, 1 
d n bır he} eti ınh 

t nd l 
1 

_ * _ __________ _ 
tahriri olarak T üıki> e hariciye vekili B. 
Saraçoğluyn bıldirınek jçin talim t al
ını tır. 

Beri in rad:> o u dun gece Türkçe ne~
ri) atın. ba,.Jarken bu felaket dola} ısile 
Alm nynnm t. zivclerini bılı;lirıniştır. 

Bııl"'ar kralından, Homanya kralın· 
dan, S<ırki Erdün Emirinden. Arjantin, 
Birle ık Amerıka, Lehistan hükiimetle
rinden Efgani tar dan .,. e handan bir çok 
taz yet telgrafları v,clmistir. 

Ankara 30 (Ö H) - Dost ve yaban
cı memleketlerden büyük sempati teza
hüratı ıı e ) ardımlar gelmektedir. 

Cenevre be} nelırulel yardım cemiyeti 
reisi, birlığin her türlü )ardımlnra amade 
olduğunu hükümetirnize bildirmiş ve bu 
insani alaka) a teşekkür edilerek birlikle 
Kızılayımız temas haline getirilmiştir. 

Do t Humen hukümetinr. 1 O milyon 
Le} lık yardımın kereste olarak gönderil 
me ı tercih edildi~i bildirilmiştir. 

Do t Yunan hiıki.imetine de on bin li· 
r lıl. :> ardımın malzemei sıhhiye olarak 
gönd rilmesi t J("ih edildiği bildirilmiş-

ketzed lere 

halükle teberrüatta bulunarak kardeş 
Türk milletinin yaralarını ııarmağa şitap 
edeceklerini ümid etmektedirler. 

Londra 30 (ö.R) - lngiliz gazeteleri 
bugünkü sayılarında en büyük yeri Tür
kiycnin şark vilayetlerindeki felakete 
tahsis etmişlerdir. iklim şartlarının yar
dım işlerini ı;;üc;leştirecek mahiyette ol
duğunu takdir etmekle beraber Türk hü
kümetinin şefkat elini felaketzedelere 
u.wtmak husu unda mlimkiin olan hiitün 
tedbiri almış bulundugunu takdırle kay
dediyorlar. 

lngiltere Ye Fransa hükümetleri tara
fından yapılacak yardım miktarı henüz 
bildirilmemiştir. Manmafih Fransız bnş
vekili, 'l'ürk-Frnnsız dostluğunun kilçilk 
bir nişanesi olarak parlamentodan yar
dım tahsisatı istiyeceğini ve ilk vasıta ile 
Türkiyeye icap eden yardımların yapı· 
lacağını beyan etmiştir. 

Paris 30 ( ö.R) - Fransız gazeteleri 
bugünkü sa} ılarında 1\irkiyenin geçir
diği felaketten büyük alaka ve teessür
le bahsetmektedirler. 

Lö Tan gazete inin lstanbul muhnbiri, 
felaket kurbanlarının on bini Erzincandn 
olmak üzere otuz bin olduğunu tahmin 
edi) or ve bu kadar geniş bir felaket kar
sı lnda Türk milletinin büyük yardım
]asma harek tini takd rle kaydedıyor. -··-

lsviçrede 

lngiltere ve Almanya 
Harp donanmaları arasındaki fark 

nisbet kabul etmez derecede büyüktür 
-~~~~~~~~~--<~~*~~~~~~~~~~~-

Londra 30 (ö.R) - Deylı Telgraf hatini himaye etmiştir. Fransız ticaret den şımdi yalnız beş kruvazoru rnrdır. 
gazetesi harp başladı ı gündcnberi ln- filosunun zayiatı mecmu tonajın ancak lngilterenin inşada olan kruv orleri 23 
giltere ve Almanyanın harp donanma- yüzde 2 sidir. Fransız filosu , 360 bin Almanyanın 7 dır. 
ları arasındaki farkın Ingiltere lehine tonluk Alman harp kaçağını zapt ve lngiltere harbın ıptıda ındanberı 3 
olarak büyük nisbett<.' arttıgını kaydc- müsadere etmiştir. torpito kaybctmış i e de ş mdı mevcut 
diyor. Bu gazetenin verdiği rakamlara Vaşington 30 (ö.R) - Resmt lngiliz destroyerlerinın mıktan harbın ılfulı za
gore Ingıliz donanmasında 14 bi.iyük mübayaat komisyonu beyaz sarayda. B. ınanına nisbetle artmıstır. Hızınette 
safı harp zırhlısı inşa halın de ise 9 safı Ruzvelti ziyaret ederek mühim görUş- olanlar 180 den az degildir. Bir mlktaı ı 
harp zırhlı ı vardır. meler yapmıştır. da inşa halindedir. Alman.}. nm 24 tor-

Alman donanmasının hizmet halinde Londra 30 (Ö.R) - Fransız mühim- pitosu vardır. 
4 ve inşa halinde 4 safı harp zırhlısı mat nezareti erkanı pek yakında Lond- Yarı resmi haberlere göre lngiltere
mevcuttur. raya geleceklerdir. Fransız - lngiliz mü- nin 60 tahtelbahiri vardır. Almanyanın 

lngiliz donanmasında hizmette 6, in- himmat nezaretleri yekvücut olarak ça- da, eğer harbın iptidasındanberı hiç tah:
şa halinde' di"<er 6 t~ yyarc gemisi me\ - lışıyorlar. telbahir kaybetmemiş olsaydı ve inşada 
cuttur. Londra 30 (ö.R) - Ingilizler harbın olanların yapılması bitmişse şimdi 60 
Almanyanın yalnız İll§a halinde iki iptidasındanberi, malık oldukları 15 tahtelbahirı ol~aktı. 

tayyare gcmısi vardır. safı harp gemisinden yalnıı: biris.ini, 
Ingilt renin hizmette 58 kruvazörüne cRoyal Ok> zırhlısını kaybetmişlerdir. 

mukabil Alımınyanın mevcut 6 kruva- Almanlar da beş ı.ırhlılarından birini, 
zörii Graf Speenın z.iyaı ile beşe inmiş- .Craf Spce> yi kaybetmişlerdir. Blna
tir. Ingılterenin inşa halinde 25 kruva- enaleyh Ingilterenin hAlen hizmette 14 
zörü Almanyanın 7 kl"uvazörü vardır. ve ill§ada 9 zırhlıs! vardır. Almanyanın 

Ingilterenin 180 torpito muhribine hizmette 4 ve inşaoa da dört zırhlısı 
mukabil Almnn torpito muhripleri 22- mevcud bulunuyor. 
dir. Ingilterenin mevcut iayyare gemileri 

Muavin kruvazörler ve gemiler nis- 6 ve inşada olanlar da 6 dır. Almanyanın 
beli çok daha büyüktür. yalnız inşa edilmekte olan 2 tayyare gc-

Fransız Iılosunun bu harpte oynadı- misi vardır. Ingilterenin 58 kruvazörü 
ğı rol de az mühim değildir. Ingiliz harp vardır. Alman kruvazörlerinden cLayp
gemileri 900 müttcfık vapurunun seya- zig> ve diğer ikisi daha torpillendiğin-

Londra 30 (ö.R) - Geçen Perşembe 
günü bir Alman tahtelbahirının taarru .. 
zuna uğrıyan lngiliz zırhlısı k<'ndi vası .. 
talariyle üssüne dönmüştür. H sarları
nın ciddi olmadığı bildlrılıyor. Mtirette
batındnn dört kışı infılfık net c ınde ol. 
müş, birisi de vnhim yaralanını tır. 

Alman Zesen radyosunun lngilizce 
neşriyatındn bir Alınan tahtelbahirinin 
«Kraliçe Elizabeb tipınde bir zırhlıyı 
torpillediği haberi ver1lirken «torpille• 
mi > tabiri yerine c:bntırmı tır> tabiri 
kullanıLnıştır. 

Sovvet taarruzu 
fi~ 

~~~~~~-~~--'~*~~~~~~~~~-~-

Yılbaşından evvel Mannerhaym hat
tını yarmak gayesini güdüyor 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
nan son haLerlere göre Kızılordu yıl ba
şından evvel Mannerhaym udafaa hat
larını yarmak için kütle halinde çok şid
detli hücumlara baslamıştır. 

Ağır topçu ateşinin himayesi altında 
ya'pılan taarruzlara bu dakikaya kadar 
Finler kahramanca mukavemet ediyor
lar. Rusların taarruz ordusu 1 5 O bin ki
şilik seçme knfkas askeri ife takviye edil
miştir. 

Son ) irmi dört saatte yapılan taarruz
larda Ruslar 3 binden fazla öh.i vermiş
lerdir. 

Finlerin zayiatı bir kaç yüz kişidir. 
Sovmosalmide Finler mühim muvaf

fakıyetler kazanmı!llardır. Kayaklı Fin 
kuvvetleri seri manevraları He şimal cep
hesinde ve Sallada Kızılların mühimmat 
ve iaşe kollarını tarumar ederek Rus or
dusunun iaşe<ıini büyük zorluğa düşür
mü,.lerdir. Salla cephesindeki Rus ordu
sunda İsyan çıktığı hakkında haberler 
gelmektedir. 

Rus tayyarelerinin kendi kuvvetlerini 
hombalıyarak mitralyö7. ate i açtıkları 
ve: Rus piyade taburları ara!lında çarpış
malar olduğu da bildiriliyor. 

Helsinki 30 (ö.R) -Resmi Fin kay
naklarından alınan haberlere göre Sov
ye kuvveleri aksayı şimalde karma karı
şık bir şekilde ricatlerine devam ediyor
lar. 

l lelsinki şehrine hava hücumları olma
mıştır. Hclııinkide mevcut kanaate göre 
hav.ı müdafaası olmıyan Leningrad şeh
rine Fin tayyarelerinin mukabeleııini da
vet etmemek ic;in Ruslar Helsinkiyc hü
cum etmeektedirler. 

Londra 30 (ö.R) - Bir Finlandiya 
askeri heyeti Finlandiyaya tayyare, mo
tör ve harp malzemesi tedariki için sala
hiyettar Vaşington mahfilleri nezdinde 
devamlı teşebbüsler yapmaktadır. Ame
rikan fabrikaları Fransa ve ln~dlterenin 
bü} ük ıiparisleri ile mesgul bulundukla
rından ~imdinye kadar Finlandiyaya yal· 
nız 45 tayyare verebilmişlerdir. 

l lelsinki 30 (A.A) - Ytik.,ek ku
manda heyetinin bildirdiğine göre, Rus
lar Hatja Lnhtenjaervi ve Sumna civa
rından Kareli berzahında bulunan Fin
landiya hatl.ırına yeniden taarruz etmiş
ler c de geri püskürtülmlişlerdir. 

Rus tanklarından hesi tahrip ve ikisi 
z ptedilmi tir. 
Ru ların K ljaya yapuklan yeni bir ta· 
rruz da pü kürtülmüştür. Kelja muhn

r besinde Ru"lların z yiatı 600 kişidir. 
Firıler bu mınt kadn bir mıktar harp 
m lzeme i i 'nam etmiıılerdir. 

R 1 r ni z manda Ladoganın şi-
m h rki ı de R okojacrvi j tik metin
d de ta rnıza ge ı lerse de Finlerin 
m ıdaf aa ı kar ı ınd durmak mecburi
yetinde kalmışlardır. 

2 7 ilk kanuncltl 5} akijaervı mıntaka-

çirmişlerdir. 

Kuhmo mıntakasında Finler bir tank, 
bir tank topu itinam ve bir iaşe kolunu 
imha etmişlerdir. 

Suomusalvinin şimalinde Vihtajaervi 
gölünün etrafında muharebe devam et· 
mektedir. Finler, düşmanın iaşe kollarını 
imha. btr tankını tahrip ve 3 tank ile 2 
topunu itinam etmişlerdir. 

Mehtapdan İstifade eden Sovyet tay
yareleri gece Kareli berzahının şimal ve 
garp mıntakalarile merkezde iki Fin §eh
rini bombardıman dmi~lcrdir. insanca 
zayiat yoktur. 

Paris-Soir l'azeteıine &'Öre ı 
Paris-Soir gazeteııine göre, Finlandiya 

seferinin zorlukları Sovyet - Alman mü
nasebetleri üzerinde tesirini göstermiş
tir. Stalinin riyasetinde kızıl ordu ve do
nanma şefleri. Leningrad askeri kuman
danlığından azledilen Mcreçkof dahil ol
duğu halde Kremlinde bir toplantı yap
mışlardır. 

Mareşal Voroı,ıilof ve erk1nı harbivesi 
Baltık filo~u ba~ kumandanının da işti
rakile Finlandiyaya karşı aarruzun bü
tiin şiddetile devam etmesi lehinde bu
lunmuştur. Kızıl ordu gizli teşkilatının 
{Razvedupr) un tahminlerin~ göre ek
serisi Skandinavyalı olmak üzere 150-
300 bin gönüllü, önümüzdeki bahara 
kadar Finlandiya ordusunu takvive ede-
ceklerdir. . 

Finlandiya ordusunun bu ~uretle tak
viyesi Finlandiyanın mukavemetini aıt
tırmakla kalmıyarak Murmansk ve Ka
reli istikametinde Finlerin kuvvetli mu
kabil taarruzlar yapmalarını temin ede
cektir. Halbuki geçen ilk teşrinde imza 
edilen Sovyet - Alman anlaşması mucİ· 
hince Sovyetler Mumınnskta Almanyaya 
bir deniz# temin etmeyi teahhüd etmiş
lerdir. Kızılordu büyük erkanı harbi:> e 
reisi Şapoşnikof, Finlerin ilk baharda 
1 eningrad vo Kronştada havadan kuv
vetli taarruzlarda bulunabilecek hale 
gelmelerinden endi e etmektedir. 

ldanof ve Beria ise, Finlandiya cephe
sinde harekA tın katedilerek askerlerin 
kışlaya bilecekleri yerlere çekilmeleri avn
kıbı imdiden tahmin edilemiyecek kadıır 
büyük dahili güçlüklere ııebebiyet wre
bileceğini Gepcu namına beyan etmiş
lerdir. Kızıl ordunun siyasi müdürü Me
yşlis ilt" başvekil ve harici:> c komiseri 
Molotof kı ta Finl ndiyaya karşı hare
kat yapmaktaki zorluklar anlaşıldığına 
göre ordunun yeniden tensikile iktifa 
edilme i lehinde bulunmuşlardır. Bilhn -
sa Finlandiyalılar tarafından bir muka
bıl aarruz )apılmasından başkumandtan
lı~ın endi e izhar emesi tenkid edilmiı; 
ve bu keyfiyet kızılordu baş kumandan
lığında değişiklıkler yapılmasını Earuri 
kılan bir kudretılEligin ifadesi olarak ka
bul o u 

Paris, 30 (Ö.R) - Karelı berzahında 
Rus taarruzu şiddetle de\am etmekte· 
dir •. Her iki tarafta ağır zayıat kayde· 
dilmiştir. 1ki gi.ın zarfında 3000 Rus as
kerinin telef olduğu söylenıyor .. Son 24 
~ant zarfında Rus bataryaları tarafın
dan Fin mevzilerinin bombardımanı son 
derece şiddet kesbetmiştir. Rusların ye
ni yıldan önce Mannerhaym hattını yar
mak isteaikleri anlaşılmaktadır. 

Ladoga gölüniın şımalinde Ru lar bir 
kaç kılometre ılerl mişlersc de Finler 
tarafından neticede durdurulmuşlar
dır .. Ayni mıntakada mukabil bir Fın 
taarruzu muvaffakıyetle neticelenmiştir. 
Finler şimdi Sala ve Siyamo Salmi cep. 
helerinde de Rusları geri surilyorlar. 

Rus tayyarelerinin Botni körfezinde 
Balzas Fin şehrim bombardıman ettik
IHl ve dahilde bazı şehlrlere de bomba 
attıkları bildiriliyor. Zayiat 'c hasarat 
mikdarı mallım değildir. 

Paris, 30 (Ö.R) - Finlandiya cephe
lerinde şimdilik si.ıktınet vardır.. Sov-o 
~etler kuvvetlerini yeniden toplamakla 
me~guldi.irler. Karclı berzahındaki harp 
faaliyeti kızıllnr için tam bir muvaffa
kıyel~izlikle neticelenmiş Ye bUtUn yap
tıkları hi.ıcumlar tardedılıniştır. Ladoga 
gölünün şimalinde hafif kıtalar arasın
daki muharebeler Finlerin lehine ola
rak cereyan etmektedir. 
Şimalde Finler Rus hatlarının geri

sinde muvaffakıyetle faaliyettedirler. 
Her biri 250 askerden mürekkep kayak
lı müfrezeler Ruc; hatlarının gerilerine 
c:okulnmk vazifesini i.izerlerine almışlar
dır. Bunların işi, cephe ile alakadar ol· 
maksızın. cephe gerisinde tahribat yap· 
maktır. Köprüleri tahrı ve Ru leva
zım kollarını imha ediyorlar. Bu ka
.ı. aklı miıfrczeler üç defa Lcningrad 
Murınansk clemiryoluna ve beyaz deniz 
sahiline kadar uzanaı ak miıhim tahribat 
yapmışlardır. Hillasa Finler ad tlerinin 
rızlığına ragmen Finlandiya kör! zınden 
buzlu denize kadar 2000 Hoınetrelık bir 
cephenin her nokt nd. muvaff kıyet
k mukav met etmi lerdir. Fın t y,ı.ıare
lerl <le büyU.k bir faalıyet go tereı ek 
Knreli cephesinde Ru t h tını bom· 
bardıınan etmi l ı clir --

Beyaz kitap 
yakında çıkıyor -·--Londra, 30 (A.A) - Star 

diplomatik muhaıTıri, İn 
müzakereleri haklonda ln 
tabımn nıhnyet ıkı hafta~ 
dileceğıni bildll'lnektedir 


