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imtiyaz eahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Bapnuharrir ve umumi ne~iyat mildUrtı: 

HAKKI OCAKOOLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MtIDDETt Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık -···· 750 1650 
Günil geçmiş nUsbalar ( 25 ) kuruştur. 

• Kanaclanın gündelik 
aarf iyatı 

Nnyork, 9 (A.A) - Kanada laükümet 
..,._...ezi harp malzemesinin mübayauı · • 

.. de dö' il dolar 1ÇID rt m yon aarfedildijini bildir-
ektedir. 

, ______ _J 1 : ı: E L E F O N : 2697 

nan mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin. ve Cümhuriyet eıerinin bekçlri, ıabahlan çıkar ıillaşt guetedfr Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 

F e Aketzedelerin iskAn ve iaşeleri 
-~f't-.. .. ~u~eee .. ı:1mlll!l ...... iliil .... ll!! .... llEl ........ :.. ........ R• ................................ ~ 

Büyük bir hız ve intizam 
içinde devam etmektedir 

• - 1 

lngiliz Başvekili Türkiyeye daha ge-
nis ölcüde vardım edileceğini söyledi 

B. Çeınbcrlayn 

Nicin 
• 

Almanya ya . 
inanmıyoruz 

-*-ŞEVKET BİLGİN 
Alınan gazeteleri dünya umwni cf. 

karını hcyccanlancbrnn hadiseler ~-
d IAknyd bir muşa· §1;5 n n mntbuntınuzın a 1 rdisclerc 

hid mevkiindc kalmıynrnk bu 1~ b f de 
ınilli mcnfantlerimizle irtibatı ıus c. ın ~ 
n!Ukn göstermesini garp <levletlen ~g
l'Unda yapılmıs bir gayretkeşlik F~~lın· 
de telakki c~ck garabetini gösterıyor· 
lar. dd .. t 

1\Iilli politiknnuzın ~üplıe ''e tc~e ; 1 • ten azade olnn vasfı diinyaca takdır c ı . 

B. Çemberlayn diyor ki: 

"Biz, Türklerin dostları, yalnı;,. samirui 
hislerimizi izharla kalmıyarok mad

deten de yardım edeceğiz,, 

Bu yardımın şekli Türkiye, Fransa ve İngiltere 
hükümetleri arasında müzakere edilecektir. 

Londrn 9 (Ö.R) - İngiliz başvekili Mcnşcnhnv:zdaki mühim nutkunda Tür
kiycnin ui:<radığı bü)iik zelzele feliketine hususi bir ehemmiyetle temas ederek 
İngiltere ,.e F'ran.cıa hükümetlerinin (elakctzcde halka daha fnzla yardımda bu
lunacaklarını söyleml'i n meclis haları bu si.izleri hararetle alkışlamış ve tasvip 
etmişlerdir. 

B. Çeınberlayıuıı nutkunda feJakehedeler için söylediği sözler şmılardır: 
• Bugiin samimi duygulanmızı kıymztli dostumuz Türkiyeye ırunuyonı:z. 

Türkiye, .muh~beyc i~t~rak etmcd.~n .. d~,·Jetı.~rden d:ıhn .fazla telefat vermiş
tir. Tiirkiyc CUmhurreısı İsmet İnonuımn yuksck direktıfleri sayesinde fela
ket nuntakasında miimkün olan her yardım yapılmaktadır. Türk milleti Türk
lere has olan ve lngilizlerin ötcdenberi hayran kaldıklan yiiksck cesaret 've fazi
let duygulan ile bu felaket karşısında hiç sarsılmamıştır. 

Biz Tiirk1CTin dostlan, yalnız samimi hissiyatımızı izhar ile kalmıyarak mad
- SONU ' İNCİ SAHİFEDE -

Er.::incanda c1ıkaz arasında hazin bir göç ı;ahncsı 

F nlandiya harbi 
·----------- *-----------

Kızılların bütün bir fırkası 
Finlere nasıl teslim oldu? 

Finlerin ellerine sayısız 
harp malzemesi geçti 

Finler zaferlerinin tafsilatını verirken Rus 
tebliği hiçbir hadise olmadığını bildiri vor 
Pam, 9 ( ö.R) - Helsinkiden bildiriliyor. Sousalmide Fin ordurunun ka

zandığı muvaffakıyet pnrL:ık bir zaferdir. 44 cü Rus fttkuı geçenlerde aynı suret
le ağır hezimete uğranır~ ola~ 163 cü Rus hrkasmm yardımına ko~tt: y u sıra
da muhasara edilmiftir. Fırka mevcudunun yüzde nltrmşınm imhns "ltla':ı 50 !l'a 
fırka kumandam teslim müzakerecileri göndennİ§ ve fırkanın teslirni bundan 
sonrn vuku bulmU§tur. Finlerin İğt.İnam 
ettikleri malzeme dünkü futeden çok 
daha fazladır. Son bu listeye göre 142 
top, 43 tank, 1 O %ll"hlı otomobil, 300 
kamyon, binlerce &ilZ.h, 45 mi!ralyöz, 
20 tayyare iğtinam edilen eşya arasm
dadır. nıiş bir ke~ (iyettir. t lcri 

Buna rağmen vine Alman g:ı:ıe ek 
•Türkiyede mev~t (ikir ccreyanlaı:ı d~-

Helsinki, 9 ( ö .R) - Sousalmide ka-
Karlı ormanlarda Fin askerleri zanılan büyük zafer haberi Helsinkide 

b '"kii sür U· nştınlınca bir plansızlık u ın d 
iü nıiişahedesine vardıklanru• iddia e e· 
cck kadar gülünç o1uyorlar. .. .. 

Bu neşriyat tarzı bizi h?.~ete. duşur· 
Dıediği gibi ~biyetc de duşumuyor. . 

Ahnan propagandasının modası g~çmış 
köhne siliih1arla mücehhez olduguııll, 
(Yalan) a ve (Demagoji) ye büylik kıy· 
met verdiğini biliyoruz. 

Her Türk, şu suali kendi kendine so· 
rabilir: . 

- Almanların bize karşı busunıctl.crı· 
ne sebep nedir? Biz niçin Almanlara ınn· 
llanııyoruz? . • 

Şurası asikiırdır ki ',l'ürkiye, hiç ~·r 
:ıtanıan Alm~yanın meşru menfaatlcnnc 
engel olmamıştır. •Y' 

8 Hayati emniyetimizin taalluk ettıgı s · 
hnlarda statüko:rn hürmet edilmesinden, 

• d b kn lnevcut nizamın bozulnı:ımnsın :ın n 
bir dileğimiz yoktur. . 

Jtimadımızı selbcdcn hadiselere geh~
<'.C, bunlar hem diine hem de bugiin~ nı~
tır. Niçin in'ki'ir edcliın, arkamızda bınbır 
acı hatll'a ile dolu bir mazi vardır. . 

Alınan imparntorltığunun nıenfaatı 
u~ına biiylik harp folaketinc sürük~en· 
dıguniz giinlerin fecaatini ve o de,·ır~~ 
Alı~ n rnillcti tarafından nı:ısıl siiliik. gıbı 
ernıldiğimi:zi kun etlerimizin nnsıl ısrnf 
edildiğini siİülı nrkndacılıi:'lJtllZtn biitiln 
E~fnhatıııda hodbin Alman gurunı~un 
bıze bir müstemleke göziiyle baktıgını 
unutamıyoruz. 

'Yine unutarnıyonız ki J{ayzcr Alm.~n: 
Yası, kendi i ile beraber harp eden Türk 
knhrnınnnlnrına miiteaddit defalar ihanet 
etıncği knfasındnn gecinniş, 1914 • 19.l~ 
lıarbının karanlık giinlcrinde müttefıkı 
olan O manlı imparatorluğunu · Çarl.ık 
~1tsyasınn sntmnğa hile tcsebbiis etmış· 
hr. 

Söze, teahhüde ''e şeref mcfhumlnnna 
~ kıy:met vermiyen bu ihtirasçı, bu 
~aatçi zihniyet, Kayzer Almanyası 
~ sonra Nazi Almany,asuıda 

---------------------- • • duyulduğu zaman kilise çanları çalımnıı, 

B Çemberıayn du .. n çok mu ::~C:~nms~~=kr:!ad;~~~ı:::~t t~}ti~=~j; 
• sarma§. dolaı olmuşlardır. Karelıde Rus• 

e - SONU 4 ONCÜ SAIIİFEDE -

him bir siyasi nutuk söyledi rs·aik'8ii'" 
----~--------_._...*_,_ 

"Yeni sene sükiinetle başladı. Fakat 
bu sükiinet tehlikelerle doludur,, 

Londra, 9 (Ö. R>, - lngiliz Başvekili 

b il Mrnc:cuhavz da saat 16,45 de bek-
U" n ._ .ı k .. l . 

1 
° Ulıim sivasi nul unu soy emış-

cncn m " 

tir. · · b l' tc B Çcmberlayn kcndis ne u mec ıs 
.. . .. lemek fırsatını veren Londra be

slodiz. soyreisinC' teşekkilr ederek söze baş-
e ye .. l . t' . 1 ve şunları soy emı.ş ır. 
amHış b" ilk ,.ününden beri bütün fik-

c arın b "hdf ih . h reketlcrim bır e e c tevc 
~ ~etir. a o dn muharebeyi kendi lc
eu.uıruş · · ı d' ek . . de muzafferiyetle netıce en ırm 
?~1:kt.d"rım dahilinde bulunan hcrşe
ıçın 1 ı .. 

yi yapmaktır. 
Fırtınalar içinde bir ıene 

«Yeni sene bir sükunet içinde 
başladı. Fakat bu aükiinet, fırtı
nalara takaddüm eden sükunetler 
gibi tehli/:ıelerlc doludur .. Bu sü
IW:netin daha ne kadar zaman de
vam edeceği belli değildir. 

· Sovyetler ve Fin harbi 
Sovyct - Finlandiya harbine temas 

ed."11 Bnsv kil bu mücadeleden şöylece 
- SONU 4 0NC0 SAHİFEDE -

• • 
a p ce 

bir as 
esın ım 

A 

erı t 
. 9 (Ö R) - lngiliz karargahı 

Parıs, . . f'k dul ,_. . 'nde miıtte ı or ar J\,uman-
umumısı ml nr.·: "k rk.. h 
d
. nernl Ga en, Duyu e anı ar-
anı ge __ , J . İn u· b"' '"k b' . cisi gcner.u or:ı, g ız uyu 
er~ harbıye reisi mareşal Abronsidc 

. 
Antantı konseyi -.-
Şubatın ilk haltasın· 
da Belgradda içtima 

edecektir 
Dükreş 9 (Ö.R) - Hariciye na· 

zın Gnfenkonun Romayı ziyaret 
edeceği baklandaki haberler Bük
re.şde derhnl tekzip edilmiştir. 

Bilkrcş 9 (Ö.R) - Bugün veri
len resmi habere göre Balkan An· 
tantı Daimi Konseyi mutad top
lnntısını şubatın 2, 3 ve 4 üncü gün
leri Belgr.ıdda yapacaktır. İçtimaa 
Balkan Antantını tc.Jril eden Tiir· 
kiye, Rom:ınya,Yugoslavya ve Yu-
nanistan hnriciyb nnzırlan iştirak Hitler bır Alman kızı ılc 
edeccldcrdir. (Bu resım Alman sansön·ı· ıa-fından 

••••••••ıııııııııııııııı•ı•ııı•eıııııııııe ıu 

ne rı menedilmiştir) 

Berlinde göze çarpan 
bir siyasi faaliyet var 

Amstcrdam, 9 (Ö. R) - Bir kaç giln
denbcn Berlinde büyük bir siyasi faa
liyet,. vardır. Başvekalet ve Hariciye ve
kfiletinde diplomatik müzakerelerin 
mevzuu Finlandiyadır. 

Telgraf gazetesinin muhabirine 

yal sükCıtu uyandırmıştır. lktısadi ma
hafil, Sovyetlcr tnraf ından yapılan yar· 
dımların nzlıgından müş.tekid.ir. 

Filhakika Sovyetler vaidlerint 'uta· 
mrunışlar V(' sımdiye kadar Almanyaya 

e vereb llİIİl•I 
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llsa, Nasırada, Sinağoğda Yahu dil 
çocukları arasında okumuştu 

Tannnın Kur·anda, MefY.em suresinde 
(biz Meryemi oğlu ile ve göz erimi açık
lık. nimeti ve suyu bol bir yere ilettik) 
dediği yer işte bu Nasıra olsa geYek.. 

Mısıra, Galile köylerinden bir kaç bin 
nü'fuslu küçük bir yerdi ve bura halkı 
sadece yahudilerden ibaret değildi. 
Finikeliler, Mısırlılar, Asuriler, Araplar 
da vardL Na.sıra bilhassa kadınlannın 
güzelliği ile meıhur bir yerdi. Y usufla 
Meryem burada penceresiz. kargİr bir 
eve yerleştiler. Yusuf, evinin önüne kü
çük marangoz dükk&nını açarak çalışma
ğa batladı. Meryem de laa ile ve lsadan 
sonra doğan çocukları ile evde meşgul 
olurdu. 

ISANIN ÇOCUKLUCU 

Naaara çocuklan Nasıra ainağoğunun 
rahipler tarafından idare edilen mekte
binde her sabah Tevrat deni alı.rdı. 

Onlara burada bir taraftan okuma 
yazma öğretilir, bir tarahan da, T eVYa
tm emir ve nehyettiği ahkam ezberleti
lirdi. Muaanın (Evamiri qere) sine altı 
yüz on üç yeni emir ili.ve olunmuştu. 
Aynca cyapmıyacabın 1.. > kaydı da 
vardı. 

Bu kanunlara, bu ceımin ve cnehiy> -
lere itaat edenlerin eayuı gittikçe azalı
yordu. Fakirlerle cahiller Tevrata tabi 
olmak imklnlanndan mahrumdurlar. 
Zenginler ise iılerine gelmediği için tabi 
olmuyorlardı. Beni lsrail kavminin en 
demokrat insanlan sayılan mabed adam
lan ise yeni neslin sağlam bir din terbi
yesi alması için mütemadiyen çalışıyor
lardı. 

Mary Borden, cMarie de Nazareth> 
adlı eserine lsanın ilk tahsilini yaptığı 
Nasıradaki mektep hayatını ııu suretle 
tasvirle başlar: 

cYahudi çocukları bağdaş kurmuş 
bir vaziyette mektep vazifesi gören sina
ğoğ odasının zeminine sıralanmışlardır. 
Hocanın T eVYattan okuyarak cümle 
cümle söylediği ayetleri hep bir ağızdan 
ve bağırarak tekrarlar ve tebarlarken 
de mütemadiyen muntazam bir ahenk 
ile öne .. Arkaya sallanırlar. Onlann ma
sum haykırışlarla bir ayeti on defa, yir
mi defa. Ta ezberleyinceye kadar tekrar
lamaları mektebin açık pençeresinden 
küçük şehre yayılır. 

Çocukların gözleri bocaJannda, ku
laklan onun ağzından çıkacak kelimeler
dedir. Her kelimeyi aynı suret ve aynı 
beraberlikle tekrarlar. Mektebin olduğu 
yer köyün pazar meydanına yakındır. 
Burada sabahın erken saatinden başlıyan 
bir halk kaynaşması görünür. Dükkanlar 
alış veriş harareti içindedir. Sokak satı
cılan mallarını bağıra bağua satarlar: 
Galile gölünün taze balıklan, lberyanın 
tuzlu tonları, Mısınn mercinıek, fasulye 
ve nohutları pek revaçtadır. Dar sokak
lardan birbirinin ite kata meleşerek ot
lamağa giden koyun ve kuzulann sesleri 
mektepten yükselen çoc~ seslerine ka
nıır. 

Hıyar ve kavun yüklü merkepler ci
var köylerden gelerek pazar meydanında 
yer alırlar. 

[şte Isa, çocukluğunu bu muhitte ya
ııamış, tahsilini burada sinağoğ mekte
binde, bağdaş kurup sallanan yahudi ço
cukları arasında yapmıştı. 

O daha küçük yaşta iken zekası ile 
bütün arkadaşları İçinde temayüz etmiş-
ti ... 

Nasıradaki çocukluk hayatından baş
lamak üzere Isanın ölümüne kadar geçen 
zaman zarfında ve onun mevcudiyeti et
rafında tarih ve efsane latif Yivayetler 
kaydetmektedir. 

Eserimizin çerçevesi içinde gösterece
ğimiz bütün bu lejandlardan biri ve ilki 
şudur: 

ISA HAKKINDA iLK LFJANDLAR 

Nasıra köyünde bir (kethüdası) vardı. 
Bu köy kahyası oldukça zengindi. Köye 
gelen Yusuf - Meryem ailesini hoş tutar, 
onlara elinden gelen yardımı yapar, 
icap ettikçe de himaye ederdi. Hatta 
Nasıraya ilk geldikleri zamanda onları 
kendi evinde misafir etmişti. Meryem 
sık sık kahyanın evine giderdi. Gündüz
leri iş ve gücünü bitirdikten sonra kah
yanın karısı ile arkadaşlık ederdi. 

Isa büyümüş, sekiz on yaşına basmış-
tı. 

lşte bu sırada idi ki bir gece kahya
nın evine hırsız girmiş, hazinesinde mev
cut olan bütün paralarını, kıymetli eşya
larını aşırıp götürmüştü. 

•• BJ'J'MEDİ •• 

12 inci Yardım liste~i 

Alberti matei Domas'dan 
- Tashihen - 300 
Cumaovası Akçaköy halkı 
tarafından 
Jotj papa dimltri ikinci defa 
D eniz gazinosu ve restoranı 

mUsteciri Tevfik Esen 
Deniz gazinosu ve restoranı 

müstahdemini 

Lira Kr. 
78585 05 

13 
25 

20 

21 
Vil~yet kaçak istihbarat me-
murları · 
C. H. P. Pasaport ocağı 
V anderze acentası 

< < 
C. H. P. Kahramanlar ocağı 
Rofel Bonf il biraderler 
C. H. P. Altay ocağı 
C. H. P. Orhaniye ocağı 
C H. P. Aziziye ocağı 
C. H. P. Dolaplı kuyu ocağı 
C. H. P. Kadiriye ocağı 
C H. P. Batcı ve Dayemir ocağı 

19 55 
3 65 

200 
175 

13 90 
10 
56 28 
75 25 
20 30 
37 60 
17 10 
7 75 

Yıldırımkemal okulu öğrencileri 31 88 
Karşıyaka Kızılay şubesinin 
maktu makbuz hasılatı 144 25 
Karşıyaka Ankara ilk okulu öğ
rencileTti. 
Geri Tobako Kampini 
Kemal ve arkadaşları 
Zafer okulu öğrencileri 
Dumlupınar okulu öğrencileri 
Yunanistanda hayır sever bir 
vatanda§ tarafından 
ttalya vis konsolosu 
Alessandro Bertuzzi 
Buca Kırıklar köyü halkı tara
fından 
Buca halkı tarafından 

29 10 
1000 

5 
1 72 

37 32 

25 
5 
5 

95 16 
117 60 

Dr. Chrlst Dentoviç 20 
Anadolu gazetesinin Erzincan fe
laketzedeleri için neşrettiği fev-
kalade nilsha satış hasılatı 57 36 
Aydın hattı tevsiat işleri baş mü-
dür ve memurları 152 
Turyağ Limited şirketi 1000 
Naldöken palamut fabrikası 
memur ve işçileri 
Yün mensucat Türk anonim Ş. 

124 22 

ikinci defa 1000 
Pamuk mensucat Türk anonim 
Şirketi 1000 
İnönü okulu öğrencileri tara
fından 
Yusef Gabay ve oğlu 
Güzelyalı okulu öğrencileri 

37 40 
20 
12 68 

84221 12 
İzmir l\I:ınifatura Tüccarları tarafın

dan teberrü edilen eşyalar: 
Zozef Çokrel 103 top 275 lira 37 kw·uş 

kıymetinde palto ve çeket, Ali Rıza Ye
niler 100 top 730,70 metre 200 lira kıy
metinde kapot bC'li ve pamuklu kumaş, 
Alalof Tavarru 38 top 139 lira 40 kuruş 
kıymetinde manto ve çocuk elbisesi, 
Tahsin Necip oğlu 7 top 254,40 metre 
236 lira 59 kuruş kıymetinde pamuklu 
kumaş, Cazım Bezmen 1164 adet 500 li
ra 52 kuruş kıymetinde gömlek, Emrul
lah Eyup oğlu 23 top 1030,20 metre 350 
lira 26 kuruş kıymetinde pamuklu ku
maş, Bohor Darkır 29 adet 130 lira kıy
metinde manto. 

-*-Havacılık ve Spor 
Türk hava kurumunun her hafta neş

rettiği (Havacılık ve Spor) mecmuası
nın 254 üncü sayısı çıkmışb.r. 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

(JKJNCJ 

macera romanı 
KJSJM) 
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ŞEHiR HABERLERi 
Pamuk 

Birliği umumi heyeti 
yarın toplanıyor 

StatUsU tasdik olunan pamuk ihracat 
birliğine dahil olan pamuk tüccarları ya
rın öğleden sonra ticaret ve sanayi oda
sında ilk toplantılanru yapacaklar, Izmir 
pamuk ihracatçılar birliğinin ilk idare 
heyetini, aynca da mürakabe heyetini 
seçeceklerdir. Bu toplantı, büyük ehem
miyeti haizdir. 

Zeytinyağı ihracatçıları da formalite
lerini tamamlıyarak ayın on beşinde ti
caret odasında toplanarak ayni şekilde 
hareket edecektir. 

Harp halinin devam ettiği zamanlar
da ihracat işlerini tanzim ve fi.at kontro
lüne hizmet edecek olan bu teşekküller
den büyük faydalar memuldür. Bu su
retle fiat beraberliği temin edilecektir. -*-Bir ihtıvar acl;ı n1 

V crem le mücadele işleri 

Kamp yolunun inşası 
Vekaletçe tasvip olundu 

Veremle mücadele cemiyetinin yıllık tür. Bu hususta vil.Ayete talimat veril
l:ongresi 18 şubata rastlayan pazartesi miştir. Yeni yıl bütçesinden bu yolun 
günü saat 17 de cemiyet binasında yapı- yapılma.c;ına çalışılacaktır. 
lacaktır. Kongre hazırlıklarına başlan- Diğer taraftan evkaf umum müdürlü
mı.ştır. Veremle mücadele gibi çok asll ğü de Yamanları ihyaya karar vermiştir. 
ve insani bir düşünce ile kurularak bu Vakıflar idaresinin inşa ettirdiği çeşme
uğurda meşkur mesai sarfeden bu cemi- den başka kamp için 100 adet karyola 
yetin bu seneki faaliyeti bilhassa Ya- ve 50 çadır verecektir. Çadır şekli pra
manlar kampı ve dispanser işlerine mün- tik görülmediği için geniş ve bölmeli iki 
hasır kalmıştır. Veremle mücadele pro- pavyon inşası derpiş olunmaktadır. Bu 
pagandası ve konferanslar gayef zayıf hususta yakında faaliyete geçilecektir. 
kalmıştır. Vakıflar umum müdürlüğün tin verem-

Bunun sebebi, veremle mücadele ce- le mücadele cemiyetine gösterdiği yük
miyetinin alakadar müesseseden mevzu sek alaka cidden takdire şayandır. Bu 
olan yardım tahsisatını alamayışıdır. suretle Yamanlar kampı, konfor itibari

Cemiyetin teşebbüsü üzerine Nafıa ve- le olmasa bile rahatlık itibarile lzmirin 
Mangala düctü, kaleti, Karşıyaka - Yamanlar yolunun en mükemmel bir sayfiye yeri haline 

Y esaslı yapılmasını muvafık görmüş- gelmektedir. 
yanarak öldü - ----------

b:'::~f!!~~~ba~:rı~~:d~:;:~~ Raşı·t Rıza SaA dı· Tek 
bir evde yalnız başına oturan 70 yaşla- -
nnda Sabit oğlu Ahmet Acar adında bir 
ihtiyar sabahleyin mangalını yakmış ve 
ısınmak üzere odasına girmiştir. 

Zavallı adam bir aralık muvazenesini 
kaybederek mangalın üzerine düşmüş, 
vücudunun muhtelif yerlerinden yan
mak suretile hayata gözlerini yummuş
tur. Hadisenin bir kazadan ibaret oldu
ğu anlaşılmıştır. -*-Yazı ve iş kursları 

İlk okullar müzesinde öğretmenler 
için açılan yazı ve iş kursları büyük bir 
alaka görmüş ve muallimlerin J.stifadesi 
pek büyük olmuştur. Maarif müdürlüğü 
halen kursa devam etmiyen muallimle
rin de devamlarını temin için icap eden 
tertibatı almıştır. -*-KEMER KIZILÇULLV 
Arasında lleyelcin 
Başladı •• 
Kemer istasyonile Kızılçullu arasın

da, Tab:lkhanelerin bulunduğu yerde 
bir kısım arazi yeniden heyel!na başla
mıştu·. Heyel~n tehlikesine karşı icap 
eden ihtiyati tedbirler alınmış ve dün 
ameleler burada çalışmağa başlamıştır. 

Heyelnn münasebetile trenler tek hat
tan çalışmaktadır. -*-Bir fırıncı 

Karnından ağır 
surette yaralandı 

Servili Mescidde Ballı kuyu mahalle
sinde 59 numaralı fırında dün bir hadise 
olmuştur. Bu fırında çalışan Emrullah 
oğlu Osman biçakla karnından yaralan
mış, tedavi için memleket hastanesine 
yatırılmıştır. Osmanın karnındaki yara 
gayet tehlikelidir. 
Osmanı kimin ve niçin yaraladığı he

nüz belli değildir. -*-DOKTORLAR 
Arasmda tayinler 

Tıp talebe yurdu 938 yılı mezunların
dan B. Yusuf Kemal 35 lira maaşla Se
rik kazası hükümet hekimliğine, B. Mus
tafa Niyazi Yeşilova hükümet tababeti
ne, B. Sıtkı Veli hıfzıssıhha asistanlığın
da calıştırılmak üzere üniversite emrine 
verilmişlerdir. 
Kaş hükümet tabibi Dr. Hadi Gürpı

nar Eşrefpaşa hastanesi asistanlığına ta
yin edilmiştir. -*-Yeni Zeizeleler 

Saat on dörtte Berl!amada ve saat 20 
de Dikili kazasında Üçer saniye devam 
eden hafif iki zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. Zelzelelerin devamından korkul
maktadır. -*-HIFZISSIHHA 

Meclisi toplandı 
Vilayet umuml hıfzıssıhha meclisi dün 

sabah Sıhhat müdürlüğünde toplanarak 
vilayetin sağlık işlerini gözden geçirmiş
tir. Şehirde şayanı endişe bir hastalık 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Yarın akşam 
temsillerine 

Tayyc.re sinemasında 
başlıyorlar Reper-

tuvar çok zengindir 
Türk sahnesinin en eski ve kıymetli 

emektar san'atkarlarından iki uzvu şeh
rimizde bulunuyorlar. Bunlardan biri 
Raşid Rıza ve diğeri de Sadi Tek'dir. 
Her ilci.sinin de san'at kıymetleri uzun 
yılların sahne hayatı içinde ve büyük 
bir fedakarlık ve tahammülü ifa.de eden 
şekilde kendini göstermiştir. 

Bu iki güzide san· atkann müştereken 
kurdukları temsil heyeti !stanbulda bü
yük muvaffakıyetler kazanmak suretile 
san'at ~şklarının haklı tesellisini bul
muşlardır. 

San'atkarlar bundan sonra Anadolu 
turnesine çıkmışlar, ilk merhaleyi Izmir 
yolu üzerinde yaplll.L'Şlardır. Raşid Rıza 
ve Sadinin b.mire gelirken uğradıkları 
Manisada ancak bir iki temsil vermek 
için kalmışlar fakat Manisa halkı san'at
karlan bir hafta muhitlerinde alıkoy
muşlardır. 

Bu iki san'at fedakarınm !zmirdekl 
temsilleri ile sahne san'atini bihakkin 
takdir eden İzmirlilere çok güzel gece
ler geçirteceklerl şüphesizdir. 

Dikilide 
Bazı yolları 

Kızılay yaptıracak 
Dikilide zelzeleden açıkta kalanlar için 

inşa edilen 24 adet ahşap pavyonun ka
bul muameleleri yapılmıştır. Çadırlarda
ki halk bu pavyonlarda iskan edilmiştir. 
Çok kullanışlı olan ve sıhhi tertibatı ha
iz bulunan bu pavyonlar. pek beyenil~ 
miştir. 

Pavyonların yakininde bir de umumt 
çama~ırhane tesis edilecek, her kes ye
meğini burada pişirecektir. 

Pavyonlar arasındaki yollan halen in
şa ettirerniyecek vaziyette bulunan Di
kili belediyesi yerine Kızılay cemiyeti 
bu işi üzerine almıştır. Yollar derhal in-
şa edilecekt_ir_. __ .,.. __ _ 

Bir lngiliz 
Kooperatif mümessili 

sehrimizde 
~ 

Ingilterede bazı istihlak kooperatifle
rini temsil eden bir Ingiliz kooperatifçisi 
şehrimize gelerek piyasada üzüm ve in
cir işlerini, fiatler ve malın hazırlanma
sını tetkik etmiş, memleketine dönmüş-
tür. . 

Bu zatın mübayaa için Londraya dö
nüşünü müteakıp diğer arkadaşlarile 
birlikte Izmire gelmesi muhtemeldir, 
Ingiliz piyasası tizüm ve incir mübayaa
tını genişletecektir. 

llk temsil önümüzdeki perşembe gü
nü Mahmud Yesari.nin (Saçlarından 
utan!) komedisi ile Tayyare sinemasın
da verilecektir. 

(Saç'larmdan utan), tstanbulda üst
üste fasılasız otuz defa temsil edilmiş ve 
her temsilinde büyük bir kalabalığın 
alkış ve alakasını toplamıştır. 

!kinci temsil cuma günü akşamı cKar
makarışık> piyesidir. 

Bunu müteakib (Kuyruklu yıldız), 
(Alev), Raşid Rızanın çok kudretle ya
rattığı (Taş parçası), (Gaip aranıyor) 
gibi sahne ve ed_ebiyat hayatunızın en 
güzel ve en canlı eserleridıir. 

Muhitimizde va bu kış mevsiminde 
büyük bir noksanı telMi eden bu tem
sil heyetine de 1zmir halkından büyük 
bir rağbet göreceği muhakkaktır. 

1lk sekiz temsil için şimdiden yerleri
ni almak için müracaat edenler pek çok
tur. Bu iti.barla tiyatroseverlerimizin 
yerlerini daha evvelden kapatmakta 
acele etmelerini tavsiye ederiz. 

Turistik 
Yolların inşa işleri 

Izmir vil~yeti Turistik yollarının inşa 
faaliyeti çok geniştir. Karşıyakada yol 
için icap eden istimlak işleri tamamlan
mış, Bornovada yapılacak istimlaklere 
teşebbüs edilmiştir. 

Turistik yolların biran evvel ikmali 
için her türlü fedakarlık yapılacaktır. 
Selçuk yolu bir hayli ilerlemiştir. Kar
şıyaka yoluna da başlanmıştır. 

Turistik yolların inşa işini tizer~ne 
alan Reji Jeneral şirketi Güzelyalı - In
ciraltı - Ilıca yolunda hazırlıklara baş
lamıştır. Bu yolun inşasına Martta baş
lanacak ve Mayısda asfaltı dökülecek
tir. 

Bu yol Haziran ayı sonunda kullanıla
cak bir hale gelecektir. -*-

Beş senelik 
Hayvan neslinin 
islalu programı 

Izmir vilayetinde hayvan neslinin isla
hı için hazırlanan beş senelik program 
vilayetçe tasvip olunmuştur. Yakında 
tasdik için 1iraat vekaletine gönderile
cektir. 

Program mucibince vilayetin bazı köy
leri hayvan yetiştirme bakımından nü
mune köyleri olarak ayrılacaktır. Bura
larda boğa ve aşım istasyonları tesis 
edilecektir. 

Nicin 
~ _,,_ __ 

Almanya ya . 
lnanmı yoruz 

*--
ŞEVKET BİLGİN 

- BAŞTARAFI 1 inci. SAYFADA -
devam etmistir. 

Bugün, ayni siyasetin sinsi propagan· 
daları ve tahrikatı ile karşı karşıya bu· 
ltmuyoruz. 

Almanya ile aramızda bir düşünce, bir 
telakki, bir anlayış farkı vardır. 

işte iki siyasetin ruhundaki aynhğı ya· 
pan bunlardır. Biz Alman dostluğum 
ve Alman idarecilerine inanmıyorsak ka· 
bahat bizim değildir. Bir (Bayat sahası) 
politikasile bütün Cenubu Şarki Avnı
payı kendi nüfuz ııakiıniyeti altına sok· 
mak istiycn Almanyaya karşı bugün yal· 
ruz bizim değil, hangi milletin itimath 
kalmıştır. 

Almanya ile omuz omuza olan millet
ler belki bu hisleri bizim kadar açıkça 
ifade edemiyorlar. Fakat hepsinin kalp
lerinde hürriyet ve istiklailerine, huzur 
ve emniyetlerine göz diken bir tebakktl
me karşı ayni emniyetsizlik duygusu 
mevcuttur. 

Türk matbuatı Demokrasiler lehinde 
neşriyat yapıyorlar. 

Türk matbuatı, müttefikler tarafından 
güdülen davanın haklı olduğunu yazı
yorlar. 

Bunda şaşılacak ne vardır? 
Türkiye büyük Demokrasilerin mü.t· 

tefikidir. Ve bu ittifakın başhca gayesi 
taarruza mukavemettir. 

Biz, taarruzdan duyduğumuz nefreti 
ilan ettiğimiz zaman ancak vicdanunmn 
sesini ifade ediyoruz. Bu ses her şeyden 
evvel Türk milletinin kendi hürriyet ve 
istildAI davasına olan bağlıbğmı hay
kınyor. 

Alman matbuatı işte bundan hoşlan
mıyor. Diğer bitaraflardan şiklyetleri
rıin sebebi de yine budur. 

Almanya nazannda bitaraflığın mina
sı Rayhş'm nüfuzunu kabul etmek, Nazi 
menfaatleri uğrunda esarete katlanmak
tan başka bir şey değildir. 

Bir millet, şayed Almaniann ihtiras
fonna mukavemet göstermek cesaretini 
kendinde bulur, şayed hürriyet, istikW 
ve şeref mefhumlarına bağlıbğını il8.a 
ederse AJmanya nazannda bir günahkAr, 
bir fuıi, bir suçludur. Ezilmesi, imhası 
lazım gelen bir diişm:ındır. 

Fakat, bu tehakkiim zihniyeti payidar 
olursa o zaman dünya, B. Rm:veltin söy· 
lediği gibi hakikaten yaşamlma-ı bir ce
hennem haline gelmez mi? 

ATATÜRK'ün emanetlerini şerefle 
yaşatmağa ve yükseltmeğe and içen Türlt 
ınilleti, davasının doğruluğuna inanmak
ta, ona sadakatten şeref ve sevinç duy
maktadır. 

Bütün miJlet, (l\lilli Şef) in etrafında 
tcsanüd zenciri. ile birbirlerine bağlan
mıs ve lıa1kalanmıştır. Takip edilen siya· 
~etin en doğru, en isabetli siyaset oldu
ğ-una kanaat getirmiştir. 

Bundan anlasılıyor ki Alman gazete
lerinin mevzuu balıis ettikleri plansızldt 
da kısa görüslerinin ve anlayışsızlıklan· 
nm bir örneğidir .... 

SEVKET BiLGiN 

-*-ZİYARET 
Alman Ceneral konsolosu dün sabah 

Valiyi makamında ziyaret etmiştir. -------•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mesud bir evlenme : 
Münakalat vekaleti Liman işleri : 

memw·larından Ata Erefe ile yine : 
Liman işleri memurıarmdan Bn.: 
Cibadiyenin nikah merasimi dün : 
güzide zevat huzurile İzmir evlen- : 
me dairesinde icra kılıntnJŞır. : 

Tarafeyne saadetler dileriz. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KISACA: 
•••••••• 

Kara haber 
-~-

YAZAN: Eczacı K. K4mil AktaJ 

Kua haber çabuk duyulur derler, ne 
kadar doğrudur, bu böyle olmakla be
raber mezarı eskimiş ne kara haberler 
vardır ki yakınlarından senelerce sak
lanmış, mektup geldi geliyor ile vaziyet 
uzun zaman muhafaza edilm~tir. DUn 
elime bir gazete geçti, Erzincan faciası
nı tafsil~tlı yazıyordu, herkes yakından 

bacaklarını açarak ileri atıldılar. yorsunuz? Askerler meydana gelmişler ve tü- haber almak telaşında, kara haberler 
Askeri grubun kumandanı olan zabit Diye sordu. feklerine nişan vaziyeti vermişlerdi. hiç bir takyide lüzum görülmeden veri-

bu hareketi gönnü.ş, yolun ortasına çı- Mistufle: Bu sırada meydanı bir halle çığlığı liyor, şu mu? öldü, ötekinin mi? enkaz 
karak ve kollarını açarak: - Sen, dedi, otelinde kanbur, cüc~, sarstı. 

D 1 bir gözü kör, iğrenç, mendebur bir ada- Faribol ve Mistufle üzerlerine tevcih altından naaşı çıktı haberleri pek basit 
Diye ~~ğırmıştı. Fakat sözüne devam rnı misafir ettin. Bu adam suratça ne edit-;n olan yirmi askerin tüfeklerini bir şeymiş gibi söylenivermektedir. Hey 

..... ~ insan ruhu sen ne derin bir melcesin 
etmeğe vakit bulamadı. Göğsüne inen kadar menfur ise ahlakça da o kadar görünce hayvanlarını derhal etrafta top-
bir darbe ile askerlerinin arasına yuvar- melundur. O, bir katil, bir hayduttur. lanmış bulunan halk kalabalığı üzerine alışmadığın ne var ki.. ölüme alışılır 
landı. _ Fakat Monsenyör. sürmüşlerdi. mı, alışılır şüphe etmeyin hiç .. 
Ayağa kalktığı zaman Mistuflenin ya- - Sus ulan ... Sözümü kesme .. Vak- Bu suretle eğer ateş edilecek olursa Bundan tam ylımi dokuz sene evvel 

man yumruğunun hala tesiri altında idi tim dar .. Seninle çene yanştırmağa za- bu ateşin hedefini kendileri ile beraber Yemende İmam Yahya ile harbeden Os-
ve iki kahramanımız r-oktan uzaklaşmış- manım yok... Sen 0 herife söyle ki ben k manlı ordusunda eczacı birinci mülazi-" halk da teşkil edece ti. 
]ardı. onun sağlam kalan tek gözünü de çıkar- ml olarak bulundum, çölde asker ara-

Zabit maiyyetindeki kuvvetleri der- mağa, dilini kökünden oparmağa ve son- Maksadları, askerlerin bu vaziyet kar- sında koleı·a başladı hastalık dehşet sa-
hal onların peslerine saldırdı. ra da iğrenç vücudunu domuz kızartır şısmda ateş etmelerine mani olmaktı. cıyor, sağdan soldan ölüm yağıyordu, 

K 1 k d k Tam bu sırada otelin yukarı kat pcn- k b ı~,_ ı aı·şı arından yirmi a ar as er bu-' Mistufle tekrM ağzını açtı: Faribol ve Mistufle hayvanlarının gibi atesde kı?:artmağa yemin ettim. üç gece uy usuz uğraştım. ir <uıza ~e -
ı b. k d 1 d v 1 / b ı f d d d t d çeı·elerinden biri arkasına kadar açıldı: d k b' . ku .1 b unan ır grup ·en i erine ogru ge i- - Fari o c en i, e i, benim fikrime gemlerini kısmı~ ar ı. Meydana geldik- Bu sır~da Faribol arkadaşının kolun- i 1 gece ya:rısı ıttım, uy ı e avgın-
yordu. kalırsa simdi hayvanlarımızın karınları- 1E ri zaman Gniafonun cıktığını gördük- dan cekti: Boğuk bir sesin .. Feryada benzer bir lık arası bir tiimsek buldum ve uzan-

Farı bol aı·kadasına eğildi: na ınehınuzlarıınızı yapıştıralım ve bü- lt-ri otelin önünde durdular. - Kuyruğun kopsun, dedi, dikkat et.. sesin askerlere verdiği şu emir duyul- dım, bu tilmsek bana iyi bir yatak ol. 
- Mö yö Mistufle. dedi, galiba erzak yük bir hızla, birdenbire karşımızdan Mistufle otelin kapısını kılıncının sa- Üzel'imize saldırmağa hazırlanıyorlar. du. muştu, ne kadar geçti bilmem sabah 

mübayaasından evvel bize bir çatısına gelen a ker grubunu yaralım.. Ancak pı ile tokmakladı: Filhakika arkadan askerler koşar - Ateş.. Ne duruyorsunuz.. Ateş güneşi beni uyandırdı üzerine yattığım 
ı asip olacak. daha ötede ... Hani ~u melun Gniafonu - Hey... Otelci efondi.. Neredesin... adım geliyorlardı. edin... tilmsek, meğer koleradan ölenlerin yt-

Mistufle cernp verdi: gördügıimüz meydanda soluk alalım. Cık meydana... l\'Icydanda ve Faribolun etrafında bü- Kudurmuş gibi uluyan ve ayni za- ğını imis, kim bilir kaç saat öltilerle 
- Zarar yok patron .. Alacaklarımızı - Kuyruğun kopsun.. Bu defa da Diye bağırdı. yük bir meraklı halk kalabalığı top- manda titriyen bu ses, Gniafonun sesi koyun lrnyuna yatmı~ıın, o hastalık fe-

zaferımızden sonra da alırız. Sanki bir hakkın var ... Ö) le be haydi ileri.. Kısa bir miiddet sonra otelin kapısı lanmıstı. Fakat bu halk kalabalığı as- idi. IAketini bir dtişlinliyorum, Erzincanda-
.ız daha aç kalsak kıyamet mi kopar. İki i bırden hayvanlarını mehınuz- Dçıldı. kcrlerın koşarak geldiğini görünce der- Askerlerin başında bulunan genç za- ki ölüm sahnesi gözilmün önüne gelfyoT. 
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A 

ec kazaları 
efimiz 

Yakında Giresun ve havalisinde 
tetkik seyahatine çıkacaklar Yol müşkülitı yüzünden yardım yapılamıyan 

ölen yaralı vatandaşlar ve var Ankara, 9 {Telefonla) - Milli Şef yakında Ciı-esun ve havaliıini 
ziyaret edeceklel'i teyid edilmektedir. 

Reiıicümhurun bir müddet aonra Cenup viliyetlcrinde de bir tetkik 
seyahatine çık.malan muhtemeldir. 

lstanbulda bir yangın 
A 

ç,erz attı • r e lOtayyare Su şe 
ı~bul 9 (Telefonla) _ Gircsundnıı cck atınıŞtır. , . 5. hadar m. h~umun isimlerini mah:ıt-ı çok ,il yctkrln fclitl:ctT.cdclerc )ardım 
liriliyor: Su şclırine mlişkillitla, Or· Ankıırn 9 (Telefonla) - Ceuı cYm· Jındcn istcnu tir. Bunlnnn geri~ e imlan olarak göndcrdlldtti cşyalnn hamil 
lun lesudiye km.asma da pek az deki mabkumlnrdnn teşkil edilen )ÜZ mahkumiyet .müddetleri i ·in bir nf lüyı-. ı ffir:.n lfarndcnlz vopnru fırtınanın şidde
~_!apdabllmcktedir. Ba havıillde l:işilik bir grup Erzincnıu ı:öndt>.rilıni.~ lınsı hnnrlanncnktıı-. tinden bnmil olduğu cşynyı Giresun li· 
·"41UlllJZ kalan yaralıların ölmekte o). Ur. Bunlar şehirde )':ıpılmakta olnn en· Zelzele !nmtuknsmda ecza lıükllmleri .ınnuınıı çılmrrunaınış, Sumsuna dön· 
~haber verilmektedir. Bu vaziyet knı kaldırma runellyesine yardım ede· ile tevkif karnrlarımn infnzının tehiri ınüstür. 

Ates saçağı sarınca canların kur
tarmak 
üç kişi 

• • 
ıçın 

v 

agır 

pençereden atlıyan 
surette yaralandı 

~nnc bu sabah on tayyareden mil· c:eklordir. , hakkınd~ hilkümetçe teklif edilen liıyı- Jsfonbul g (Telefonla) - Son rakrun· 
d:ep bir filomuz Su şehri üzerine gi- Adliye vckiilct~, Erzincanda C~lwt lın t~cclıs rumame.sinc ruuınuşhr. Jnm gtirc Sivasdnki fewkctxede kurban· 
~ 'kasabaya sıhh1 mııhcme ve yiye· günlerinde fodnkfırane hlwıctler gorcn lsmnbul 9 (Telefonla) - Bugün bir 1 inrmın adedi 6500 U bulmuştur. ... K·a·r·acıeni·z .. ··yI ..... e·····c«ı·ş····· .. y·o· .................... T ......... ~tt~ ...... . 

lstanbul, 9 (Hususi) - Sabaha karşı AKbıyıkta Şükrüye adında 
bir kndına ait üç katlı evden çıkan ate§ bütün semti tehlikeye düşür
müştür. Şiddetle esen rüzgnrdan yangın eüratle geniPenıiı. aabahm üç 
buçuğuna kndnr devam etmiş ve üç ev yandıktan sonra söndürülmü~ 
tür. 

Yanan evler ahşap ve sigortasızdır. Ateş süratlc genişlediğinden Ve mülhakahnda -----------·",,,.,.,. _________ _ 
Bir çok vapurlar te rke at attılar cıenı.:;:;~ı:=:,nb~ 

evde bulunan kiracılardan bir kısmı kendilerini pencerelerden sokağa 
atmışlardır. Oç ki i ağır surette yaralanmış ve hastaneye kaldırılmı~ 
lardır. 

Finlandiyaya gönderilen ltalyan 

vı b 
• ık !stımbul 9 (Hususi) - Tokattan bil· 

k
• • b ı r v apu t dirlldif:<ine göre Tokat ve mUlhakatında a ınesı ozu an 1 r ye en aç } 1~~::~;~\r; v':fı/•akındır. Yalnız 

·~------------*----- YUNA!dSTANDA 

tayyareleri neden Berlindc tutuldu? 

lstanbula dün sabahtanberi kar yağmaktadır A!1r9 ~:.ıde !!r~!~inde 
~~bul 9 (Husus!) _ Karadcnizde kırıuış, güvertenin bazı tchta kısımlnrı duğWldan vapur tek makine ile ve güç- bir heyelan olmuş, Patras limanına yn
~ft~ §lddetlemnlştir. şehrimize parçaiannuştır. Ankara vapuru da gece lilkle limanımıza gelebi1miştit'. kın Palehori köyl\nde fa1Ja hasan mu-
ıizde wı.uberi kar yağmaktııdır. Karade- fieÇ vakit Boğaw iltica etmiştir. Gcli- Kemal vnpuru da Edremit açıkların- cip ohnustur. 
n .. t~~unan bUtiin vapurlar alelacele bolu civanncla Karaya oturnn Tnyyar da makinesi bozulduğundan bir müddet ---------·-----y""Ull limanlara iltica ediyorlnr. Ak· ta.sil ku 

1 
yelken nçarnk yo1wıa devam etmiş Ye : ........ p.u••••••••n;•• .. ••••••••••••••: 

Ametcrdam, 9 (ö.R) - Telegraf gazetcainin Bcrlinden aldığı ha
bere göıe ltalyan büyük elçisi ltalyadan finlandiyaya gönderilen tay
yarelerin Almanyada tevkifi münasebetiyle bir teşebbüste bulunmut
tur. Bu teşebbüs hal yanın Finlandi)•anın mukadderatına atfettiği 
dıemmiyeti göstermek itibarile Berlin mnhfillerini düşündürmüştür. 

Roma, 9 ( ö.R) - Alman mako.mntı demiryolu ile Finlandiyaya. 
gitmek üzere gönderilen ltalyan tayyarelerinin müsaderesi münasebe
tiyle yapılan Roma tabiiyetine cevaben Almanyamn bitaraflığı mahal 
olan bu sayeden müsaadesi halinde Rusların aiddetli itirnzlanna maruz: 

~ .va~uı-u iki günlük rotar1a ve büyük vapuru kendi vası . e rtu muştur. burndnn gönderilen iındat vnpuru ta- • t : lioltuı&tıa gelebllmlşür. Fırtına, ,..,_ Vapur. loç bodoslamosındıın yaralıdır. ra!mdon yedeğe n!m.,ok limanıauza i arıs .e l 
~tabak ve bardaklann yansım Kadeş vnpurunun bir maklncs_i _bo_zuı_._c_e_ı_ir_ü_ıru_·_şt_ir_.__________ ; -~--- ~ 

· lmzalaum1ş o!an ~ kalacağım bildirmiştir. 

Polonyadaki yahudiler Parti Grup 
-----------~~----""""""*--~~~---~~--

Ege bölgesindeki Tütün sahşları hakkında Ticaret 
ve inhisarlar vekilleri, zelzele faciası hakkında da 

Dahiliye ve Sıhhat vekiUeri izahatta bulundular 
--------------------;;-;:"!~A~~·,.,...,..,,.~~-~~~~~~-

Ankara_ 9 (AA) C. H Partisilxnuavenet nkUimiz Dr. Hu1uei Alataı ah rlara tad'akllük eden k.umı hakkında i~-
8, M. Meclisi 'b ~ 9 / l /940 da, bu yardım hizmetlerinin kendi vekil- at ver ı ten sonra takrir ltlhibi Meh-
teia 'Yeltili H tını C!~L • tinde leline taalluk eden cihetlerile teşkil edi- met Aldemirle Bitli. mebn• s·· 
t.__

1 
asan Ya11>&nm rıyase d h tl . . . t 1 ö . .....u ureyya -... aruL. len yar ım eye ennın meuı nn annı 1 rgcle. cvremn bu husustaki beyanatı din-

~UZnam l • b M h t Al· ve nlınan sıhhi tedbirleri izah ettiler. en 1, 
de • • e zmır me u u e me .. k' · b' · · tl\ııtn Eg k lÜ .. Ubayaa· Bunu mutea lP ruznaınenın ırıncı Bu meyanda Sc: h b tına dair le mıntaal asık • !un ~ t ve maddesinin mü~keresine başlanarak N . Eld . . Y aıı me usu general 'ınh· o an eu ta nnne tıcare .• M ~ Ald • . k acı cnmn, zelzele felaketine uğra-
det, ıtarlar vekillerinin cevaplarile ordu takrir eahıb~ e .met . ı;ı.m? o N unıu~ yan vatandaşlara yardım vcsııir husu· 
lla ~at iılcri hakkında Antalya meb· takriri ~iı:erıne t;~rc~ ve ı ı~~~ • ~mı satta gerek hükümet tarafınclsn sarfedi-

P-~ti"~\ Ka:lan_ın talı:rirlni tetkik c::: ~~p!~:f ~~~i:~:kil c;~::~u~: ~hs:~~ len ga~·ret ve fanliyetlcr<len ve gerek 
dı. ıı omısyonunun raporu hakkında müstahsillerin menfaatlerine d-edenı memleketlerden gösterilen mad-
~UZnam ilm d l lz:ele matuf olmak üzere hlikUmetçe öteden 

1 yardım \'e nliı.kl\dan dolayı hükümcte 
llUrttaJcala eyde geç .ez end evve .ze lan beri ntınan tedbirleri iuh ve takrirde ~~ ndıedeni lılcme te§ekkür edilmesi hak· 
ve'-''l rın an yem av et etmlJ 0 I • .ıun ııki taL · · k ı · ~ eıUnizden Uk defa eöz nlnn dahi· meV%\lubahso an ~ıyasa ve ~attı m~m~ olundu. ıtrırı reye onulaTak kabul 
d'Yc .vcftili Faile öztrak. felaket saha..'!U\· (atını ve mahallınde~ aldıgı mlll~ata 
~ı tetlcika • • • erek hü- istinaden E.ge namtakıısından ne kadar 

kıirnct tının netayıcı ile g • fiat1 1 ıütün mahsulü aatıldığıru 
Ve gerek t--Lldil eden ınahallı ve ne er e Yardım k . ~' • ~ d b b • ve buminkü şerait içinde müstahsillerin 

ta • . 0nutcıcn tarafın an u uııus .. - t d d k 

h
. 1ttihaz -..ı·ı__. l db" l l dım menfaatlerinin nzam ercce e orun-
~ ouıuıııı o an te ır er e yar .. · il 1 bUdi d' 

metleri da" izah ch1 muş oldugunu mısa er c r L 
Bu nı ne ır . nt ver erİ d Aynı mevzu hakkında inhisarlar veki-

Ruz.namenin ikinci maddesine geçil
":'ezden evvel vaktin gecikmesi dolayı• 
aJle Anmlya mebusu Rasih Kaplanın 
tekl"fi " · b • 1 uzerıne u mııddcnin gelecek iç· 
ti~na talikine dair olan teklif de kabul 
cdı~cr~k snııt 1811 S de celseye nihnyct 
vcnldı. cevap .,:vd~a dıur sorufon sual ~r~ et lı' Rüif Karadeniz de miibayannın inhi· 

1 ıdcn ıonra aıhhat ve ıçtıma ---- ~----~~~~~~~~~~~~~ 

F eliketzedelerin iskin 
• • e ı 

....- $....-...~---~--~~------ devam içinde etmektedir Büyük ve intizan1 hız bir 
d - n.\ŞTARAJ'J l inci SAYFADA - bazırlnU111l--tır. . . A • • Fclakc~dclerc nüfus adetlerini tes-
h etetı de .... ...1 d • ln"'l':ı \'C Feliıketzedelcrın 1skruılanna tahsı.s 1 bıl c len bırcr karne verilmictir l3unlar 
rrn .. __ .1ıu"ım e cceğiz. .,ı 1 • • h km- ilt kı kl · · :ıc ' ı;o;~ llfı.kUmctlcri, ilk ynrdımtarındaıı edilen evıenn eşyası ı~ ı'"" • .., § e, e .. ~~.k crını muayyen fırından ve onbeş 
t ta tekrar ynrdınıdn bulunmılk arzu- yorsan. mangal, :;oha, ~r encero, su gu~1 u • et ve kuru zahirelerini de tayin 
;:::n• Ttlrk bBkUmeti~e bildlrmi~lerdir. kııpları, ııüfus ba~nn tnbnklar, odun ve 1 ~~1~ }'cr~~rden tedarik etmektedirler. 
nıil-.~_dıının şekli üç hükUmet ara<Jmda 1 kömürden ibarettir. rddaş l t . ır ~~cu komite bu isleri mürakabe 

-~ ''e tesb·t dllcceırti ısoo foltıkctzcde yu ı ra ıa ça ıs- etm r. 
Ankara 9 (H 1 e 1 r. de ve kan edecek olan bu evlerde Kayserinin . ~yscri bu suretle felaketzedeler için 

~bnhn karşı 
4 
~~s1) 

8
- Ge~ l~f sa- temin elliği istirahat vasıtalar1 bunlardır. bır ısltun ve tevzi merkezi halini al· 

'-'aha karş • e nmsun a • l\fisaürl otomobil ve otobtLc;lerle kcn- mıstır. 
i,45 de ~2·~5 de Burdurda şiddetli vle dil ın' ceaır't olnn c .. ·lere göıürUlmektedir. Antal 9 (H rn -...l'lirtada ntılan o • er tya ususl) - Fclakclzede-

\lştu.r. Hasar o~cr sarsı Bir sıhhiye ekibi ile bir iaşC: ekibi .Kay- lcrdcn .nk knfitP dUn Hataya geldi. B3ş-
tı!.?set-i 9 (H~) :._ Burada }'crleş- seriden mUrett:p ındbill~~e gıtm:k da vali B. Sökmen Slier olduğu halde 
ın:ıeler~· olan feU\kctzedelcrin isklln ve üzere geçen fel~.~tz~-e-~tad ~ ve e- yardım ~<omıtcsi tarafından fkntle luu·
h ı ıle rne 1 1mnk . . il . k nak dnvileı·i ile meşö'" oww ır . ~nndı. Ilk gelen kafile Uçyüz seksen fe-

cyeli teşkil şgu .o ıçın ° 0 . . t b •etlcrinln mcsnisi bilhas."'1 t..."lk- Iaketzedc yurddaştı. Ha•~y1.1. __ bu fcı4_ 
UU?ada cdılmistir. Heyetlerden bın aşe C) u-.J k tzed k d WJ .uuu: MI 
• diğeri Tclasda iskfuı yerlerini dirl cclbctme~ .... ır. c e ar eşlerin yaralı kalplerine §i· 
~---. • ..;;;;;;~;;:;..;.;;;;;~_. .. m•r••••!ll':S:-'ı;.'ili•••--9 fn V"'l'mck ıçin hirbirlcrile rekabet et-i,.. nıektc.'tii.rleı:. 

VALİ SÖKMENSUER1N 
BEYANATI: 

. 
Ekonomik an- ~ . 
laşmaların ge- a .. 
niş ehemmiyeti i 

Lond.ra 9 (Ö.n) - Geçen ayuı S 
.• yinni dördünden beri Parisde bu· : 
: lunan Türkiye hariciye ,e.kiJetl : 
: uınuml 1 atlbi B. Numan l\fene- : 
: mencioğlu ile Fraıısız Te lngiliz hil· : 
: kiinıctJcri nrasındn cereyan eden : 
E miizakcrclcri seri halinde ticari ve : 
: nuıli mukavelelerin inuasına miln· E 
: cer olmas& Londra siyasi ve ınalt : 
: mahfillerinde büyük memnuniyet· : 
: le laırşılıın~br. i 
: Abnnnya, yakın zamanlara kadar i 
: bütün ~·nkin şarkın mütcnlıhidl : 
: ıne\•kiinde idi. Parisdc yapılan son : 
: ımlnşnuıdan sonra Tliı'kiyo - I.o.ıil· : 
i tere • J:r.uısa arasında büyük milt· i 
: yasda g~liyoceği muluıldtak ad· : 
: dcdiliyor. : 
: Bir çok mübadele u kredi k«>- S 
: laylıkJan kabul cd~'ilir. : 
: Jt,ransız gazeteleri, 19 Birinci tq- : 
: rimle Ankanıda imza edilen yar· : 
: dunlaşma paktındruı sonra bu yeni : 
: anlıışnınlnrm büyük uhcnımiyetini : 
: tcl}nriiz ctürjyorlar. : 
: İmza ınernslminde B. D:ıladiyc : 
: biZZflt Jınzır bulunmuştur. Anla'j· E 
: ınruıın tar iltitı heniiı neşrcdilın'1· : 
: m~'i.ir. : 
: Tiitki) e - lngillere ve }'ransa, : 
: kıırşılıklı yardım pnldı imza edil· : 
: diği zamruı nlfıkadar devletler bu : 
: (hıktm IDU\'nkluıt bir dostluktan : 
: ibaret olmayıp uzun bir devre için E 
: Jnıvvctli ve emniyetli bir teşriki E 
E mesaiye mü tcnid olduğunu tcba· : 
: rliz ettirmişlerdir. Yeni nnlaşmalnr E 
~ ~~r .. ~cticcyi tebaldmk ctürmekto- ~ 
.••.....•.••.•...••...•...........••..... : 

Garp cephesinde bir 
askeri toplantı 

- BAŞTARAFJ l JNCİ SAlllFIIDE -
garbmdal·l mıntakadn ve San nehri ce
nubunda arka arlulya yapılan küçUk 
Alınan taarruzları püskilrtiilmüştür. Bu 
taan"Uzlar her znmnnkl eibl küçiik mü!
rezell mevcudu He yapılmışbr. Bu hn· 
rı;k.~tın um.umt vaziyet bakınundan hiç 
hır kıymctı yoktur. Tayyare faaliyeti 
oltnnmı!ıtır. 

Umumun ısteğile YENi'de 
Tosun 

Vnlı Sökmen iier su beyanatta bulun
nıuşlur: 

Parls, 9 (Ö. R) - General Gort'un 
:lnglliz umumt luırnrgfilunda müttefik 
ordular bnşkunuındanı general Gamlcn 
ve gcne:ml Jorj ert-iinc veı·diği ziyafeti 
mUte~p s.:eneral Crunlt'n M.nr~ AYTd
dcn Sıdc ve general Gor'a Lejyon dö
nör n~-mnın1~ bilyUk salahiyetini venniş 
ve bı•nlnn bızzat iki müttefik g~ıcrnlin 
göğUslerlnc ta1ik eim~tir. Paşa 

VE 

YUMRUK ŞAMPiYONU 
•• YALNIZ 1K1 G""~ DAIIA TEMDİT EDİLMiŞTiR. 

•••••••••• \J~' ••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••taaımııııı•••••••••••••• 
12 SON KANUN CUMADAN tTlnAREN 

TOR "'ÇE 
LOREL - K i .r.r VAR A 

.. • l\lilll fol_aket karşısında Hataylıların 
gostcrdlklcrı yüksek aJiı.ka Türl..'iim diye 
iftihar eden her vatnndaşı mütehassis 
ede~• lıaldedit'. Hataylıların bu canb 
ynr~ımlıha~l~tfoi en yüksek bir !az.ilet kılan \'c hasara uğrıyw1 bina ıniktarı beı; 
eser o ara · ade etmek istcl'im.ıı bini ~maktadır. 

Ordu!) (Hususi) - Vilayetimizde zel- Arıknra, 9 (AA) - Frıansa hüyük 
zele Icl!iketinin tcsblt edilen n"'t·ıc"s'ı su- elr;lı'i".' F h"k" · f d 
d 

~ " ~ ,... .,ı, ransa ıı uınetı tara ın an ve-
ur: On dört fabrilca, on bit' resmi caire, rilıncgi knrar nltınn alınmış olan 5 mil· 

c.rta okul binnSJ, Uç ilk okul, iki banka, } on fran°ın t~z:rid edileceğini hariciye 
ticaret odn ı ve borsa bınalnrı, iki yUz vel{:'lt'tine bildirm' !İr. 
dükl~an \ C' m v nı.a tnmnınrn :ı. ıkılnuş Ani· ara. 9 (AA) - Bc!craddn fela· 
2CO ı binad n , rlye ı. ıhnlann '\i Uzd~ k tz deler ic:in top• nmı~ olan 46. 3 70 
" t r '> \X' · h :ı u rr ıc:hr. • din r .ı .. 1 1 ı .... ılız lir" t'lın v c~Rlarm 

1 • l a r Vı \ ·t d..ıhılındl· ) ı- · . d .in o ~ v 'bildirilmektedir. 

tazyik altındalar 
Paris, 9 ( ö .R) - Havas Ajansınm Kopenhag muhabiri bildiri

yor: 
Alman poliai §imdi Polonyada yerleşmiş olan musevilerin izin alma-

dan ikamet değiştirmelerini men etmiştir. 
Museviler alqamlan saat 2 t den ıonra ve aabahları 5 ten evvel so

kağa çıkamazlar. Bu emir-haricinde hareket edenler ağır cezaya çarpt-

lacaklanJır. 
Paris, 9 (A.A) - Polonya koridorundaki Alman makamatı her 

türlü çareye bat vurmak suretile katoliklik aleyhinde mücadele etmek
tedir. Bütün katolik kiliseleri kapatılmışbr. Bundan bn~kn bütün tariht 
abidelere ve köylerde yolların telaki noktnlanna konmuş olan haçlar 
m~todik surette tahrip edilmektedir. 

Artık iş işten geçti 
Baltık denizi şimdi büyük devlet

lerin bir harp sahası oldu 

Kaunns, 9 (A.A) - Yan resmi Lienias Adas gazetesi Alınan 
Sovyet işbirliği ile Fin - Sovyet harbinin Avrupanın şimalt §arkisinde 
yeni bir vaziyet ihdas ettiğin kaydeyledikten sonra Baltık denizi sula
rının büyük devletler için bir muharebe sahası haline gelmek üzere 
bulunduğunu vaktile Baltık sahillerinde bulunan küçi.ik devletler ara· 
sında bir anlnşma yapılmış olsaydı bu felaketten kurtulmak imknnı 
mevcut olacağını, fok.at şimdi if işten geçmiş olduğunu ilave etmekte-
dir. 

Resmi tebliğlere karşı 
Alman milleti Fin milletine karşı 

sempatisini izhar etmektedir 
Paris, 9 (ö.R) - Resmi tebliğlere rağmen Alman milletinin Fin 

milleti lehindeki sempatisi kendini hissettirmektedir. Ordunun bir çok 
zabitleri, bilhassa Bol~eviklere karşı 20 aene evvel Fin başı bozuk kı
talZlriylc birlikte çalışmıı olan zabitler Nazi hükümetinin Finlandiyaya 
karp hatb hareketini şiddetle tenkid ediyorlar. Dosdorgda çıkan cMi~ 
zag» gazetesi ise bazı kimselerin yersiz hassasiyetlerine tarizlerde bu· 
lunmaktadır. 

~·--llUı:.allliClmı!i ... ~------ımı~--·-............ 
UCUZ SİNEMA GÜNÜ 

ınJGÜN ıve YARIN 

Kültürpark Siııemasında 
Saat 2,30 dan gece yansına dar 

Bü_yjlkleı-e husuıi: 15 Birinci 10 Kuruştur ... 
Tnlcbe ve çotuk hususi 10 Birinci (i kur~Ul' ... 
AYRICA: Me ro jurnal ve Renkli MlkL. 
Bu rUıtıc ltUl\lARBAZ ve ŞEN llAl.'DUT !ilimleri görülecektir. 

Scnnslar: J{UMARRAZ 2,30 - 5,30 - 9 da 
ŞEN HAYDUT 4 ve 7,30 da. 

································~·-~················································ 
Cum:ı g:iinHmlcn itibaren dünyaııın en giizel ve en büyük fil.iıni ... 

Ç lGI BAKi ~ 



em er ayn 
Ticaret Vekili 

Arpa Buğday, Çavdar ihracatımız 
hakkında beyanatı 

Dün çok mühim siyasi 
bir nutuk söyledi 

Ankara, 8 (A.A) - Cecikmiştir -
Büyük mil1et meclisi bugün Refet Canı
tezin rİ)ı asetinde toplanarak rul.name· 
Binde bulunan maddeleri müzakere e)
lf'miş ve bu meyanda buğdayı koruma 
kanununun ba:ıı maddelerinde deği .. lk
)j)c yapılmasına ait l.:anun müzak,-resini 
yaparak kabul CJi lemi tir. 

Meclis bugünkü içtimaında, hu günkü 
"n;Üyct kar ısında buğday, arpil ve çav
dann ihracınıı müsaade edilmiş olma· 
t.ının memleket menafiine uygun olup 
clmadığı hwusunda (Bere Türkler Af
yon) tarafından vaki suale.. ticaret ve· 
kili tarafından "·erilen cevaba iktila kes
kylemi tir. 

Ticaret 'ekili Nn~mi Topçuoğlu '\'er· 
dijii cevapta, Afyon mebu .. u B. Türker 
•On :ıamanl:ı.rdn arpa vr çavdar ihrac3· 
hnı serbeııt bıral.:ımıklığıınız dola.vısiyle 
bir suııl irad ediyorlar. 

Harp halinde dünya zahire ırnbarları 
olan Cenubi Amerikada yahut Kanada
dan ,.e yahut y kın memlekc-.tler olan 
Romanva Ye Bulgaristan memleketlerin· 
den :uıhire getirmek imkansızlığı kftr#ı· 
eında bu nu1hsullerimiz.in ihracına mü
.aade etmekle memleketin hayati men· 
faatlcrile bu kınar 1.-:a'bili f,-ljf mi diye 
bir ııal ııoru) orlar. 

Bükümet, bu ihraç maddesini "erdik
t~ sonra kendi tetkikatları ııcaba 
m~mlekctin içerisinde, memlcht ihti· 
yacma kafi mikdarda buğday arpa ve 
s<\vdar bulunmadığı neticesine va ıl ol
dular da onun için mi bu "luali irad edİ· 
yorlar bilmiyorum, yani bir t~ıkikleri var 
milr.darını ıe .. hit etmi~ler de böyle bir 
te:hlikc görmiişler midir, bunu bilmiyo
rum. 

Ticaret vekili bundan sonra istihsalat 
ve ihrac tımızın 19 36 dan itibaren olan 
vaziyetini izah eylemiş ve 19 39 i tilı•a· 
latının 4 milyon 608 bin ton olduğunu 
işaret ederek demiştir ki: 

Bu istihsalat ~imdiye kadar yapıliln 
i .. tihsallrrin fevkindedir. Buna mukabil 
ancak 2 3 bin ton ihracatımız olmustur. 

Bugiin toprak ofiııinin elinde 260 hin 
1on kadar stokumu:ı vardır bu 5tokun 
ehemmiyet dcrece•ini ayrıca zikretmeye 
lüzum yoktur. 

Ticaret vekili elde mevcut buğday 
mikdarının çok olduğunu ve toprak ofi
.fİnin yeni mübayaa merk~zlcri açarak 
kôli ınikdarda buğday .. lmruıı ve huğ· 
day alma uııulünün teşrii için müracaat· 
lı:ır yapılmakta olduğunu, halk elinde 
mühim mikdarda buğdayı hatta hu sc· 
ne toprak altında gömülmüş kalmış hıu· 
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manlarm bile bulunduğunu i~aretle de- bnhsetti: 
di ki: d•'inlancü~ nlılara yardım için Ctııev-

Sonhahar ekimlerimiz ~ay~t iyidir. rede ittihaz edilt"n karar karşı~ındn ya
sahil mıntakaları su bnskmlarının tahri- pıfan cfon•tc cevabımız yalnız bir for
batı i tisna edilirse yayla kısmı gayet malitcdcn ıbrıret .kaLnı.,acaktır. Avı·u
İyidir ve zaten o lmımlarda da buğday padaki küçük milletleri~ bUyük millel
ve zahire ekimi çok eh~mmiyetli bir ey k"l' tarofırıdan nf' kadar süratlc ezildık
değildir. )erini ıztu-ııpla gördük. Avusturya. Çe-

Ticnret Hkili 19 36 dan itibaren olnn kos1ovak~ a ve Polonyanm fect !•kıbet
arpa istihsnl ve ihracatını da rakamlarn leriuden .sonra imdi bu haı·eket Fin
dayanarak izah etmiş ve bu arııda re~ıni landiyayrı tevcih etmiştir. 
tahminlere nazaran 1939 arpa istihsali- Finlandiy~. Ahruınynrun kendisine 
nin 2 milyon 295 bin ton olduğunu ve menfur bir paktla bağl:ındı[!ı bli)•ük bir 
bundan 67 bin ton arpanın ;hraç edil- dev]ctin knrı:ııcım& kendi varlığını mti
miş hulunduKunu ka)'dedere'lı: bu rahm- dafaa ile \Jğrac;ıyor. Bunun içindir ki 
lamı dn elimizde ihraç için kafi mikdar- küı-ük Finlruıdivanın büyük D1Uvaffakı
dn arpa mevcut olduğunu gö9terdicini vetJcı·le dolu ol~n müdala:ıı;;ı ve hariku
ıöyliyerek demiştir ki: ir <k mtlclruaıı ı karşı mda Myranlık 

Cenup vilayetlerimizde ve Menin ha· duymAkfayız.:t 
\•alisinde arpalarımız ve alelümum sahil Daladiyeye beyanı teCl5Ür 
arpaları uzun müddet kaldı~ı takdird~ Ba vch:iJ, B. Daladiyenin geQjrdi,16 b\r 
bozulınağa mahkumdur. Bu une Mart kauı knrşıınnda tccssüriinU bildirmi~ 
v~ Niıtan aylarına kadar bunlar elden \'C J<'ram:ız Bn~\'~kilinı- nci1 Af~yet temnn
cıkarılnuyaca1r. olunıa muhafaza edilmiş ni etmi-.tir. 
olmaları faydadan ziyede urar verecek· lngilterenin gayretleri 
ll·r, cu""ı1 1 · u·· mahfola,,.•kıır. Bununln bera- ı · kl " ..... "' lngiltf:"!"Cnin sar!ettiği ~ayrct erı ll.."l i 
her ~unu da arzedeyim. Bugün :z.ahire ih- . .. 

k kelP.m eden B. Çcmb"r~yn sözllne ~u 
rncalı birlikler eline geçmi,.tir, hu birli·-
ler "imdi)'e kadar ynptığımız diğer bir- ruretle devam etmi.ş1Jr: 
likler gibi bir istatü nizamname ile hazır· lngilterenin bitmez tülrn:m~:r. 
lanmıs birlikler değildir, daha ziyade lıuvıJetlerini •el~rber elmM azmi
manevidir. fiat kontrolii için ve araların· miz büyiilı muvallakıyetler göster
da rekabetle Ciatlerin tezyit edilmemesi miıtir. Bütün lngili:r. milleti harbi 
için manevi bir birlik halindedirler bina· kazanmağa a:;metmiflİr. Fak.at 
enaleyh bunlar her jhracatı bize haber harbı kazanmak için ne gibi müş
vcrmekteclirler, eAaııen gümriik ve inhi- b T b 'l 
,.arlar vekaleti de ihrac"tı muntazaman killerle karııla~acağını 1 ıp 1 -

metliaini heniiz ke.tirt!miyorum. bi~e bildirmı"ktedir, hu "IUrt:tle ihracatı o 
yakından tl\kip ediyoruz. binaenaleyh Büyiilı hakikatlerle kmıda~aca-
fıızla mikdıuda ihracat tı"hlikeııi gördüğü. ğız. lz.tırap içindeyiz ı>e bizimle 
müz zaman d,,rhal durdurmak elimizde· beraber biitün Jünyo Ja ı'Llırap 
dir, faknt bu suretle köylü elinde buğday içindedir. Bunun içindir ki Alman 
arpn ve ııairenin fa:z.la olarak kalması milleti bu harbi ve onun ız.lırapla
kö:> lü iktıııadiyatımız noktai nazarından 
iyi bir ey değildir. Şunu da arud,,yim rtnı idame ettirirae çok ağır mc•u-
ki pren~ıbimiz ~udur: liyetler harııaında kalacak Ve ik-

Memleketin yaşaması için icap ettiği tidar batında bıraktığı zalimlerin 
zamnn ihtiyacımız olan mevadı zaten me•uliyetini kendi üzerine alacah

Dünyanın müzahereti 
daha en•elden tedarik ederiz. ii"t tara- tır. 
fını serbe t bırakmak suretile fiatlerin 
normal bir ııeviycde kalmasını temin et· 
meğe çnlısıyoruz, hu ilk vazifedir. Top
çuoğlu izahatını ım ıuretle bitirmiştir. 

«.Biz biitün Jünyanın miiuıhe
retine, yardımlarına güıJeniyoruz. 
Böyle muazzam kuv11etlerin hali
ta.ı karıısında kuvıJetlcri yalan
dan ve verilmiş söze ihonetten 
ibaret olan bof yere mtılıavemete 

Verdiğim izahat zannediyorum ki 
ihracata yapılan müııaadeden dolayı 
memleketin bir tehlikt1:ye maruz kalma
dığını göstermeğe kificlir. Bu İzahat kli
fi görülmüştür. 

Meclis Çnr amba ı;iinü 'toplanacaktır. c!evam edebilirler.» 
Nutuk hazır bulunanlar iar.ıfın<lan 

Finlandiya harbı 
şiddetle nlk~lannıı,,c;tır. 

Paris, 9 (Ö. R) - Ingil::ı B~ vekili 
B. Çcmberlaynin Men.cıeuhavz nut
kundan bazı parçalar: 

Kızılların bütün bia fırkası Finlere 
nası l teslim oldu 
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Jar yeni taarruzlarda huhınmaktan vaz· 
gec;mi:ılerdir. Rusların taarruzdan vaz· 
geçmel~ri cephane H~ erzak naklindeki 
2orluklnrdan ileri gelmektedir. 

Londra, 9 (ö.R) - Sousamide Fin· 
lerin kaz.andıkları . muvaffakıyetin çok 
mwhim olduğu anlaşılmaktadır. Resmi 
Fin m kamları kızıl ordudan mühim 
mikdarda top, silah i~tinam ettiklerini, 
iğtinam edilen eşya arasında yirmi trak· 
tor. 16 sı hava dafi tertibatını havi 2 78 
oto, 46 motörlü nakliye vasıtası, 1 1 70 
h~ygir, 4 7 seyyar mutfnk me,·cuttur. 

Finler, harp sahasının temizlenm,,sine 
ve ganayimin tadadına devam ediyor· 
)ar. 

Moskova, 9 (ö.R) - Rus tehliiıi: 
8 Kfınunusanide hiç bir hadise ol
mamı~tır. 

Ternovojavosk jstikametinde devriye 
faaliyeti olmuştur. Kareli berzahında 
ttifenk, mitralyöz \'e topçu ateşi yapıl
mı tır. Havanın fenalığı yüzünden Sov• 
yet tanarelcri yalnız istikşaf uçu,oıları 
yapmışlardır. 

Londra. 9 {Ö. R) - Helsinki haber-
1eJine göre Petsamo mıntakasında faa· 
iyette bulunan Fin ku\l'\•etleri Rusların 
e>ğınaltlanna ve ihtiyat erzak depolarına 
ateş vermektedirler. 

Rualar. socuktan çok müşkülat çeki
yorlar. Bilhassa Finlandiya kayakları ve 
11.:özciileri tarafından görünmemek için 
güçükle gizleniyorlar. 

Finler bu mıntakada Ru~ anıwune gİı· 
mi~lerdir. 24 l!IH\tten beri Fin uphelerin
de faaliyet çok yavaşlamıştır. Bununla 
beraber Sovyet kuvvetleri daima çok bü
yük mikdarda mühimmat .. arfediyorlar. 
Keşif faaliyeti devam etmektedir. Ha
vanın çok mfüıait olmasına rağmen hn
va faaliyeti kaydedilmcmİ§tir. Bu faali
yctl!İzliğin ne şekilde td&iri lazım gel· 
diği pek sarih olarak beJli değildir. Aca
ba Sovyetler bir c;ok mmtakalarda bir
den yeni bir hücuma mı hazırlanıyorlar} 
Yoksa Rus tazyiki Ladoga gölünün 
Şimnli Şarkisinde mi kendini gösterecek
tir} Bu suallere §İmdiden cevap vermek 
giiçtür. Norveç muhabirlerinin bildirdi~i· 
ne göre Solo mıntakasında cereyan et
mekte olan rnücadelenin neticeleri çok 
mühim olacaktır. Zira Ruslar burada da 
mağlup olurlarsa Sovyet erkanı harbiye· 
si ilkbahardan evvel harekata devam 
etmiyecektir. Alman erkanı harbiyeı;inin 
Moskova hükümctine yeni bir taktik 
tevcih ettiği söyleniyor. Moskovaya gi· 
den Alman erkanı harp zabitleri kızıl 
ordunun hangi esaslar üzerinde taktik 
edilebileceğini bildirmişlerdir. 

Roma, 9 (A.A) - ltalyan gazetele· 
rinin Hel inkideki hususi muhabirleri 
So ... yet1erin Finlandiyayı istila planları
nın tamamile suya dü mÜ§ olduğunu bil
dirmektedirler. Kareli berzahındalci 
taarruzun akamete uğramasından eonra 
Ruslar L:ıdoga göliinden Pctsamoya ka
dar yahut boyunca dört muhtelif nokta· 
dan taarruz yapmı;ılardır. Bu taarruzlar 
'falvajaervi, SounıusaLni, Salla ve Pet· 
samo mıntaknlarında icra edilmiştir. Fa
kat Tnlvl\jaervi ve Sousalrn.i muharebe
lerinde Ru lnr kanlı hez.imetlert: uğra. 
mı lardır. Salla muharebesinde de Fin· 
landiyalılar bnşka bir zafer araf esin<le 
hulunmaktadırlar. 

«Almanların dcniz1eı·deki zayiatı 228 
bin ton vnpur<lur. Bunlar zcıptedilen, ba
tırımn, ve kısmı t'tzamı kr.ndi kendini 
batıran vapurltırdır. Diğer Alman va
purları ecnebi limanlarında abloka aJ
tına girmiş veya hareke-tleri Baltık de
nl7.İne mHnh.'lsır kalmL,ıır. Jngilterenin 
ise anook 22 bin tondan yani ticaret fi
losunda yiizde birinden naha 'azdır. Her 
gün 11 milyon ton Ingili?. vapuru Okya· 
nuslarda iz hırakmağa devam ediyor. 
Binaenaleyh deniz hakimiyeti müttefik
lerin ~Hnde kalmaktadır. 

cFinlandiya, sayısız cebıii ~iddet 
kuvvetlerile çarpışmalctadır. Bizim gibi 
onun da mücadele hedefi ayni . eydir: 
Hiirriyet ve adalete Fjnlerin kazandık
ları şayanı hayret muvaffakıye(Jer bü
tiin dünyıınm hnyranlığını muc.tb olmuş
tur. 

cBundnn :ıonra diğer dost millete: 
Ttirkiyeye karşı sempotimiu bildiririm. 
Müdh~ bir felakete uğnyan bu millet, 
harbe girm~ olduğu halde, zelzele 
ve tuğyıuılar 5Cbebile diğer nıillet]erln 
haftalnn'a siiren harp ırlıraplarından 
daha fazln ıztıraha dU9ar olmuştur. 

Bu memlek"te JnglJtere ve Fransa 
~hndklen mali yardımda bulunmuşlar
dır. Fakat bununla kalmıyarak iki hü
k<ımet Türklyeye bildirmişlerdir ki ile
rideki yardımlarına daha esaslı bir ııe
kil vennclc anusıındadırlar ve bu yir
dımm §ekli şimdi mii:ıakere edilmekte
dir. 

Bu ınaksa<lla Ingi11eri'? ve Fransanm 
insani l>il" gnyc uğrunda k birliği arala
rındn askeri, aiyaffi, ekonomik ve mali 
her safhayn şamil olan i" birliğin.in ye
ni bir misalidir. Bu l5 birliğinin o kadar 
kıymetli olduğu görüle<'..ektir ki harp 
bitttkt<>n .sonra da tcrkedilmiyC<.'ektir. 
Belki dahn gen~ mikyaırta inki~af edc
e kür. Zira knr~ılnşaca!;'lJllız .sulh için
de imar vn?.ifosini hundan ziyade kolay
J~şt~r~cak bir ı;:ey olmıyacaktır. Bu 1ş 
bırhğın Avrupanın. helki de dünyanın 
bUtUn mnJetlerine samil olacaktır. 

clngiltercdn, son neşrolunan <'mima
melerle, sefoerhcr C'cl"lebill'cck halk mik
tarı 2 buçuk milyonla 2 milyon 750 bin 

zrmmak ve Alman siyasetine hnkiın olan 
rulrn bir nihayet vermek ;ız.ıninde mütte
hitı.ir, Fakat milletimiz harbin, şimdi
ye kadar göriilcnlerden çok daha ~etin 
snfüalarile karşılaşat'aktır. 

Karada h<'nilz h::ırp etmiyoruL. Faknt 
vakti gelince harp etmek için en ruüesıir 
bir şekil<le ha:mlanırız. Bu ~bcble te~
th.at iı:inc en fazL-ı amele tahıüs ettik. 
Bunun man."\Sı §Udur ki sivil istihlak 
iç.in inınlaUı ayrılabilecek eller git
tik<'e daha ziyade a:r.alaooktır. 

dngiltere ihracatını arttınnak '9'e fera
gat edebileceği idhalattan E<akmmak 
içln mümkUn ohm herşeyi yapmaktadır. 
Ocaklıırmdn kafanların kcndllerine tah
mil edilen fedakarlıktan şi.ldyet cdecek
Jcrini sanmam. Denlzde, ha\•ada ve ka
rada harbin ~etin wtih...'Ullarına göğüs 
geren milyonlart'a muharibe nl~etle 
onların foclak[ırlığı hic,.1.ir. 

Takriben bir f:enc evvel, harp halinde 
milletten, bilhassa zt>ngin sınıflardan da· 
ha fazla vergi istiyecc-ğimizi ihtar etmiş
tim. Bu tefolliim t.ıhakkuk t>tti. Fakat 
taleplerimizin .o;on hnddine g~ldiğiınizi 
zannetmiyorum. Mcml"ketiıniz.de hayat 
standardının mühim mikyasta azaldığı
nı biliyorum. Ancak totaliter Abnmya 
gibi veya Fransız demokra<ıisi &ibi, Jn
giltt"reııin de fcd:ıkarlık yapması lfıwn
dır. 

Gittikçe sa.,.ahntlc an1a~ılıyor .ki AJ. 
manyn bu harbi çoktan heri ha:nrlama
sı, birbiı ini takip edecek bir !utuh.nt 
programı hazırl.unıı tı. Her futuhat onun 
1iştihasmı arttırıyordu. Bugün A111llln hti
kumct erkanı hedefürin!n Ingiliz jmp.1-
ratorluğunu fahrip etmek oJduğunu tc
rf'ddUdsüz wyliiyorlar ellc:rindf? o1~:ı 
Leh YQ'a Çek kurbanları gibi b!ze de 
ayni muameleyi y<ıpmak1:ın zevk c1u3 a
caklarını bilirim. 

cAlman milleti anlnmalıdır ki harbm 
devamından ve gelen sene icindc baş 
göı.ierecek ıztırnpl<mlan başınd. ki müs
tebid kadar o da mcs'uldür. 

«Alman milleti anl. malıdır ki harbin 
:ıdHfıne, hıri·tiynncn bir te::viye bul
mak a17.usu sadrcc teıninnt clile tatmin 
edilemez. Zirn t<-crübe bu tı-mimıtın hiç 
bir kıymeti olmadığını gö"tf'rmişlir. 

cHitJer hüki'ımetinin m<:todları Avrupa 
nm ki.içlllt clevletlcrine karşı daimi bir 
tchdiddlı· Garp mt-<leniyetlednin e~nsı 
o1an Roma tel5kkilerini daima teh<lid et
me.kte<liı·. Eğer kuvvetin hfıkim olma~ı 
lazmı geliyor~ za!erC" ufo~m:1k iain 'kı>
nıınızı YC nıalınıı:t.ı 5<-'ve seve vcnlleli
yiz. (Siddetli alkıslar) 
«Şimdi hedefo '':mnnk azmimiz için

de• tam mlittchidiz. Jmparatorluk millet
leri, kahraman mUttefikimiz Frnnsanın 
kudreti de bize yardım ediyor. Medeni
yet mukadderatının bizim rnuvaffaluyc
timizl' bağlı <ılduğunu bilenlerin menc
vi müzahcretinc mazharız. Fen.-ılık kuv
veti, böylt- bir birlik karşısında beyhu
de yere mücadele etmektedir. Bu sene 
başında istikbali, siJahlarımıı..ın kuvve
ti ve davam11.ın adaleti hakkında sar~ıl
maz bir emniyetle hc-kliyomz. 
B~vekilin nutku tarif edilemlyecck 

alk~laı-ln .c:~lamlnnmı.,tır. 

- *-
Fransada 

Ecnebi döviz 
kaçakçılığı 
Paris 9 (A.A) - Polis ecnebi döviz

leri kaçakçılığı yapan ,.e altın para ih
raç eden Paris borsası mübayaacılann
dan bir kaçını tevkif etmiştir. 

Speklilasyon için hazırlanmış olan bir 
kaç milyonluk ecnebi dövizi eJe geçiril
miştir. 

- *-İT ALYA SEFİRİ 
3apon hariciye nazarı 

ile konuştu 
Tokyo 9 (Ö.R) - İtalyan sefiri Japon 

hariciye nazın Amiral Tamorayı :r.iyaret 
ederek beynelmilel vaziyet hakkında 
görüşmüştür. 

lznıire gelen 
Felôlıetzedeler 
İz.mire gden, hastane, han ve otel

lere yerleştirilen föl5kctzedelerin ahvali 
sıhhiyelcri gayet iyidir. Kendileri birkaç 
gtln içinde ~ı.şacak hale geleceklerdir. 

Dün ak§amki trenle §ehrimizc Siva.c;tan 
üç felaket.zede gelmiştir. 

Küçük Havulcuk 
Köylerinin borçlrı 

Kı,~ giriminde bir su baskını felaketi 
{.eçiren küçük Hnvulcuk köyü ballanın 
vergilerinin terkini ve başka borçlan
nın tecili için icap eden formaliteler vi
layet idnrc heyetinde h::ıı:ırlarunaktadır. 
Bu köyün nüfusıı ve zararı tcsbit edil
mektedir. 

Roma, 9 (ö.R} - ltalyan ga.(.eteleri
nin Heleinki muhabirleri tarafından bil· 
dirildiğine göre 44 cü Rus fırkaeının Fin 
kıtaları tarafından bir sıra şiddrtli muha
rebelerden sonra tamamile imha edil· 
diğini ıesmcn teyid etmi tir. Bu muha
rebeler hudut civarında Sousalmi mın
takasında Roto civarında cereyan etmiş
tir. 44 cü fırka Finler tarafından Sou
ealmide muhasara edilen 163 cü fırkanın 
imdadına gönderilmiştir. Çok İyi mü
c:chhez, bir çok otomobilli toplara, hü
cum arabalannıt malik taze kuvvetlerden 
mürillepti. 44 cü fırka Finlere arkadan 
hücum eden 16 3 cü fırkayı •özde kurt"a
Tacaktı. Fnkat Finler hu fırkanın da rüc
At hattını kcameğe muvaffak omu~lardır. 
Finlerin eline dü en gnnimet eon derece 
~oktur. Bir tabur. tamamile beva:t bay· 
l'U çekerek teslim olmuştur. Bu esirler 
ÜÇ günd,,n beri gıdadan mahrum kE>ldık
lannı bevnn etmi~ler(lir. 

1ihayet Petsamoda Rusların elde 
edilmiş olan netn} iç ile hiç de mütenasip 
olmıyan miihiın :zayiatla temin edilmiş· 
tir. nrasındndır. Bun:ı nizamf ihtiyat "!radı. ----------------

Paris, 9 (ö.R) - Finlerin 44 cü Rus 
fırkasına karşı ka1,,-:ndık1an zafer tahmi
nin çok fcvkindc.-dir. Bütün saha donmuş 
Rus n•kNlerinirı ,.,.,.etlerile doludur. 

Sovyetlerin yeniden taarruzlarda bu
lunmalnrı uzun hazırlık.larn bağlıdır. Ve 
kı mevsimi bu hazırlıkları hı-men he· 
mrn imkiınsız kılmaktadır. 

Kareli ber:z.nhında Rusların yeniden 
faaliyı"te geçmeleri mümkündür. Fakat 
imdiki halde buna pek az ihtimal veril

mckteclir. 
CBzete muhabirleri Finlandiyalıların 

dört il"ı beş bin ınnhiil vermis oldukla
rını Rusların İse takriben 100,000 kişi 
k \ ! P ve mi.ih"m miktarda hnrp nmlze
n " i z ... i t +t iklrriı1i ilave etmektedirler. 

Londra. 9 (ö.R) - Helsinkiden bil-

muadin kıfalar, har.bin intidasından be
ri vru:ılan bir cok gönüllüler ve müt<>
ıruıdiyen arlon deniz, havrı, kara kuvvet
leri iH'ıvc edilirse, askeri m::ıks~dlarla 
scforbe-r ~dilenlerln mikt~rı Q!mdiden 
mua1.ıflm bir v"l·Cına bali:Y o1mustur. 

c:F.nıinim ki. miJJet.imiz blı h~rhi kıa-

diriliyor: 
Pet~r.mo civarında Finler büyük. faa

livet göstenni~lerdir. R~ların iJeri mev
zil,,rine ve iıısc kollanna tMrruzlıu :va· 
pı1rnıştır. Ruslar bu havaliJe lınYuk 
müşkülatla ıutunmaktadırlar. 

KEMALPAŞA ASLtYE HUKUK 
HAK1ML1ClNDEN: 

Yeni Asır gazetesinin 16 Kiıııunuev· 
vcl 939 Uırih ve 10329 No. Ju nüshasile 
K~malpaş~clan ölti Hacı Hasan varısı 
Celal Kandemir ve .sairenin gayri men
kuUerinin izale-i şuyu zunrnında blrin~i 
artırması 14/1/940 tarihinde yapıla~ı 
ilfın edilmiş ise de mezkur tarihin tatile 
tesadUf etmesi hasebile birinci artırma
sı 24/ 1/ 940 Çarşamba ve ikinci artmnn
sı 8/2/940 perşembe günü saat 11 ile 12 
artısında yapılacağa 1ashihcn flan olu-
n\D'. 89 (.51) 

i felaket sahasından röporta jlar i 
................ .................................................................... 

Sahiplerini bulamıyan 
deste deste telgraflar •• 
Erzincıından yazılıyor: 
Enincnnda akrabası olanların ne 

üzüntüli.i günler geçirdiğini tahmin etmek 
hiç de güç df'ğildir. Bunlardan bir kıs· 
miyle, oraya bdar gidip ölüleri.n1 ve da.. 
rilerini gözleriyle görmek istiyenlerle, 
bütiin yol boyu beraberdik. Çektikleri 
azabı çok yakından sördüm. Ye1den 
göğe kadar haklıydılar. 

Fakat ya gidemiyt'nler, ya bu im1'an
dan mahrum olnnlar: bunların Azabını 
düşünmez miııiniz? Ben uzaktaki erzin
canlıların yerlerinde na!ll lovrandıklorını 
kağıtlar üzerindr- gördüm. 

Bir telgraf müv~uii çamurlu iatıuıyoo 
caddesin<Ie bir aşağı bir yukan dolaşı
yor; bir yerde durur durmaz etrafında 
derhal bir kalabalık halkalanıyordu. Ya
nına yalcla$hm: Elinde bir kucak tel"raf 
etrafındakilere adr~sleri okuyor: 

- Şerefiye mahallesinde • • • .Nu-
maralı e\·d,, B ..... . 

- . , ... Mahalleııinde ..... Numaralı 
evde Bn ..•... 

-Tiiccar ••... Vaaıta.iyle B ..... . 
Adre!ler okunuyor; fakat on t.ne.in-

den birine ancak talip çıkQ·or. 
- Ver buradayım. 
- Vu, sahibi sağdıT, ul~tıralım. 
öıeki telgraflar destenin üstünden 

alınıp altına ~ec;iriliyor. Bu de._te sabah
tan beri kimbiJir kaçıncı devrini yapnıak
t.ıdır. Telgraf mÜYt'x.ziine t'oruyorum: 

- Çok mu geliyor) 
- Ne diyo11un, diyor, size yalnız hu· 

günl:ünü göstereyim. Bugün tam iki yüz 
telgraf alındı. Buradaki akrabalarının 
81hhatlerini 11oruyorlar. 

- Bari 11&hiplerini bulabiliyor mueu
nuz? 

- J,ıe timdi Jıığıtırlı.en gördünüz. 
Onda hir deıem nizdir. 

- Bulamadıklannız} 
- BulRmadıklarımızı .aklıyor, miite-

madiyen ıahiplerini arıyoruz. Çünkü 
kimlerin ölüp kimlerin kaldığı henüz la· 
yıkiyle anla~ılamadı ki. Ya yarın bir 
yerden çıkıverirs~ c:Jiye, şimdi1ik, çan
tnda biriktiriyorum. 

Çantaeıııı gösterdi. Bir hu 
Çantasını gösterdi. Bir kucak ıelgraf 

sahibini bekliyor. 
- Peki çıkmıy.ınlann telgralları ne 

olaca!:? 
- Zahir ınevridine İ4de edecekler; 

böyle bir namdn l:imııe bulunamamıştır. 
diye .. 

Şehirden tekrar İ"~yona döndük. 
Bir cnmi avlusunda ekme-k dağıtıyorlcır· 
dı. Bir arkada!lımız, ekmek dağıtan me· 
murdan kaç kişinin adını kaydetti
~ini eormuş: 

- Zelzeleden sonra köylerden bura· 
·a gelenler de dahil 4000 - 4500 kadar 

Erzincan §Chri nüfusunun 16, 144 oldu
ğunu hatırlarsınız ve kö;> !erden gelmiş 
olanları dn en mütevazi bir tahminle 
500 sayar. buı:;ün ya§ıyanlan nühis ye
kGnundan çıkarır&anız elinizde ıö~ le 
korkunç bir rakam knlacaktır. 

- 12000 ölü .. 
Bugün yaşıyanların da ölüler arasında 

sayılıp ~ayılamıyacağını ayrıca konu,.a· 
ca~ı:ı. 

Şehri dola§mamız uzun sürmedi. l~n
ka7. altından kayıpları çıkaranların, hi
reT geni~ tahta parçaeı üstünde onların 
ccaetlerini ta~ıdıklannı, bir kısmının da 
bahçelerinin bir kenarında mezarlar lc.ıız
dıklarını görüyorduk. Şerifiye mahalle· 

Ankara Rad yosu 
---~---

DALGA UZUNLUCU 
BUGVN 
-~-

1139 m. 183 KCL/120 W w 
r. A. P. 3L10 m. 9415 Kes./ ZO Ww. 
'.l'. A. Q. 19.'14 m.15115 Kes./ 20 Ww. 

12.30 Program ve Memleket saat ayan, 
12~5 Ajans ve Meıeoroloji haberleri, 
12.50 'l'i.irk müziği (Pl.), 13..30/14.00 
Müzik: Küçük orke.stra (Şef: Neclp A«
km), 1 - Kalkınan: :Minyatür suiti, a) 
ilci küçük tavşan b) Uyu yav
rwn; c) Haydi ata bindim, d) 
ve pn.di, raks edelim, 2 - Fr.mz abt: 
OnuaıılaTda, ve Ninni, 3 - Brusselmans: 
Fclemenk dansı, 4 - Brahm.c:: Macar dan
sı, No. 9, 18.00 Program ve m.eınlekct 
snat ayarı, 18.05 Türk müziği, Çalanlnr: 
Fahire Fersan, Cevdet Çağla, Refik Fe1• 
san, İzzettin ökte. 1 • Ok~an: Melek 
Tolt.gijz, 1 - Nefüe - Hicaz şarkı~ (öldür 
beni sevmezsen eğer), 2 - SCI. PınRr -
Hicaz şarkı: (Yüzüm gtilse de lu7.lar) , 
3 - ....... - Hicaz TUrkl.i: (Şu köyliiniin 
yosmada km), 4 - Dede - Şehnar. şarkı : 
(Göntil durmaz .su gibi çağlar), 2 - Oku
yan: Sadi Hoşscs. 1 - Ev:iç peşrevi, 2 -
~de - Eviç şarkı : (BUlbülil a88 ruzi 
şeb), 3 - Sel Pınnr - Eviç şado : (G .. z
yaşlarıruz) -4 • Zeki Arif_ Ferahnak nr
kı: (Küçüksün gont'alar açmış), 5 - .... 
- Eviç tür.kil: (El\•eda dost deli gtinül 1 
3 - Okuyan: Azize Töz.cm, 1 - Refika h •. -
nım - Karcığar şarkı: (Hep neseH sn -

ainde tahit olduğumuı: bir manzarıı1' 
unutmıya im kin yoktur: 

Önünde ağaçlıltlı bir bahçeı.i olan t1 

yıkılmı,. Topraktan Üç ölü çıkarnırflıa'• 
Kurtulanlar evin en ihtiyarlan ve en kİİ' 
çülcleridir. T eandüf bu ya .. Sakallı babt 
ka:ıml\ ile toprak kazıyor, beyaz ı-' 
buJi ana bir kürekle bu topraiı akuıır 
yor, bu çukurlara ıömülecelc nlatlar eli 
bir yanda çamurlu örtülerin ahında ..,,. 
uzun )'atıyorlar. 

Ak§am dönrnek istiyorduk. FakJI' 
tren yok. istasyondaki vagonlara haıl_. 
ları ~·e yaralıları ycrle,tirmişlerdi. Ged 
Erzuruma sevkedeceklerdi. Biz ilk ı:~r 
tcci ltafilcai beş arkada~tık. Bir kaç ga-' 
lük yorgonlu~umuzu ve açlıiınu.zı c;o)' 
tan unutmuttuk. Yeter ki başımı21 ao~ 
cak bir yer, elimizi ı:ııtacak bir ateııı h"' 
labilelim. O da yoktu. Vagonların art' 
emda, titreye tilreye dolaşmaktan ha~• 
çaremiz kalmamı,tı. 

Binhir ~aresizlik içinde kıvranan hİO" 
lerce 'fatl\ndaşın ı~tırabı yanında b~ g_. 
zetecinin ıu ,clip ıeçen aıluntıeının a~ 
bil~ geçme:r.. Bunu bilmjyor değili,.. 
Kaydcdi§im,İn sebebi ıudur: SırtlanJldt 
paltoları, ayaklannda papuçları olrrı" 
yanların ve ya~ toprak üstündekilerin h.., 
li daha iyi anla .. ılııın diye. 

Gece saat 1 O n:ı doğru Ankara yoluP" 
dan bir tren geldi. Bu da zelzele fellı' 
keti duyuldulıtan •onra Haydarpa'8d_. 
ilk kalkan trendir. lstanbuldaki Erzifl"' 
canlıları getiriyor. 

Yolcular ellerindeki elektrik fener)t'lr 
ni isıasyondnki kararlıların üzerine eık• 
mıya dnha trenden inmeden başladıfaf• 
Oıtalık kapkaranlıktı. 

Elektrik fenerlerinden çıkan ışık hu:ı' 
mcJeri yüzlerde dolaıııyor, belli ki biri.,I 
aramaktadır. Falı:at gece, bulma isabetini 
bir kııt daha a:ıaltıyor. istasyon bir ıırı• 
da mahşer halini aldı. Nadiren kucak' 
kşınıılar, ağlaşmalar oluyor, deha çok• 
fenerler ceplere sokularak sabahı bul• 
mak için kompartımana dönülüyordd< 

O gece, kayıplarım aramak için ta f8' 
tanbu1dan kalkıp gelenlerin trende u~ \!' 
yahilmiıı olduklannı hiç zannetmiyoruoı. 
Karanlığın gö:zlerinden gizlediği şu knt· 
şıki düzlükte anaları, babları, kareler 
)eri, çocukları belki muvakkat bir iniltiHı 
fakat belki de sonsuz ve iniltisiz uyku• 
lan içindeydiler. 

Bir ümit .. Zaif de olıoa limit .. 1 layat• 
tahammül kudreti veren de bu değil 
mi} Bu. cümit) lerin, ertesi snlıah yık ık 
evler l'llasında nasıl eriyip dağıld•ğın• 
görm~k değil, düşünmek bile hazin olu' 
yor. 

Bu anlattıklarım 19 39 un son günü• 
nün 11011 saatlerine ait hadiselerdir. O 
gece yılbaşı gecesiydi. Ankaranın karar' 
!arını ve memleketin diğer kö elerin~ 
zelzele felaketi üzerine ibraz edilen caoh 
hamiyet eserlerini duyamıyor. okuyarrıı' 
yorduk. Fakat çok iyi biliy9rduk ki 
memlt"kctin bu elemli günleWıde yılba§I 
eğlenceleri yapmak hiç kim!enin aklın• 
ge]miyecektir. Bundan daha tabii bit 
§ey olamazdı. 

Sa. t 24 e ) akJaşıyordu. Biz hala do• 
la~ıyorduk. Yaralıların iniltileri, hnsta' 
ların eninleri, yaş toprak üatündekilerirı 
titreımeleri bu gece vaktinde daha .;ok 
duyuluyordu. 

Biz 19 39 senesini. i te böyle hazin bit 
duor içinde uğurladık. 

cKftllal Zeki Gençosman> 

iktisadi layihalar 
tetkik ediliyor 

-.ı:;..-
Büyük Millet Mecfü:i enciimenleri. 

hükümetin son hafta içinde' verdiği ik· 
tL~adl kanun layihalarmı tetkike ba§la
ml§lardır. Devlet iktısadi ve sınai te~r 
küllerine, daha geniş ve sür'atli bir in· 
k~aI temin edeceJc \'e ayni zamanda mu
rakabe ve is]emelerde daha müsbet bir 
faaliyete imk~n verecek olan bu layiha-

lıll'dnn bir tane i ne hilkfımetin tesis el
miş olduğu sanayi ve maadin teşekki.il· 
lcri yeni kurul:ıcak bir kalem müdürlil
ğUne b::ığlanmaktadır. 

Slimcr Bank bugiinkii ,.eklinden çı· 
karılmaktn ve Devlet sanayi ve maadiD 
işlet.melerinin kredi muamelelerini ya• 
pecak )'eni bir Sümer Bank teşekkül e~ 
mektcdir. 

Sermayesinin ta.ınaını Devlet tarafı~ 
dan verilmek surctile kurul.-ın ikbsadt 
teşekküllerin teşkilatile idare ve nıura
kabelcri hakkındaki 3460 ~ayılı lı:anunuxt 
ba.ı.ı maddeleri de değ~tirilmekte ve bu 
kanuna yeni hükümler ilave olunmak
tadır. Yeni hükümler .sayesinde bu mi~ 
e.<ıscselerin daha kat'i bir şekilde tekn"li 
muraknbeleri temin edilecektir. 

Bu Uç proje ile, Ereğli kömür havı,.ı
sındoki ocaklann birleştirilmelerine dııit 
olan laylbalnrın tetkikine iktısad encU.. 
menince başlanmıştır. Ltyihalar, malt ve 
büdre enciimenlerfnde de tetkik f'dlJ"'" 
ırekfir. 

da dolu), 2 - Şevki bey - Uşşak şarkı : seticumhırr bandosu (Sef: th~n Kil~ 
(Salıp M'vdalar zülfü siyahın) , 3 - Muh- cer), 1 - Nnzare - Ağa: Mar~. 2 - L . Ma
lis Sebahattln - Nihaven.t . şarlu: (Çok uieJ1e: Cemile (tran şarkm), S - A. LuJ. 
öz100inı seııinl), 4 - Halle ti.irkü&ü: (Bm ~1: Şark marşı. 4 - A. Manclnt: Köy~ 
bir k~klik ol.aydım), 18.55 Ser.~ saat (Duo: Flöt ve Ob,,n), !S - Franz Lehaıtr 
19-J.O Memleket saat ayan, Ajans ve Tebessl1m diyuı operetinden fante~\
MetOoroloji habcrl"ri. 19.30 Tüı4.k mii- ~.15 Me:ınl~et 91118t nyarı. Ajam hahe~ 
:ıJ~: Fasıl heyeti, 20.15 Konuşma (Dıı;; len; dııeat. e!ham - tahvilAt, -kambiyo • 
politika Mdt~lerl). ao.M Tcmafl: En mıkut bmsası (F'tvat). 22.2~ Müzik: Bi~ 
haklı insAn. YlWln: Kemal T5aem. kon..~o t'Pl.). 23.00 Müzill! Cam.bana 
21.00 ~r~ saat. 21.10 Konuşma (Hd- (Pl.). 23 25 "2~ 3'l YRrmki pro~m. V"• 
u+k l>Q8t:ı kutusu), 21.30 Mü7.ilc Riya- kapanıs 
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Almanyetnın harp nıesuHyctini 
gösteren siyasi vesikalar 
Türlıçeye çeviren Dr. FARUK EREM 

-- 8 -
Saat dokuzu beş geçe İngiliz meslek

daşım beni telefona çağırdı ve dedi ki : 
Emin bir membadan aldığun bir habere 
göre eğer Polonya hükümeU öğleden 
CVVel bir murahhasın gönderilmesini ka
bW etmiyecck olursa Alınan hükümeti 
Polonyanm ihtilafı suİhan halledilmesin
den vaz geçtiği neticesini çıkaracak ve 
Alınan ordularına hilcum emrini vere
cektir .. 

- Her şeyden evvel vaziyeti vazıhan 
gönneğe çal1§81ım, , 

Diyerek hemen İngiliz elçiliğine gıt
tinı .. Bay Nevll Henderson, harbin 25 
ağustos gecesi patlamak üzere olduğu: 
nu ve fakat önüne geçildiğini, halbuki 
bu tehlikenin yeniden kendini gösterdi· 
ğiru bildiıı:nişlerdi. Kendisine .Alınan 
hUkUmeti İnğilte.re devleti ile hali mu
harebede bulunduğundan, eğer Alman
ya Polonyanın cewbını almıyacak olur
sa Polonyaya taarruzundan evvel keyfi
Yeti resmen İngiliz bUkümetine bildir
ınesı lizımdır .. Dedim.. Fakat bunun 
ti.zerine İngiliz meslekdaşım, bu haberi 
çok ciddi bir kaynaktan öğrendiğini tek
rar etti .. 

ruz etti. 2 Eylulde B. Kulondr Parise 
Alman matbuatının bütün mcsuliyeti Po
lonyanın sırtına yükletmek için Alman
yanın yaptığı tekliflerin Polonya tarafın
dan reddedildiği yolunda kuvvetli bir 
propaganda cereyanı yarattıklannı bil
dirdi. Polonya tarafından Alman teklif
lerinin reddedildiğini isbat için Alman 
matbuatı ıu delili ileri 11ürüyordu: 30/ 31 
Ağustos gecesinde .. Ri~b.ent~o~ l~giliz 
elçisine Alman teklıflennı bil~ırmı, ve 
kendisine uzun uzadıya bu teklıfler hak
kında izahat vermiııtir. 

Bugün herkes bu keyfiyetin hakikatıı 
uygun olmadığını bilir. Ribbentrop Al
man tekliflfl'ini çok hızlı okumuş ve tek
lifin yazılı metnini lngiliz elçisine ver· 
mekten imtina 

0

etmişt•r. 
VERDIKLF.RI SöZO TUT AN iKi 
MiLLET: JNGJL TF.~F~ FRANSA 

3 Eylül rimü harp 
R"enişlôvor 

IZMIR BELEDJYESlNDEN: 
Alsancakta havagazı istihsal fabrika

sı önündeki sahanın, belediyece verile
cek kesme taşlarla döşettirilmesi işi fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 400 lira olup ihalesi 
15'-1-940 Pazartesi -günü saat l6 dadır. 
Iştirnk edecekler 30 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encüme-
ne gelirler. 31-5-10-14 (2593) 

13 üncü adanın 395 metre murabbaın
daki 20 ve 21 sayılı arsalarının satışı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2765 lira olup ihalesi 
J 5-1-940 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
Iştirak edecekler 210 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makhuzile encüme
ne gelirler. 

31-5-10-14 4749 (2562) 
Mezbaha kamyonları için 32X6 eb'a

dında 8 adet dış ve 16 adet iç lastik sa
tın alınması, Yazı işleri müdürlüğünde
ki şartnamesi mucibince açık eksiltme
ye konulmuştur. Muhammen bedeli 
ı:rno lira olup ihalesi l!l 11 940 Cuma 
RÜnli saat 16 dadır. İştirak edecekler 
102 liralık teminatı tş bankasına yatı
rarak makbuzile Encümene gelirl~r. 

5 10 14 18 (28) 
Başı boş tutulup temizlik işleri hanı

na teslim edilen bir katır bir tay ve iki 
sıı:anın v~ika ibra7Jle sahipleri çıkma
dıgı t.akdırde 18 i l / 940 tnrihinde hay
van pazarında satılacağı ilan olunur. 

94 (50) 

DiPLOMALI 
.;ARlS ~AKÜLTESiN~EN J' 

DİŞ r ABİPLERi 
Muzaff e~ Eroğul l 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankaı;1 arkasında) 88 numara
da hususi muayenehanesinde hasta
larını her gün saat ondan 12 ye, üç
ten altıya kadar kabul eder. 

TELEFON : 3287 

DAHİLİ VE ZÜHREVİ HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Ha~tı 
Akarçay 

Her giin saat 13 ten itibaren.. 
İkinci Kordon (Alman konsolosha· 

nesi karşısında) 206 numarada hastala· 
ruıı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terkebniştir) .. 

TELEFON : 3458 

w. F. Henry Van der Zee 
Veşü~sı 

AMERİCAN EXPORT L~ İNC. 
NEVYORK 
NEVYORK İÇİN 

EXPLORER vapuru 8 ikinci kanunda 
bekleniyor .. 
EXİLONA vapuru 14 ikinci kruıunda 

bekleniyor .. 
EXCHESTER vapuru 21 ikinci k8.

ııunda bekleniyor. 
SERVİCE MARiTtME ROUMAİN 

BUCAREST 
KÖSTENCE İÇİN : 
BUCAREŞT! vapuru 10 ikinci kanu

na doğl'U bekleniyor. 
ALBA JULİA vapuru 13 ikinci kA

n una dobtrU bekleniyor. 
ATİD NAVİGATİON COMPANY 

HAİFA 

SPERCO VAPUR 
ACEN2'ASJ 

ADRİATfK.A SoSYETA ANONlMA 
Dl NAVİGAZYONE 

ZARA motörü 10/1/940 tarihinde li· 
manırnıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume Triyeste ve 
Venediğe hareket edecektU:. 

E. MORANDt vapuru 10 - 1 - 940 ta
rihinde beklenmekte olup Cenova w 
Riviera limanlarına hareket edecektir. 
ADİGE vapuru 18 - 1 - 940 tarihinde 

beklenmekte olup Cenova ve Riviera 
limanlarına hareket edecektir. 

LANGANO vapuru 20 - 1 - 940 ta
rihinde beklenmekte olup Cenova ve 
Riviera limanlanna hareket edE!Cektir. 
BRİNDiSt motörü 17 -1 - 940 tarihin

de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 
ve Trlyeste limanlarına hareket edecek-

BEYRUT, HAYFA, İSKENDERİYE tir .. 
VE PORT SAİT İÇİN NOT - Bütün bu vapurlar Trfyeste 

ATİD \'apuru 16 ikinci kanunda ·bek- v_eya ~ovada Şimali ve cenubi Ame-
leniyor. rıka lımanlarına hareket eden İtalia 

Vapurlann isim ve tarihleri hakkında Anon.im .seyriseİain şirketinin ve Afrika 
hiç bir taahhüt alınmaz. ve Hındistana hareket eden LLOYD 

Vapurlann hareket tarihleriyle n...,. TR~TİNO anonim seyrisefain şir-
1 )ardaki d .ıı.ı-ikllJcl rd keü vapurlarına te.<>adüf ederler. 
un e,.'"l e en acenta m• NEERLANDAİSE ROY ALE 

suliyet kabul etmez. KUMPANYASJ 
Daha fazla tafsillt için ATATtmK VENUS vapuru 8-10/ 1/940 tarihin-

caddesl 148 No.da W. F. Henry Van Der de beklenmekte olup Anvers, Rotter
Zee ve Şsı. Vepur acenta.lıtına mUraat· dam ve Amsterdam limanlarına hareket 

(:decektir. 
at edilmesi rica olunur. ACHİLLES vapuru 17 - 1 - 94D tari-

TELEFON ı Z001/2tOI hinde beklenmekte olup Burgas, Varna 
------- Constanza limanlarına hareket edecek

UMDAL 
- -~-

UMUMİ DENiz ACENTALJ('a .LTD. 
HELLENİC LİNF.S LTD. 

tir .. 
SVENSKA ORİENT LİNİEN 

GUNBORG vapuru 6 - 1 -1940 tari
hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko
penbag lirnanlnrma hareket edecektir .• 

Dün gece yarısı İngiltere sefiri bay 
Ribbentropun nezdine giderek,. A~: 
Yanın cevabının Polonyaya bildirlldigını 
haber vermişti. Alman hariciye nazın 
bu sırada kendisine Alman cevabında 
ınevzuubahis olan Alman teklifi proje
sini sUratle okumuş ve fakat bay Ne~ 
Hendersona Alınan bUkürnetinin Berli
ne bir murahhas göndermesi i_çin tes~it 
edilen müddetin hitama e~ oldugu 
bahanesiyle, bu proje metnini ken~
ne vermemiştir .. Bunun üzerine Nevil 
Hendersonun yanından çıkaı:ak Polon
Ya sefaretine gittim .. Polonya sefiri, ge
cenin ikisinde İngiliz elçisinin _telefonla 
kendisini uyandırarak, bay ;rub~e?.tro
Pun yanına gitmesini ve iki ~likumet 
arasında milnasebcti derhal te~. etın~
sini bildirmiş olduğunu bana ~;oyledı.r 

Berlindeki Fransız l"Jcjsine Paristen şu 
emir verildi: Fransız kabine~inin verdi~i 
bir kımır üzerine 3 Eylul günü ö~leyin . 
Alman hariciye nezaretini" ~deceksiniz. 
Polonyadaki Alman askerler:niıı ~eri çe· 
kilme!Iİ hakkında Frıınsı7. hükümetinin 
bir Eylul tarihli tRll"hi"• Almanyanın CI"· 

vabını isteyecek .. iniz. E({er r•va'l menfi 
isr. Fransız hük;;metinin 3 E' vlul. saat 
1 7 den itibaren Polonyava tl'ahhüt l'tti· 
ği ve Alman hiikümetinin dl" merhulü 
olmıyan borcunu eda rdeceğini bildire
ceksiniz. Bu andan itibaren pasaportu· 
nuzu İ-~tivebilirsiniz. 

Kemal Çetindağ ·~ 
Hastalarını her (tin sabah saat 9 ~ 
dan başlıyarak Beyler sokak Numan 
zade caddesi 21 numaralı muayene-
hanelerinde kabul ..-derler. 1 

TELEFON : 3921 

Kulak, Burun, Boğaz ve Hançere 
hastalıklan Uzmanı 

Manisa, İzmir Caddesi No. 132 
Ş&'l SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 

PA TRAİ vapuru 15/20 ikinci kfuıun 
arasında beklenilmekte olup Anversa ve 
Rotterdam için yük alacaktır. 

ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR 
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu 
ve yük kabul edecektir. 

BRAGELAND motörü 10 - 1 - 940 ta
rihinde beklenmekte olup Goteburg 
Kopenhag, limanlarına hareket edecek~ 
tir .• 
SERVİCE MARiT:tME ROUMAİN 
SUCEA VA vapuru 10-1-940 tarihin

de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
Hmanlanna hareket edecektir. 

Bay Lipski hükUmetbıdcn emir almadığı 
içip bu iki yapamıyacı:ığı cevabını ver
ıniştt Fakat sabahleyin erkenden Var
Şoveya telefon ederek emir istedi. 

Saat 14 te bay Lipski hükümetinden 
aldığı haber üzerine bay Ribbentropla 
göürşmek talebinde bulundu.. B.unun 
Uzerine Alman hariciye nezaretınden 
kendisine bu zlynreU sefir olarak mı, 
yoksa murahhas olarak mı yapmak is
tedi~ sorulmuştur. Bir kaç dakik~ son
ra Polonya sefiri bana telefon etti. A!· 
tnnn hUkümetine, kendisine verilen emır 
mucibince, mUsbet olan Polonya ceva
bını tevdi ettiğini bildirdi..) 

MUZAKERENIN KESiLMESi 

Bundan sonra 31 Ağustos gününde 
hadi elerin ne şekilde devam ettiğini, B. 
l<ulondrin Parisle yaptığı telefon. muha
beresinden başlıyarak takip edelım:. 

( 31 Ağustos 19 39 Berlinden edılen 
telefon muhaberesi. 

Saat 23/1 5 de alınmıştır. • 
Saat 21 /25 de Hariciye Nezaretıne 

~iırıldun. Bana biri matbuata yapılan 
UU" beyanatın aureti, diğeri de dan:z::ıg v~ 
koridor ve Polonyadaki Alman akall!
Yetleri meselesinin halli husuStmda ba 
Alınan projesi olmak üzere ilci vesika 
"erdiler.) 

Geceyarısı Fransanın Polonya Elçisi 
Parise telefon etti. Ve Almanyanm rad· 
>'o istaıyonlan vasıtasile Polonya ile 
kendi aranndaki müzakerelerin kesildi
iin! ilan ettiğini bildirdi. Bundan ~aıka 
Elçı, Bertin ile Varşova arasındaki mu· 
haberatm inkrtaa uğramasından ~ol.ayı 
8. Bekin Berlinde cereyan eden hadise
~rden haberdar olmadığını da ilave et-

HARP BAŞLIYOR 

t Eylôl ,.-;inü 

1 EylUI sabahı, Fransanın Polonya 
elçisi ıu haberi veriyordu. (Saat dörtte 
~an ordulan Polonya hududunu pç· 
~-) hücum bütün cephelerden bir?~n 
lltladı. Danzig Almanyaya ilhakını ılan 

etti ö"t l' · t 

B. Kulondr hu vazifeyi 3 EyliiJ rrünü. 
saat tam 12/ 40 da yerine getirdi. Fran
sız elçisinin bu soıı vR:>ife,.ini necıl ifa 
ettiğini, Berlinden 3 f.vli\1 1939 d" va
zılan ve telefonla !lant 1 7 / 50 d,.. Pari"e 
bildirilen raponından takip edelim. Bu 
raporu avnen dilimize revirivoruz. 

(KPtibi nmınni tıuafı,.-t .. n k" •ıl edil. 
dim. Bu zat J Evliıl t11rll.li m .. ktu"''"'" 
bir cevao verilio verilm,.~:~ veva böv) .. 
bir cevnbın verilir> verı1mİvPc .. ~ hns1•
sunda bir şey söylivPmivec .. ğini hildirr'!i. 
Doğrudan dn~a B. Ribbentrobu gör
memi söyledi. O ht1lde han-:ive naz•n 
tarafından. f'n kıej\ ,..,.,..'lr.d , kı>l.ul edil
memi sövled;m. B. Ribbentrop beni saat 
l ı /30 da kabul etti. 

Kendisinden l Evlul cünü saat 22 de. 
takdim ~ttiiiim mektuba cevap verip 
vennİyeceğini sordum. Verdiği cevap 
şud rr: 

_ Mektubunuzun tevdünden sonra 
(tıılynn hüküMe-lİ. Fr nsız h;i1cümetinin 
kehul et•iğini b;ldi .. d:~: bir an1aııma pro
j~ini Alma" hükümetine verdi. Fakat 
bil"hare B. Mussolini bu proicnin lnvilir 
dc\'lctinin miiskiil pesentliği yiiziinden 
edemi muvnffaktvetf' uğradu;,nı bildirdi. 
Bu sabah lngiliz hükümeti bize, verildi;.; 
andan 2 saat f:onra müddeti biten bi· 
ültimatom verdi. Bu ültimatomu, lnm
liz elçisine verilen muhtırada .izah olu
nan sebeplerden dofoyı reddettik. B· 
ınuhhranm bir kopyasını da size veri
vorum. Eğer Fransız hükümeti, Polonva 
ile olan tealıhütleri yüzünden ihtilafa 
müdnhale edecek olursa. ba hali mües
sif bir hadise olarak t"laldd edeceğim. 
Çünkü Fransa.ya karşı hiç bir haımane 
hissiyat taşımıyoruz. Fransa ile ancak 
bize hücum olursa çarpıfacağız. Ba hal 
Fransa tarafından bir taarruz harbi oI.-

caktır. l h .. Bunun üzerine, A man ancıve nazı-
a bu sö:ı.lerden, 1 Eylôl tarihli mektu

~::muza verilen Alman cevabının menfi 
lduğu neticesi çıkanp çıkaramıyacağı

o 
1 

sordum. (Evet) diye cenp verdi. 
m _ Bu şartlar dahilinde hükümetim 

mına size son defa olarak, harp ilan na .•. d 
tmek sizin Polonyaya taarruz ettıgın en 

e Fransız ve Jngiliz devletleri tarafın
d:n yapılan teklifleri kabul etmiyerek 
Polonyadaki ordularını.. .~eri . ç~kmedi
•. d dolayı Rayh hukumetının mes
gın en 
uliyetini hatırlatıyoru.~. . 

Dedim ve şunları ılave ettı~: .. 
S'ze bu gün, 3 Eyh1J gunu, saat 

17d ı itibaren Fransız hükümetinin, 

.... fil '3Wttt .. 

~~~'2:l'Jmı~~~~~~---

DOKroa 

Behcet Uz .. 
Çocuıı hastaJdıları 

:-.: Mütaha.ssısı 
N Hastalarını her gün saat 11.30 dan 
•i"I 1 e kadar Beyler sokatrında Ahenk~ 

matbaaı;ı yanındaki hususi kıliniğin
~ de kabul eder. 

-..;f7..7.Z/ZZ7J.ZZZ-LZLZZZ"LLL1!ZZ:, 

11·---~---·llM\*A 4!~ OPERATÖR DOKTOR 

A met Cerriil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

He~ g{in öğleye kadar Fransız hasta· 
nesındc, öğleden sonra Birinci Bey· 
ler sokağmdn .... No. 42 ..• 

' TELEl<'ON : 2310 
E - we~~~l:t:ı~~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gayet ucuz 
satılık ev 

Tilkilikte geniş nezareti bahçe ve 
• hrunnrnı havi güzel ve !erah bir ev 
: çok ucuz bir fiatle satılıktır. 
: Görmek istiyenlerin hükümet ko
: nağına muttasıl kunduracı Khıma 
: müracaatlcri.. t32\ .•.......•...•...•..••..••.....• ,,,\.,, ... 

ZAYİ 
Kayseri Zcncidere Askeri gedikli er

baş hazırlama orta okulundan 27/10/ 
937. tar~hinde aldığım şahadctnamemi 
~yı ~:tim:. Yenisini alacağımdan eskisi
nın hukınu olmadığını ilan ederim. 

b.ınirde Tepecikte 5 inci Muhabere 
taburu 1 nci bölük gedikli erbaşı 

334 doğumlu lbrahim oğlu 
İbrahim Üzer 

92 (52) 

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

Kiralık 
Apartman ve EıJler 

l · g eden sonra Rayh mec ısı op-
tndı. Hitler bu toplantıda Polon~~ı: 
arla Yapılan müzakerelerin kesildıgını 

F ennın Polonya hükümetile olan te-
ransa . k b . 

ahhütlerini yerine ge~rme mec urıye- • 
. d ldug· unu teblige mecburum. 

İki danesi Göztepe Sadık bey 
köşkU arkasında biri 4 ve diğeri 7 
odalı banyo, elektrik ve sair asrt 
konforu haiz iki ev kiralıktır. le tnuhaaamatın batladığmı il&.n etti. 

ondradaki Polonya elçisi, bir taarru
:t:un kurbanı olan memleketine verilen 
~arantinin İcrasını talep etti. Berlin de 
d olonya elçisine pasaportu iade olun• 

u. 
lngiltere Alman hükümetine muhn· 

p-rnata nihayet vermesini ve ordularını 
d~lo~y~ arazisinden çekmesini, aksi hal-

Buyuk Britanya devletinin Polonyaya 
\'erdi~' ·· ·· · · ... · biJd. d. S K 1 •ozu yenne getırecegını ır ı. 

e.;aı Yiııni ikide Ingillz elçisinden sonr.~, 
ı_ .,nı keyfiyeti Fran11ız elçisi Alman hu-
ıı:urn t' ·ı Al e ıne tebliğ etti. Bu notalara verı en 
y rnan cevabı şudur: Almanya Polon· 
ıı.ya değil, Polonya Almanyaya taar-

tın e o . R"bb Bu sözün üzerı~e ı entrop. 
_O halde, dedi, taarruz eden Fran-

sa olacaktır. 
Cevap verdim: 
_ Bu hükmü tarih ~~recek. 
~an kitap burada bitıyor. 
' Dr. Fanık Erem. 

Ankara: 31 / 12 / 939 

---«tr---
K em alp aşa kazas~~a 
Kemalpaşa kazasının Parsa koyun~e 

H Tüfekçinin dükkan kepenğinl 
asa~akti açarak iki av tüfeği çalan 

~~:uf Aken tutulmuş, adliyeye veril-

miştir. 

Görmek istiyenlerin ayni mahal
de bahçıvan İbrahime müracaat
ları. 

Yine ayni sahibine ait Bahriba
bada 116 numaralı apartımanda be
heri 3 odalı 4 daire kiralıktır. 

Görmek istiyenlerin ayni apartı
manda Madam Raşel'e müracaat-
ları. • 

Her ikisinin icarı için birinci kor
donda 208 sayıda Müteahhid Azmi 
Çavuşoğluna müracaatları. 

TELEFON: 3277 
1-3. 

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

tedavi eder. ---zwx~··-
Birinci Sınıf l\fütahassu 

Ur. Dem· r Ali 
KAMÇIOOLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

lzmir • Elhnmra Sineması arkasında 
Sobnhtan akşama kadar hastalarını 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

CZ..z;Qm/J:ZZTLZZT.J.:T..LZZZZ730 

Bozkurt 
İZMİR MEMLEKE2' 

HASrAHESi 
Asabiye mütahassısı 1 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak N o. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. - • 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMİR MEMLEKE'J' 

HASr ANESİ DAHiLİYE 
MVrAHASSISI 

Muayenehane: ikinci 
No. 25 TELEFON: 3956 

Asabiye Mütalaassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gUn saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

Vatansever her Tilrk gencinin 
okuması ;cap eden kitap: 

Biiyük Tiirkiye 
Yazan Orhan Conker 
Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiatı l 50 kuruş. Sipariş bedeli 

- pşşin şönderilmelidir. 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, 
Hayfa, Beyrut, Durazzo ve Triyeste için 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul 
edecektir. 

GOULANDRIS BROTHERS 
(HELLAS) LTD. 

. 
P İ R E 

•NEA HELLAS• 
Lüks Transatlantik vapuru Plre-Nev

york hattı ... 
Pireden hareket tarihi : 

15-1-1940 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurlnnn muvasal~t tarihleri 

gerek vapur f.Simleri ve navlunlan hak. 
kında ncenta bir teahhUt altına giremez 
Daha fazla tafsilAt almalt için Birinci 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• 
umum! deniz Ace-ntalığı Ltd. 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdilriyet 
Telefon : 3171 Acenta 

müracaat 

NOT t 
Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

hareket tarihlerinin kat't olmadığını ve 
bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı
zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
dolayı acenteye bir mesuliyet terettilp 
etmiyeeeğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapw 
ııcentesine müracaat edilmesi.. 

TELEFON : 2004 - 2005 
-··········································· 

OLİVİER VE 
ŞtiREKASI LTD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " ~ T. iş Bankası A. Ş.' nin 
1940 Küçük cari hesaplar ikramı ye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : J Şgflat, J H ayis, J AOustos ve Son 

teşrin "aarihlerinde çelıilecelıtir.-
. 

#rzztll lkramiyeleri:~~CdJ™' 

lca .. 
No. 

ı Adet 2000 Liralılı 2000 Lira 
J Adet JOOO Liralılı 3000 Lira 
6 Adet 500 LiraJıJı JOOO Lira 

J2 Adet 250 LiraJıJı 3000 Lira 
40 Adet ıoo Llraıılı 4000 Lira 
75 Adet 50 Llralılı 3150 Lira 

2~-~-~det 25 Liralı~~!.? Lira 

1
. 

24000 Yelıiin 
ID'J!lml .. mt.all .. ııaGililfi'illlSlil ............... ~.z7.J, 

Defterdarlı~ında n: 
Muhammen 8. 

Lira K. 

4 lkincikordon T uzhane ıohl 1 4, eski 20 taj No. dükkan 60 00 
6 Develi köyü mevkiinde 9190 metre bağ 50 00 
9 Kestanepazarı cami avlusunda 7 / 54 No. mahzen 200 00 
1 O Develi köyü mevkiinde 25 dönüm bağ 281 00 
11 Birincikordon Balıkhane altında 23/ 1 No. dükkan 300 00 
12 Hasan hoca mahallesi Yolbedestanında 35 taj No. 

dükkan 220 00 
Yukanday azılı emvalin bir senelik icarları 6 / 1 / 940 tarihinden iti

baren 1 7 gün müddetle açık arttırma usulile müzayedeye konulmuş
tur. ihaleleri 22/ 1 / 940 tarihinde Pazartesi günü saat 14 de, milli emlak 
müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri üzerinden 
yüzde 7,5 depozito akçası yatırarak yevmi mezkurda milli emlak mü~ 
dürlüğünde toplanacak satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

' 
: ·_. . . . .. . . ,, . .. . . . . : . . . .... 

FOSFARSOL 
KAN, KUVVET iŞTiHA ŞURUBU 

FOSFARSOL, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıkJan tazeliyerek çoğalbr. Tatlı işfah temin eder. Vücuda 
devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazlardat 

barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatiirrieyc, Sıtma nekahatlerinde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta 
şayanı hayret foidelcr temin eder. 
l<'OSFARSOL'ün: Diğer bütiln kuv\"et şunıplanndan üstünliiğü DEVAMLI BİR SURETLE KAN, KUVVET İŞTiRA 
TEMİN ETMESİ ''e ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. ' 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 



Romad.an Berline yu selen ar 
ltalya, yalnız Sovyet Rusyaya karşı değil Balkanlara başka her kim 

tarafından yapılacak taarruza karşı kaymağa hazır bulunuyor 

Romanya -Macaristan n kısa zaman içinde 
~~~~~~~~~~_,,_--*~----~~~~~--~~~~ 

Arasındaki pürüzlü hudut ihtilafı 
harp sonunda mı halledilecek? 

Müttefiklerin Finlere azami yardım 
yapmaları acele bir zarurettir 

Londra 9 (Ö.R) - Taymis gazetesi 
müttefiklc:rin Finlandiyaya en kısa za
manda azami yardımda bulwımalan 

Paris, 9 (Ö.R) - Burada mevcud ka
naate göre Balkanların tecavüzden ma-
6Uniye1ini temin etmek için Italya ve 
Macaristan arasında hasıl olan mutaba
kat yalnız Sovyet Rusyaya karşı değildir. 
Kim olursa olsun, hangi istikametten ge
lirse ge1sin her taaarruz kuvvetine mu
kavemet mevzuu bahistir ve bu ihtarın 
Almanyaya karsı olduğu muhakkaktır. 

Roma, 9 (Ö. R) - Venedik ~örüşme
lerinde Italya ve Macaristan kuvvetli 
bir Yugoslavyanın mevcudiyetinde itti
had etmişlerdir. Italyanın Sovyetlere 
karşı taarruzi mahiyette niyetleri mev
cud değilse de bolsevizmin cenubu şar
ki Avrupada genislemesine bütün kuv
veti ile muhalefet edeceği şüphesiz ad
dediliyor. 

Italyan gaze1eleri, Venedik mülakatı
nın Alman matbuatındaki akislerini kay
dediyorlar. Bu neşriyat, ltalyaya bir 
tec::kin edici rol atfetmektedir. 

Faris, 9 (Ö. Rl - Fr:m<nz gazeteleri
nin mütaleası Venedik ınill~katının Tu
na ve Balkan clcv1e1ler·n·n po1itikası 
iizerinde müc::aid bir tesiı· y:.>ptıdmı gös
tt'rmektedir. 

Ek:"elsiyor da Marsel Peyi diyor ki: 
«Paris ve Londra. Macar'stanla Ro

manva arasında ihtilMları önlemek ic·n 
Romanın c:.arfetti~i ı?ayretle-ri tf'VC'cciih
le lr~rsıfamaktadır. 

Kont Cianonun Macaristanla Roman
va arasınrl.,k:i hudud meselel..,rini har
hin sonuna bırakmağa Kont C<ıki\"i ik
na ettiği doğru ise bu h:ıber cok biiyük 
hir ehemmiyeti haizdir. Bu takdirde de 
Romanya Hariciye naz1rı Gafen..l{onun 
Romaya teyid etmiyen seyahat tasavvu
runıın tahakkuk etmesi miimkündür. 

Pöti Pariziyen, Transilvanyadaki Ma
l'ar ekalliyetler hakkındaki arzuların 
yalnız barış zamanında ortaya konabi
leceği hakkındaki Italyan görüşünden 
memnundur. 

Venedik mülakatına haklın olan iti
dul Biikreste iyi bir intiba hasıl edecek
tir. 

Roma, 9 (Ö. R) - Italyanın. Jtalyan 
Macaristan ve Yugoslavya arasında bol
~evik tehlikesine karşı bir tedafii pakt 
akdini t mine çalıştığı haber veriliyor. 

Macaristan b·r Sovvei tehdidi ile kar
şılaşırsa Jtalya Maca;istana yardım ede
cektir. 

Londra, 9 (Ö. R) - Royterin diplo
matik muhabiri c·ano-Çaki mülakatının 
:resmi mahf'llerden aksül~md yaptığı
nı, Balkanlar sulhunun muhafazac::ı icin 
her iki nazırın hattı hareketinde Ingiliz 
hi.ikumetince tamamen tasvib edildiğ.ni 
bildiriyor. 

Belr,rad, 9 (Ö. R) - Venedik konuş
malannda Macar - Yugoslav devlet 
adamları arasında bir mülakata esas iti
barile karar ver:ld.ği haber .alınmıştır. 

Bu mülakat, Balkan antantı konsevi
n·n Belgrad toplantısından evvel oia
c:aktır. 

Roma, 9 (ö. R) - Venedik mülakatı 
mevsim.siz kararlura müncer olmuş de
ğildir. Gö~den geçirilen bütü nmeseleler, 
cenubu c;arki Avrupayı harpten ve bol
şevik tehlike.sinden korumağı istihdaf 
etmektedir. 

Kont Çaki, Romanya ve Macaristan 
ara~ ndaki muğlak meselelerin Avrupa
da sulhun takarrür edeceği güne kadar 
tC'hirine razı olmuştur. Italya - Roman
ya ar, sında müzakerelerin başlıyaeağı 
tahmin olunuyor. 
Budapeşte. !) (Ö. R) - Macarsak ga-

1.etesi; Venedik mülakatı münasebeti ile 
merkezi Avrupaya ve Balkanlara Rus te
cavüzüne karşı Italyanın bitaraf kala
mıyacağını ve bu takdirde Romanyanın 
Italyanın askeri muavenetinden emin 
olabileceğini, fakat füılya tarafından ve
rilen bu garantinin Macaristanın mLi.d
deiyalı üzerinde fedakarlıklarda bulun
ma hakkı icap ettirmiyeceğin i yazmak
tndır. 

Macarsak, Romanyaya Macaristanın 
gösterdi;;i anlayıı::ı göstennesini tavsiye 
ediyor. 

Bud p ste, 9 (AA. - Macar Telgraf 
ajansınd n: 

Kont Cı;aky ile yakinen münasebatı 
bulunan mahnfilde- Italya ile Macarista
nın cenubu şarki Avrupada sulhun mu
hafazasını arzu ile Macaristanın cenubu 
şarki Avrupada ulhun muhafazasını ar
zu etmekte oldukları beyan edilmekte
dir. Bu iki memleKet Almanya ile çok 
ivi m ·i ıasebetler idame etmektedirler. 
Bt.ı münasrbetlerdeki ilhas ve samimi
yetin bu suretle yeniden mü<:ahede ve 
1ebvinini bütün mahafil faraziveleri ve 
teshilfıtı suva düstirmekt,.dir. Italva ve 
Macaristan. Yugoslavyaya karsı · ayni 
<.lostane hisleri beslemektedirler, zira 
kuvvetli bir Yugoslavyanın mevcudiye
ti gerek Italyanın gerek Macaristanın 

Macar Başvekili evvelce Romayı 
gelince: 

Macaristan Sovyetlerle normal diplo
masi münasebetlerde bulunmaktadır. 
Italya da geçenlerde Sovyet Rusyaya 
karsı her hangi bir taarruz fikrinde ol
madığını ilan elmiştir. Maamafih ltalya 
bolşev"İzmin cenubu şarki Avrupaya ya
yılmasına biitiin kuvvetHe mukavemet 
edece·ktir. 

Venedik görüşmeleri neticesinde ltal
ya ile ~\ıiacaristanın her türlü macera 
siyasetinden sakınmak ve ordularının 
kuvvetine ve kendilerini her türlü sürp
rize karşı zaman altına alan sağlam dost
luklarına giivenmek suretile istikbale 
sakin bir itimatla bakmakta oldukları 
anlasılmıştır. 

Roma, 9 (Ö. R) - Macar Hariciye na
zırı Kont Ksaki Italyan arazisini terkC'
Clcrken K. Cianoya, bir telgraf çekerek 
kend'sine ve Macaristana karşı gösteri
len samimiyetf" tq;ekkür elmiş ve Tuna 
havzasında a<lal le ve milli hakların tas
dikin müstenid bir sulhun muhafazası 
gaye ine matuf olan gayretlerinde iki 
hükum tin m tam cıörüc:: birliğini rnüı::a
hede Mmekl m,.mnun olduğunu bil
dirrni ştir. 

Roma, 9 (Ö. R) - M.-car ga7'"İ''leri 
Vcnedik görü mesinin neticelerine bii
tün bas sahif,,lerini hasrederek büyük 
mans tl r altında buna aid haberleri 
neşrediyorlar. Bu gazetelerin umumi 
mütaleası şudur: Tuna havzasında. Ma
caristanın iştiraki olmaksızın sulh ve 
nizamın tesis edemiyeceğini anlamak 
için Avrupa yirmi senelik tecrübelere 
muhtaç olmuştur. Macaristan hiç bir za
man anın tesirile hareket etmemiş, dai
ma asırlık an'anelerine tabi olmuştur. 
Hadiseler Macar siyasi şe1lerinin hare
ketini daimcı haklı çıkarmıştır. Musso
linl Italyası ile Horti Macaristnınm be
raber olması Avrupa milletleri için hu
susi bir ehemmiyeti haizdir. 

cPeşter Loyd> gazetesi diyor ki: Ve
nedik mülakatında iki hariciye nazırı 
arasında fikir aynh·etinin müsahede 
edilmesi her iki hüki.imetin ayni pren
sibe tabi olarak ayni maksadı takip 
dmesinden ileri gelmektedir. Bu da. da
ha genis bir adalet esasına müsteniclen 
yen·den yapılacak bir Avrupada sulh· ve 
medeniyeti temin ve muhafaza etmektir. 

ziyaretinde Mııssolini ile beraber 
·}iğini temine matuf olan Venedik görüş
mesinde neticesi memnuniyetle telakki 
edilebilir. Ideolojik ve sair propaganda
lara karşı Balkan milletleri iş birliği yap-
mak ınecbul'iyetinded.ir. 

Yugoslavya siyasi mahfilleri de, ken
di siyasi temayüllerine tekabül eden 
bu mülakat neticelerini memnuniyetle 
karşılamı.slardır. Yugoslavyada komin
ternin Balkanlarda her faaliyetine mu
halif olup sulhun muhafazasına çalış
makta ve cenubu şarki Avrupa devletle
ri :ırasında ihtilafa sebeb olabilecek bü
tün meseleleri bertaraf etmektedir. 

Alman cKorsyondans Politih gazetE.'
si diyor ki: Italyanın harbi mevzi1 kıl
mak gayretinin daima yeni delill~ri gö
rülmekted·r. Harbin iptidasından beri 
Italya ateşin cenubu sarki Avrupaya si
rayetine mani olmak istemic;tir. Italya 
balkan devleılerinin hnrba sürüklenme
m lerini ve ekonomik kalkınma eserinin 
tehlikrye düc;'lleınC'sini istemektedir. 

Fransız VC' In,.,iliz gazeteleri Italyanın 
Tuna ve B ]kan de,·letleri ara<ıında is 
birlif-:i lchind ki p:ayrc+lerini sempati il~ 
kaydediyorlar. Diiçe Avrupanın y:iksek 
menfaati n;"llına harek t etmekte ve me
deniyetin en büyük diı manı olan bol
seviz.min A vrupaya yayılmasına mani 
~lmak hedefini 1akip et.rnaktedir. 

«Deyli Meyb diyor ki: Italyanın hat
tı hareketil<" Balk;ınlarda ger0 in1ik zail 
olmus ve bu memleketleri ihtilafa sü
rükle~nek için menşei ne olursa olsun 
bütün tesebhüc;ler karşılruınu~tır. Duçe 
siyasetindeki devamlılıkla iftihar ede
bilir. 20 sene evvel Italyayı bol evizm
den kurtarmak için faşizmi yaratmıştır. 
Sonra ayni tehlikeye karşı lspan:vada 
mücadeleye girişmiş ve nihayet Finlan
diyaya ilk yardım eden evvela Ttalya 
olmuştur. 

Roma, 9 (Ö. R) - Budapeşteden bil
dirildiğine göre Kont Ksaki sabah saat 
10.25 de Budapeşteye gelmiş ve derhal 
Başvekalete giderek Ba~v::?kil Kont Te
leki tarafından ve öğleden sonra amiral 
Horti tarafından kabul edilmiştir. Tah
min edildiğine göre, Hariciye nazırı Bu
dapeştede ancak bir kaç saat kalarak ya
rın tekrar Italyaya hareket edecektir. 
Bu defa Romaya gitmesi muhtemeldir. 

hususunda israr etmektedir. 
Gazete diyor ki: 
Bu harbın müteccrrid ve bizi alaka

dar ctm.iyen bir harp olduğunu iddia 
etmek deliliktir. Rusvanın her muvaf
fakıyetsizliği Almany~ üzerinde tesiri
ni gösterecektir. 

Bern 9 (A.A) - Finlandiyaya yar
dun komitesi şimdiye kadar 500,000 İs
viçre frangı toplamıştır. Toplanan ufak 
meblağların çokluğu bütün Isviçre hal
kının, komitenin davetine icabet etti
ğini göstermektedir. 

Oslo 9 (A.A) - Sovyet - F"m ihtila
bnda gittikçe sarih bir şekilde cephe 
alan Norvec matbuatı Alman matbuatı
r.ın şimal · emleketlerinde yaptığı hü
cumları reddederek Finlandiyada sukut 
ettiği takdirde ·ciddi bir tehlikeye maruz 
kalacak olan şimal memleketlerinin 
hürriyet ve istiklallerini müdafaaya az
metmiş bulunduklarını yazmaktadır. 
Vaşington 9 ( Ö.R ) - Ayandan 

Bravn Finlandiyaya 60 milyon dolarlık 
b~ kredi açılması hakkında kongreye 
hır kanun layilia<ıı vermiştir. 
Vaşington 9 (Ö.R) - Amerika kızıl 

haçı Finlandiyaya hayır ve mali yar
Karlar arasında bir Fin tankı 

dıınlarda bulunmuştur. Bu yardımların partisinin daveti üzerine Helsinkiye 
arttırılması için şimdi Finlandiya hü- gönderilecek murahhaslar meselesini 
kiimeti ile istişare halindedir. görüşmüştür. 

Londra 9 (Ö.R) - Ingiliz işçi partisi Buenos Ayres 9 (Ö.R) - Dünyanın 
bugünkü toplantısında Finlandiya işçi her tarafından Finlandiyaya yapılan 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

yardımlara Arjantinin iştiraki çok dahi 
şayanı dikkat bir şekilde olmuştur. 

Arjantin, muktedir oldukları zaman 
vermek üzere 500 ton buğdayı Finlan
diyanın emrine tahsis etmiştir. 

Bir kaç haftaya kadar 
Holland taarruza mı uğrıyacak? 

Hollanda hududunda bir Alman karargahı tesis edildi. Alman 
tayarel~~i Hollanda şehirlerine karşı insafsızca hücuma mı geçecek? 

Londra 9 (0.R). - Deyli Telgrafın ca hareket edecekleri tahmin ediliyor. ber alan mahfiJlerde söylenmektedir. 
Ams~~:dam muhabıri bildiriyor: Almanları.n, 1:1~1~n<la ~a_zi partisine Italyanın son diplomatik faaliyeti 

Ikı uç hafta sonra Holanda, geçen tes- mensup sekiz kisı ıle teşrikı mesaiden karşısında Alman zimamdarı . h .. 
r;_ni san~ günlerinde olduğu gibi ciddi istjfode edecekleri hgkkında ağır bir id- tereddiit etmektedirler. ' an enuz 
hır tehlikeye maruz kalacaktır. Holan- clia mevcuttur. Holandayı içeriden vur
du hudutlarından 40 kilometre mesa- mağı istihdaf eden bu şayianın boşa 
fede bulunan Regleııhavzda yeni bir Al- çıkması şayanı temennidir. 
man umumi karargfilu teşkil edilmiş
tir. Du habere göre hudut civarında 
~ğır topçu kararları yapılmış, E.slaşapel
cle büyük tayyare karargahları kurul
muştur. Eğer Alman tehdidi tatbik 
ınevküııe konulursa Holanda şehirleri
ne karşı tayyare kuvvetlerinin insafsız-

Amsterdam 9 (A.A) - Bir kaç gün
denberi Berlinde büyük bir siyasi faa
liyet göze çarpmaktadır. Baş vekalette 
ve hariciye nezaretinde diplomatik gö
l üşmeler yapılmakta olmasına rağmen 
henüz hiç bir karar verilmediği iyi ha-

~~~~~~~~~~~-~-~~~~~--~~~ 

Finlandiyada Rusların uğradığı hezi
met burada derin bir inkisar tevlit et
miştir. Sovyetler birliğinin askerl şöh
reti sarsılmıştır. Diğer cihetten Sovyet-
l~r birliğinin Almanynya kafi miktarda 
yardım edememesi iktısadi mahfillerde 
1ecssür uyandırmıştır. Çünkü Sovyet
ler sözlerinde durmamışlar ve pek az 
miktarda mal göndermişlerdir. 

ngiliz hava kuvvetleri 
~~~~~~~~~~-~*~-~~~~~~~--'~-

Garp cephesinde lngiliz kara kuvvet
lerinin tabiyesine tabj olacaklar 

Londra, 9 (ö.R) - Deyil meyil ga• 
zetesine göre lngiliz hava kuvvetlerinin 
tek kumandaya tabi· tutularak Fransa
daki Ingiliz kuvvei seferiyesi başkuman
danı general Gortun kumandası altına 
verileceği haber alınmıştır. Fakat bu ha-

herler henüz resmi mahafilden teyid 
edihniş değildir. 

Lonrl.ra, 9 (ö.R) - Resmi mahfiller
de lngiliz orduları başkumandanı general 
Gortun bundan böyle ordu ile teşriki 

mesai eden lngiliz hava kuvvetlerinin 
kumandasını deruhte edeceği hakkında 
bir resmi haber yoktur. Mevzuubahis 
olan şey, lngiltere kara ordusu i.le teşriki 
mesai eden hava kuvvetlerinin tabiyeei• 
ni orduya vermektir. 

Demokrat «Pesli Kw-yE!') gazetesi, B. Venedik, 9 (A.A.) - Kont Çaki Bu-
M ussol inin in herkesten evvel Macar dapeşteye dönmek üzere dün akşanı Bir sene İl'inde Kont Çakı· 
mtiddeiyatı lehinde vaziyet aldığını Ma- Venedikten ayrılmıştır. '"I:' 
car milletinin unutmıyacağını y~zıyor.. Londra, 9 (A.A.) - Evining standadd Yuhansburg madenle· Bir kaza atlattı 

B. Daladiye 
d\ıfacorsag> gazetesine göre Venedik gazetesi Italyanın mümkünse ihtilafın • d ık B d t d b tt 

seyahati, Italya ve Macaristanın fikir Avrupaya yayılmasına mani olmak is- rın en Ç ardan U apeş e e eyana 8 Faris 9 (Ö.R) - B. Daladiyeniıı bir 
ayniyetini isbat ettiği cihetle emniyet tediğini kaydettikten sonra bu memle- altınlar bulundu kaza neticesinde ayak gemiği çatı~ 
verici bir unsurdur. Macarisanm istikla- ketin bilhassa Balkanlarda bir harp çık- Londra, 9 (Ö.R) - Yuhansburgda Parls 9 (Ö.R) - Budapeşteden bil- tır. Derhal tedavi edilmiş ve tedaviden 
li tehdide maruz kalırsa Italyanın mü- masının önün geçmeğe çalışacağını ve 1939 yılında çıkarılan altın miktarı 95 diriliyor: sonra harbiye nezaretindeki vazifesi ba-
zaheretine güvenebilir. Ttalyanın cenu- Vcnedikte yapılan Italyan _ Macar gö- milyon Ingiliz lirası kıymetindedir. Bu Kont Ksaki trenden inerken gardaki şına gidebilmiştir. 
bu sark! Avrupadaki faaliyeti bu mınta- rüşmelerinin bu maksadın temini bakı- miktar geçen seneden 10 milyon Ingiliz gazetecilere şu beyanatta bulunmuş- --;:;--
kan~ milletleri arasında hala mevcud mından pek büyük bir ehemmiyeti haiz lirası fazladır. tur: Almanların batırdıkları 
ihtiHiflorı bertaraf etmcğe matuftur. olduğunu yazınakta-Oır. -- -- • Adalet için sarsılmaz bir azimle, 1 
Italyanın hududları filen Karpat dağla- Belgrad, 9 (.b.A.) - Yan re.smi Yu- merikantn yeni tip sulh için sükônetle çalışıyoruz. Yirmi SVE!Ç Vapuru 
ı-ındadır. goslav mahfillerinde beyan edildiğine senedenberi çalıştık. Gösterdiğimiz sab- Stokholm 9 (A.A) - Evvelki gün 

Romanya gazeteleri Italyanm Tuna ve göre Venedikte ccrevan eden Italyan - bombardıman rın, layık olduğu muvaffakıyetle tetev- bir bAlma
1
n tahtelbahiri tarafından ihtar-

Balkoo memleketleTi arasında gittikçe Macar görüşmeleri Belgradda pek bü- tayyareleri vüç edeceğini ümid ediyoruz. Bu da bi~ sız atırı an Fenriş ismindeki Isveç va-

d h k ·· b ı t · · ı t yük bir semn:ıti ile kar<:ılanmıstır. Çün- N k H kam zim zaferimiz olacakbr.• purunun kaptanı Stokholme gelıniştir. a a sı ı ınunase et er esısıne ça ışı- '''Y evyor 9 (A.A) - ava ma - __ n__ Kaptan bütün mürettebatın kurtuldu-
qını ve bıı gayre Ter her t;ırafta anlayıc::- kii Yugoslavyanın hariri .shraseti de ko.. ları tarafından bildirildiğine göre Ame- -v- v 1 
la karşılanırsa Bnlkanlarda yeni bir muniunin nüfusunn ~id<l"+le mul<ave- riko gelecek sene Avrupada hedeflerine Belçı· kad a gunu söy emiştir . .ı:;.. 
devrin ümid edilnhilccc:ğini yazıyorlar. met etmek, Balkanlarda sulhu sağlam- vasıl olduktan sonra yere inmeden İngiliz levazım -

«Endeoandans Rumen» gazetesi di- laştırmak cenubu sarki Avrupa d"vlet- Amerikaya dönebilecek kudrette bom- 5·1~._ ltJn bn 
vor ki: 20 seneden beri bir çok ihtilaf- ıeri arasında her ti.irlii ihtilafa mani ol- bardıman tayyarelerine malik olacak- 1 cuı a a a an Nazırının bir nutku 
Jar Tıına ve Bal'-an milletlerini ayırmış mak gayplerini gütmektedir. tıt. işsizler Londra 9 (Ö.R) - Ingiliz levazım 
olmakla beraber Italyanın vaziyeti hüs- .Roma, 9 (A.A.) - Lavora Fascista Brüksel 9 (A.A) - Hü.Kümet 8,000 nazırı dün gece radyoda Fransız mille-
nüniyeUe bütün bu .meselelerin halli gazetesi Macarist2nla Romanya ara'>ın- kesi ~ısında müşterek bir hayat ve işsizi silaI:i altına alınağa karar vermiş- tine hitabında elyevın Fransada bulu .. 
imkanlarını takviye etmiştir. da rea1ist bir itilaf akdını ümid etmekte medeniyet telakkisinl müdafaa e1mek tir. Diğer taraftan Uç çocuk babası olan nan Iiıgiliz kıtaalarmın Irigiliz sefer or

menafiine tevafuk etmektedir. cKurenhul> gazetesine göre Orta ve ve bu iki mlletin, bolşevizmln Avrupa- zaruretinde kalabileceğini Have e.trnek- 7,500 aile reisinin terhisi imkanları ara§- dulannın öncüleri oldu~u SÖYlem.il-
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