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Finlandiyada Rus askeri kalmadı 
1F1n1e'l~···ıl'a·ıı·a···1;1r···k·a·ç···nok·ıa·<ıa···so·v·y·e·ıı 

toprağında harp etmektedirler 
·················································································································=····························································· 

Fin generali V aHenius 
son zaferi izah etti 

Bir feld.ketzeıfo grııl>u 

Feliketze ee e 
yardım • • 

ışı 

Ankarada Dahiliye Vekilinin riyase· 
tinde bir toplantı yaptılar 

Dün de yine muhtelii ye !erde az ç ' ş!cndetli 
zelzeleler oıcnu. •• 

---------- Ankara 11 (Hususi) - Milli yın· 

Roma ile 
Berlin 
Arasında 

~·-
ŞEVKET BİLGİN 

ltalyanm Almanya ile münase
betleri şekerrenk bir mahiyet alma
ğa başladı. Her ne kadar ltalyan 
devlet adamları, muhtelif vesileler
le, Berlin • Roma mihverinin sami
miyetini muhafaza etmekte olduğu
nu söylemekte iseler de bu zahiri sa
mimiyet altında derin bir itimad
•ızlık mevcud olduğu muhakkaktır. 
llerlinle Moskova arasındaki sıkı fı-
1'1 dostluk, mihverin bağlarını büs
bütün gevşetmekle kalmıyarak Fa
Iİzmin hakiki ternayülatmı tedricen 
meydana koymasına sebep olmuş· 
tin. 

ltalyan politikasının gayri muha
riplikte devam etmek hususundaki 
~ararına rağmen iki noktada sara
hat peyda ettiğini görmekteyiz. 

Bunlardan birincisi Rus-Fin hnr
bıdır. 

ltalya, Finlandiyaya yardım me
aclcsinde, Cenevrenin davetini bek
lemeden fiili vaziyet almış, küçük 
F'inlandiyanın taarruza kahramanca 
?1ukavemetini hayranlık ve sempati 
ıle karşılamıştır. Bu nisbetsiz müca· 
delede ltalyanın temennileri şüphe 
edilemez ki Finlandiya ile beraber
dir. Halbuki ltalyn göriinüşte mev
~İi benzeyen bu mücadelenin neti· 
<:esi ve avakıbı itibariyle Almanya 
"e müttefikler ara"'ındaki mücadele 
ile sıkı sıkıya alakadar olduğunu 
r;kala bilir Yani Finlandiyanın isti
<l ordusunu durdurması Sovyetler 

kadar Almanların da muvaffakıyet
si~liği olduğunu bilir. ltalya Finlan
dıyanın muvaffakıvetini temenni et
mekle Almanyada~n ayrılarak müt
t~fikler ve dünya efkarı umumiye
~ıy]e birlesmistir. Bu sempati avrılı
~~ koskoca bir buhran doğuracak ma· 

1Yettedir. Finlandivamn mukave
metini takviye etmek maksadile ltal
~~nın gönderdiği harp malzemesi 

man hükümetince müsadere celil
- SONU 2 INct SABIFU>E -

SEVU2' 8U.0Jlf 

dım komitesinin Anknrn şubesiyle An· 
knra yardım severler cemiyetinin mü
messilleri, va'ii Nevznd Tandoğanın, Da· 
.hiliye vekUletinde B. Faik Öztrnkın i,. 
tirakiyle toplandılar. Bugüne kadar ya
pılan yardım işleri ve alınan tedbirler 
hakkında 'ali Nevzad TandoKnnın iza
hatı dinlenmiş mesainin mucibi mem
nuniyet olduğu ve te:kilatın gün geçtik
çe genişliyeceği tesbit edilmiştir. 

- SOl\"11 4 ÜNCÜ SAHİFEDE - Bir Fin aske1-i 
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Y ardıın kon1itesi top andı 

iz ir halkı, bu divada 
en öne geçecektir 

Dlin sabah saat onda valinin riyasetinde vilayet makamında mühim bir 
toplantı yapılarak iki buçuk saat devam etmiş ve milli yardım işleri gözden 
geçirilmiştir. 

MiJJi yardım ve hamiyet davasında daima ön safı i_şgal mecburiyetinde 
olan Izmir vilayeti ve lzmirin çok hamiyetli halkı, şimdiye kadar yaptığı 
yardımlara ilaveten daha bir çok yardımlar yapacaktır. Dünkü toplantı· 
da böyle bir karar verilmiş ve tali yardım komiteleri de.rhal vazife başına 
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MiL!;, 

NORVEÇ 

Roma 11 (Ö.R) - İtnlyan gazetele· 
rinin Fınlandiya harp muhabirleri bildi· 
riyor: 

Saumo Salmideki Fin zaferi tafsilab 
bu zaferi kazanan Fin ordusu kumanda
na general Vallenius tarafından bütün 
dünyaya radyo ile yayılm11tır. 

Sella cephesinde • Sovyetler tiddetli 
bir tecavüz hareketine geçerek Soumo 
Salmideki Fin tazyikini tahfife çalı~l1llf· 
larsa da muvaffak olamamısJardar. Ka
reli berzahında ve Polajervide bulunan 
Rw kuvvetleri daha gerilerde hazırlı:.n· 
1111f olan mevkilere ricat etmişlerdir. Ma· 
rqal Mannerhaym, bugün Ruslann umu· 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE - Sallacla Fin kayakçılan 

alkan antantı 
Konsey toplantısında Bulgaristan da 

antanta girmeğe davet edilecek 

İtalya, Macaristan ve Romanya arasındaki mü
nase etle i sağ amlaştırınağı ve Balk-n an n· 

mım caba müsait bir hava icinde bu
lunmasını istemektedİr.-

Bclgrad 11 (ô.R) - Burada sar/ettiği Faaliyeti büyük dikkat 
iki Şubatta ilk toplantısını yapa- ve alaka ile gözden geçirecektir. 
rak 7 Şubata kadar devam ede- Konsey, Bulgaristanı Balkan 
cek olan Barkan antantı konseyi, antantında yer almağa davet ede. 
Balkanlarda ve Tanada ltalyanın - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Italyan ııe Mııca1' hariciye nazı1'lan Cia.no ve Çaki 

--.--
:Karadenizde gö-: 
~rülnıemiş hır şid) 
~det içinde devam 

ediyor 
İstanbul, 11 (Hususi) - Şehrimiz- • 

de soğuklar şiddetlidir .. Hnrarct de
recesi sıfırın altındadır. Kar fasılalı 
olarak yağm:ıktadır. 
İstanbul, 11 (Hususi) - Karade

denizde şimdiye kadar görülmemiş 
şiddetli bir fırtına hüküm sürüyor. • 
Ereğli ve Zonguldrık limanlarında 

tahmil ve tahliye işleri durmuştur. 
İzmir vapuru Sinop limanmn iltica 

etmiştir. Karadenize sefer yopan 
Cümhuriyct vapuru Büyükdercnin 
önUndc demirlemiştir .. Boğazda yir· 
miden fozla Türk ve ecnebi vapuru 
fırtınanın dinmcsinı beklemektedır
lcr .. 
İstanbul, 11 (Husuı:.i) Alemdar 

tahlisiye gemisi Tırhnn vapuı-unun 
kurtarma ameliyesine devam etmek· 
tedir. Vapurun teknesinde yr...<ılnrı 
olmasına rağmen anbarlan boşal
dıktan ve içine dolan sular boşaltıl
dıktan sonra yUzdiirülebileceği ümit 
ediliyor.. . 
İstanbul, 11 (Hususi) -- Arkan adlı 
beş bin tonluk gaz gemisi Çanakka
le civarında karaya oturdu.. Kendi 

: vesaiti ile kurtulmağa çalışıyor. 
: Samsun, 11 (Hususi) - Karadeniz.. 
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Bir hava zaferi 
~-~-~-~-~---*--

1 n gil iz tayyareleri Alman 
üslerine hücum ettiler 

50 tayyare ar<,sında bir harp oldu 
Alman ara büyük zarcırlar verildi !Piyango __ .,,.. __ 
Londra 11 (Ö.R) - Salı gecesi Ingi

llz bombardıman tayyareleri şimal deni· 
zinde Almanların en mühim deniz 
Uslerinden biri olan Zild adası üzerinde
ki uçuşlarında Adayı Alman toprai!ına 
bağlıyan ve sevkulceyş ehemmiyeti bü
yük olan Hindenburg barajı üzerine 
bombalar atruışlar. Bomtialar hedefleri
ne isabet etmiş ve baraj muhtelif nok-

. talarda ağır hnsarata uğramıştır. Diin 
hi_ç bir tren barajı geçememiştir. Bir In
gillz tebliği, Danimarkadan gelen ha
berlerdeh ududa yakın Danimarka ara· 
r.isinde hasarat yapıldığını, bu hasaratın 
Ingilizler tarafından yapıldığı tahak1..uk 
ederse ~liz hükümeü.ıµn tam tum.i· 

150.000L. 
nat vereceğini bildiriyor. Uzun mesa
feli 110 Mcsser Şmit avcı Alman tayya
releri ne yapılan hava muharebesinde 
bir Alman tayyaresinin denize düştüğü 
ve diğer bir tayyarenin Danimarka top-
rağında yere inmeğe mecbur olduğu 24782No yadÜştÜ 
görülmüştür. Ingiliz tayyareleri. bir tay- • 
yare müstesna, keşü ucuşlarını bitire- İstanbul, 11 (Hususi) - Milli Piyango 
rck salimen dönmUşlerdir. üçüncü keşidesi bugün çekildi. Kaza. 

lngiliz gazeteleri Almanların o kadar ' nan numaraları bildiriyorum : 
öğündUklcri Messer Şmit 110 ların In- 1,50.000 Lira U782 No. ya 
giliz tayyarelerinin dununda kaldığının ~o 000 L. 4369 N 
tebeyyün ettiğini ve Messcr Şınitlcrin ~ • . ~ra O. ya 
bütün planlarının lngilterede mevcut 2$.000 Lira 27256 No. ya 
olduğunu yazı~ular. Sonları 82, G9, 56 ile nihayetlenen bi· 
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1üyük Millet 
Adliye, Dahiliye 

lerinin mühim 
ŞCzalara tecil edilen mahklımlar F elakctzedelere 

abiat ile mücadele - Hatiplerin suallerine Dahiliye 
yapılan yardımlar
Vekilinin cevapları 

lct A.nn~a_ 1 t (Hwuıi) - Buyuk mil- OAHİLıi°l'EV F.JdLİNİN SUALLERE teşmılıdır. Müte.savıyen te,.-ziidir. Fakat 
~ ıneclısınin dünkü toplantısında adli· CEVAPLARI bazı >•erlcrdeki vatandaşların yardımına 
ıı:ti-.ckili .. B. Fethi Okyar, zelzele fe1a· Anknra, 11 (A.A) - B. :M Meclisinin gitmek uğrunda dahi geniş mikyasta va-
ltn ~e \lgnyen yerlerdeki mah'küm ve dünkU toplantısında hnreketiarz ~~ke- tandaş1nrm yardımdan .mahrum etmek 
:eJv uflara ait kanun layıhasmın müsta· ti etrafında dahiliye vekili Faik Oztrak elbeUe doğru bir hareket olmaz. 
ıre,:~ ~ameye alınmasını ve müzake· tarnfından verilen :izahatı milleakip bir Sivasta bir katırcının teklifinden bah· 
b-a ııı.ı 18teıni§ ve bu münasebetle şu be· çok hatipler söz alarak bazı mütalaalar· settiler. üç defa Sivasa uğradık. Bize 

rıatta 'bulunmuştur: da bu1urunuşlardır. . kimse bundan bahsetmedi. Bahsetseydi 
içi ' ~u M kanun liiyıhaısım meclise 11evk Dahiliye vekili F.aık Öztrnk, bu mü- .istifadeye geccrdik. Hatta bir arkadaşım· 
~~ ~u~umeti ta'hr~: eden sebepleri jzah tollialara karsılık olarnk ela su cevabı la bernber Sivasın ileri gelenlerini bu 
~t t i!tcrim. Felakete uğrıyan bir çok vermistir mevsimde bu şartlar altında bu yollar-

~
~~ erde ceza evleri yıkılmış, bir çolc ye.r- A1·kı "l" ın beyanatmı §il suretle dan hangi vasıtalarla gidileceğini vak· 
c ~ içlerinde bannılamıyacak vekı1- tc!hıs ctn ı· iimkUudür ~ tiyle ifade etmediklerinden dola~·ı mua-

1 f;'tl• ra uğram11lnrdır. Kışın bu vid· 1 - Memleketin jeolojik bir tetkike heze ettik. ÇünkU oraları memurlardan 
la 1 günlerinde mahkOmlan ve mevkuf· tabi tutulması, daha ziyade kendileri bilirlerdi. Vaktile 
!ita~ a~ıkta veya çadırlar içinde muhafa· 2 - İnşant tarzının ısUıhı ipret etselerdi oradnki arkndaşlan bun· 

~
• ~ı ınü~külatı takdir edersiniz. ikin- 3 - İmdat vasıtalarının ikınnli. dan istifadeye mecbur ederdim. Ve ken-un ep insanidir. Bu rnallkum ve mev· 4 - Köylere yardıma gidilip gidilme· dHerine minnettar knlırdım. 
cl•krın her kesle beraber evleri yıkılan, diğınin bildirilmesi, Şnrkikarahisnrın yeniden teşkili hnk-

1'.il~ e!e tıi:'Tıynn, istinadgahları kalınıyan 5 - Milletin verillği eşya muhtaçlara kında arkadas1anmın söylediklerinl din
l>a ı:rı Yanında az çok bulunup onlara muntazaman gitmiyor, leclim. Zannederim ki daha evvel de ba
;tl'ı 'tn etmeleri kabildir. Bu itibarla, 6 - Bazı memurlar agır hareket cdi- na .söylemi!tl Bunu tetkik ettireceğim. 
~İ~· u.flar hakkındaki tevkif müzekke- yorlar ve viUiyct merkez.inden ayrılmı- Fakat ~urasını da soyleycyim ki bugün 

lla 1 ile malıkilmlıı.r hnkkındak.i karar-- yonar, bunların tecziyesi. Şarkikarnhisar vilayeti mevcut olmuş ol. 
enrı~ tecil infazını teklif ettik. Adliye 7 - Sivasta bir katırcının teklifinin saydı nC!tice yine <!e&tişmiyecekti. Zaten 

Q:eni teklifimizi ka'bul etti.> reddedilmesi, onıaalti kazalar arasındaki muvasall bi-
•hı ıi izahab mütcalup kanun madde 8 - Şarklkarahisar vilAyctinin yeni- :dm en ziyade mti§kUH\ta uğradığımız kı-

a de olcunaral:: hbul olwunuştur. den teŞklli, sundu·. Vilayet t~1cllôtının mevcudiyeti 
\\i11 ~ laıwn hükümlerine göre, 2 7 bi· O - Erzincan halkının naklinin lesrila ıgüç)UğU bertaraf edemezdi. 

Arkadaşlarımız inşa tarzının :ı.siahın
dan bahsettiler. Bu zelzelenin vukundan 
evvel i~c;a tarzının ıslahı aramızda me\'
zuubnhis oldu. Hnt~ Milli Şefin seyahat
lerinde gördükleri ve bize geldikten son
ra telkin ettikleri işlerden birisi de bu 
olmuştur. Bunun üzerinde, burulan son
ra dalfa çok duracağız. 

Çok haklı olarak bazı arkadaşlar Kil· 
tik vadisinde muntazam yolumurun bu. 
lunınamış olmasının bu felaketi teşdit 
eden sebeplerden birisi olduğundan bah
settiler. Biz de lbu işte nrkadaşlarla hem· 
fikiriz. 

Rasih Kaplan (Antalya) - Eğer bu 
viltıyct Jaı;,'Vedilmemi~ olsaydı böyle o1-
mnzdı. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrıık devamla: 
Bu vfıdinin şosesi maalesef bir vı1!

yetin başaracaf:ı işlerden değildir.. 
Gene bu seyahatten avdet ettikten 

sonra Rcisicüınhur hazretleri Kiltik va. 
disindekl bu yolun behemehal yapılma
sını ve bunun ilk plana alınması lilzu
munu bize emrettiler. Binaenaleyh bu 
ihtiyaç da görUlmil,ŞtUr. InşaUah imkanı
nı bulur ve bir ayak ewel QOk lüıumlu 
olaıı bu yolu da yaparız. 

~u~ kanun C) 39 tarihinde ve müteakip 10 - Kilkit vacfüinde bir yol ~ 
~h erde vukua gelanİi olan zelzele Bunlara, birer birer cev8J) nnedeyim: 
~ k~rniyetli aurctte hasara uğrayan yer~ Memleketin jeolofık bir tetkike tabi I": rnahlı:Om ve mahpuslardan kısmi tutulması hilkümeün de çok .nrzu ettiği 
l~ ta.mama haldtında verilmit olan bir şeydir .. Bundan ewelki zelzele mm· 
.lrıf hülcGmlerine. teVkif karadannm takasında, Dikilide bu tetkik yapılmış 
la~ müsait ıvaziyet avdet edinceye ve yeniden evler daha mukavemetli ol-

Yardım kom;tesi toplandı 

a ar adliye vekaletince tecil edilmiştir. muştur .. Bundan SOD!"a <la bu harabeler 

~
•· u. Yerlerin hepsinde veya bazısında üzerinde yeniden inşaat yapacağımız 
:•ll•t vaziyetin avdet eylemiş otduğu vakit fennin bütün nimet ve vasrtalarm· 
ı.ı a. ı::ekilleri kararile tayin olunacak ve dan istifade ctıneğe kuvvetimiz yettiği 

l'tt • nun 31. 12. 04 r tarihine hdar kadar çalışacağız .. 
eri 01ar .. ı. . İmdat vasıtalannın çogaltılmasını bir 

DAHiLiYE VEKILINJN ukadnşıın tavsiye etti. Cok arzu edilir. 
F.aknt eğer hu badirede bizim felaketze· 

d BEYANATI ele vatnndaşlanmıza gönlUmüzün istedi-
ı.fen lİye vekilini miıte7\kıp kürsüye ge• ~l kadar ~buk yetiş®ıediğimize bakıla
~ dahiliye vekili B. Faik ÖZtrak hü· r.ak bu vasıtanın azlığına zahip olundu 

ten "1n1an eôylem' tir: jse mzedeyim ki, o kndaT eksik değildi. 
l\.~ F.n evvel sizlere ve aizin vasıtanızla Hatırlamak lazım gelir .. Felaket tam 11 
Jbn· , lftilletimizi taziye etmeii bir YBZife vilAyette vaki o1mu~. Bu kndar gen~ 

"""-• MU9l"betin herke1 yatağında <re bir felllkctin geleceğini hep beraber tah· 
;-unda basttrdiğmı a&yliyen ftkil, min etmemekle zanne~orum ki büyük 

tll&Stetin bir tasvirini yapbktan .onra bi.r gaflet yapmadık.. 
~ \ etiıt lcurbanlanna rumet ve hayat- Ondan sonra çabuk yetiştirmemek 
'-' fllanla.ra sabır ve te1'aınmüt ve '9tili· ke·.r..,~ y_, ___ vesaitin azlı~ndan de-

et d1'em·sı· .ru_,.,;w ruuu. D" 

lzmir halkı, bu divada 
geçecektir •• en one 

- BAŞTARAFI 1 tNct SAl1İFEDE 
geclrilmi§tir. 

VilAyet ma'knmmda yapılan toplantıya milli yru.-dun komitesi lznıir mer
kezi t\zaları, tall yardım komiteleri {iyeleri, esnaf, tUccar ve her türlü bir
likler nezdindeltl Uçer ki§Uik tt\11 yardım komiteleri llzaları iştirak etnı~ 
!erdir. Takriben seksen kişinin iştirak ettiği bu toplantıda, Izmirin yar. 
<iım ~leri esaslı ı;;urette gözden geçirilmiş, yardım listeleri tetkik edilmiş; 
.şimdiye kadar teberrüde bulunan. wvat ve mU.essesclerle halen yardun 
etmemiş o1aıi1.arın vercbilecek1eri miktarlar konuşulmuştur. 

Esnaf. her sınıf tUccar nezdindcld {içer ~Wk komiteler, wbit edilea 
yardım llitelcrindcld miktarlara göre alAkadarlar.ın yardımlaruu temin 
edeceklerdir. Teberru miktan her varlildı kimsenin vereblleceli mllc
tan .aşmıyacak ve lzmirin listesi, bu in.lan! davada en kabank rakamı 
ver~ektir. 

B F' 1 1
"· ğüdir. Bu sene kış 4<Bbuk ~eldi .. Bas!~ 

·41t · ıu'k önrak, yurdun ~akıtan ve fe· senelerden daha çok şiddetli oldu. Fc H • d • Q d ı• • 
~ Cte uğnyan k18ımlannda Ve en kısa laket yerine yardım için sevketti,;itni ın ıstan r U va ısı 
tt~'!'d~ harabelerin mamurelere döne· iıısnnlar da b:ışka nuntakadan getirilm.iş Ordu havallslnde 11 
~ı~' aoyledikten sonra. '%elzetenin tab. dewl. her ~n !folnketi hlsscclcn insanlar- Vmuıni valisinin 
lch~~k ve onu müteakıp baş gösteren .u eh, felaketin ~iğindc olan insanlardı.. SÖyledJ&I ftlltUk... bin evin y1kdd1pn1 

lı ı cai hakkında izahat vermiştir. Ve fiA •• Jedi 
rnevanda demiıtir ki: Her fuı hissettiKleri sarsıntıların biraz Bomba,y, 11 (A.A) _ Hindistan y-alli SOY _ 

lc:u' E.nkaz ııltında kalanları bir an evvel sonra kendi yuv~lar~da ne gibi bir ha- umumisi dUn burada bir nutuk söyliye- İstanbul. l1 (Hususi) - Giresundan 
ta 1lattnak. yaraldnn tedavi etmek. açı1'· sar yapacağını bılmıyorlar,?-ı. Bu haleti rek siyasi Hind fttkalannı aralannda bir bildiriliyor : Ordu valisi bu havaiide 11 
.ıtn kalnnlan ibir an evvel örtü altına al- ~e ı~.:;kd~~~ ~ ne 1ti1M vü.cuda getirme~ teşvik etrn~.. bin evin yıkıldığını. Mesudiyeye katır-
~e alclıiçin hatıra sı:elen ve kudretimiz ye· ~ u T Y?. . anm MumailcYh deın.iştlr ki : larla C:.,c;ya gönderildiğini söylemlştir. 
j\>~· er tedbire b TW'ulmuıtur. Başda takdir buyurursunuz. Onun ıçın ımdat Fırkalar arasındaki imtizaçsıdık tn- 1 •f( A k 
ı>rJ~' komutanlar. sağlık müdür1eri, vasıtalarımızın eksikliği değil. lmi asıl giltere hllkllmetinin Bindistana domin- cra ve 1 as an u-
lii vqı rnüdürleTi, nahiye müdürleri. l>tİ· miltce.ssir eden her yden ziyade tabi- yon statüsilnll vermesine mW olan ye- d ı 
ı, n ~vlet memurlan ve halk canla 'baş- atin. imkan vermiyen şiddeti~. gane engeldir.. n unu n ta i atı 
~ 1 d Knh f <I ,_.. Bır muhterem arkadaşım, köylere yar- L d H • lı\t lfnuş nr ır. ramanca e aıuır- dım .. -:..:ı~bile_cclc_ .mi? D.i""".so_rdu_lar. . 0r alıfaks lt

0 
ar göstererek bayatlann1 tehlikeye ~ .,.,_ Ankara, 11 (Hususi) - İcra ve İflb 
~anl~t o\mu tur. Koylere girildı amma, bUtun koylerm kanununda yapılacak tadilat hakkında· 

l:.,t L kişilik ılesini zelzelede kaybeden her türlil ihtiyaçlamıı gönlümüzün iste- B. Numan Menemenci ki kanun layihası hilkümet tarafından 
tJj lllOrniserin, büyük iztıra'bı içinde ken· diği gibi tatmin ettiğimize dair kendile- on•una tebrik meclise Verilmiştir. Y:eni ffiyihad:ı knnU• 

l~lc "çlımnı da unutıuak felaketzedelere rlne bir cevap vercnıem, amma bütün ~ nun yetmiş kadar maddesinin tadili tek-
~ trıe'lc dağittığını ve yardımda bulundu· vnsıtalanmızla, gayretlerimizle onların tel~!'a~ı gönderdi lif edilmektedir. 
tip~~ ~ördüm. Zelzeleyi kar tipisi, kar yardımına gitmek istiyoruz. Fakat on- Londra, 11 (Ö.R) - Türkiye Harici- Felaketzedeler icin 
)\a ~ını yağmur. yağmuru ftrtına. fırtı· ların yardımına, ornbra tnmamen yetiş- }·e vekaleti umumi kfllibi B. Menemen·· • 
•a:ıı 8;1 baskın, n takip etti. Tabiatın her mckte biraz gecikiyorsakb u, köylü ile eloğlunun .Pnristen milfarekati müna.sc- İstanbulda hususi 
lı-rı f;'lj hrmsmda yılmadan, yeni teclbir- şehirli nrasındn her hangi bir fark yap· betiyle İngiltere harlciye nazırı Lord 1 1 
"&a" Vatandıııılnnn selameti için uğraştık. tığımızdan değil, maalesef muvasala va- Halifnks, mumaileyhe riyasetindeki tica· ev er tatU Up 
lc/1 CUyrr!tlcr 'heder oldu. On1an yeni· atalarının bu küçük mıntakaların aley- ret heyetinin muvaffakıyetli mesailerin· ~efer!ş ediliyor-D "e <t:laba muessirleri tnlı:ip etti. hine olmasından~ır. İ~e r:bu encl büyük den dolayı bir tebrik telgrafı gönder- Istnnbul, 11 fHusu.st) - İstanbula ge-
\itl evletin, milletin yardımı fe•aketze· ıstırabımız ve o ara iran evv. yetiş- miştir.. ürilen felaketzedelerin yerleştirilmesi 

\,re .ulaştırıldı.> mek en büyük enıclimizdir. f • ı d için Fatihte evler tutulmaktadır. Bu ev-
lap ckiJ. meclisin yüksek hissiyatına hi- Bu noktai nazardan daha seti ve da- 0 gt tere e ler tefriş edilecektir. Bu hususta vill-
'1~1·1ccden bu söilerinden eonra bu gibi ha geniş yardım tedbirlerini almakta- yete lBzım gelen tahsisat verilmiştir. 
lctiı: et anlarında giz ;armbkli- YJZ- Daha evvelki m:ıruzatımda da yol- 22 yaşındakiler silah lrakın Londra sefiri 
'~rıı et anlannda gizli bir maksadla çı· lar üzerinde yaza kadar muvasalayı te- altına c:ağırddı 
• ·~~ an şayialara ehemmiyet vermemek min edebilecek tedbirleri de ittihaz et- Londra, ı( (A.A) _ 22 yaşındaki iıı- tekaüde 5eVkedilcli 

:._rrı Reldif.rini söylemiştir. mekte olduğumuzu nrzctmekten maksa- ..,;11_ 1 _ _. Londra, 11 (Ö.R) - 1937 den beri 
u:ı_'l. di ~ıL"rin silMı altına ça~ı.nlmalanna Irakı ffakı 1 

...__ 
111Uiye vekilimizin izahatına naza· dmı bu i '.. ı..ft.1 1m kri muva yet e :temsil eden Londra 

""il Milletin eve seve verdiği eş~:anın ~ıanı ıştır. Bunların ınikdarı ta - sefiri Sait Rauf tekaüde sevkedilmlştir. 
~Ü · ea· w ben 240 bine varacaktır. M 1 !'arı tün tedbırler alınmıştır. Madöı n· muhtaçlara muntazaman gıtm ıgi söy- M umai eyh mnliye ve adliye nazırlıkla-

~kti~r ı:?n kısa bir zamanda 'tel.Mi edile- !eniyor .. Bunların muntazam ve kusur- araşta bir yangın.. nndn bulunmuştur 1929 - 1930 de Ira-
r - suz olarnk gittiğini ifade edecek vazi- Maraş, 11 (Hususi) - Nüfus daire.si- km Türkiye sefiri idi. 

l.i~~~Uye vekili ızılhntında su tehlike· yctte değil.im. Çünkü saydığım sebepler nin soba borusundan yangın çıkmışsa FD •N-..IZ TEBLfAj: 
ııı~aa ~temas ederek. Kemalpaşa kaza- bunlar ilzerinde de mUessirdir. Gün da söndürülmüştür. Milhim hasar yok- nn till v 
l-'ılctı.1~ ~nın aldOğünU ve 850 de ev geçtikçe bu işler de yoluna girmektedir. tur.. Paris, 11 (Ö.R) - Fransız rcsmt teb-
birer ~ğını, Ödemlş, Serik ve Lapsekide Bazı memurların ağır hareket ettik- Felaketzede karde$le• liğl, diin gece Gnıı> cephesinde kayde 
~ Ulsan o1dUğünU ve su baskınların- terinden ve vazifelerini iyi ifa etmedik- rimize dostların değer bir şey olmadığını, dün gündüzün 
~E.'tl açıkta hlanlnrın hepsinin kapalı terinden ve bazı valilerin merkezlerden i!d !~m'ln tnyyaresinin Fransız hatları 
lQh ı;ı-~ Yerleştirildiğini \'e ıstıraplanıun ayrılrnadıklanndan bahsedildi. Vazifelc- yardımları... zL'-thd dilşürüldiii;Unll bildiriyor. 

"1nıne çalışıldığını söylemiştir. ıini iyi ifa etmiyen ınemurlann bulu- Ankara, ll (A.A) - Havas ajaasınm A~İiİIİİİİİİİİİİİİİimİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi!i 
Sı nabileceğine ihtimal veririm. Fakat ~er An~ra b~rosu, hareke~ feıaketze- M*W 1 
l).,ll!fh'E VEKiLİNlN İ7.AHA1'1 varsa bunlar çok :rı;ahduttur. Fakat şım- ~e .bır.yard.un olm~k uzere .. yar- KARŞIYAKA 

kı 'ıihy0 vekilinden sonra Sıhhat ''e-- diye kadar vazifcsınl yapmamış memur cım komıtesi adına 100 lıra teberru et.- Melek S • d 
lı.~ Dr. liulusi Alatas tn beyanatta hu- görlilmedi.. miştir.. ' lDemaSID 3 

S~\ı~u'l". Bir ikl yerden kulağuna geldi .. Belki . ~Anka~. 11 (A:A) - Aldı.~ ma- Bugün jki bilyfık filim birden 
ı) 

1 
hhıye VC' 1. . ld kl siz de duydunuz Bir iki vilayetın vali- lumata gore. Felaketzedeler ıçın Ame· J •• A. .. •ıu ARIYA., 

-0. ıa ~ ım17.ın vcnnıs o u arı " ·1aıd ki R b --'L 200 d 1 ...,_.& · A A 
7. hı nazaran; si merkezden aynlmam.ıştır. Bunlar bi- n 8•. ~. aş PCM.Oposu 0 at 

~1 .-(!}?..~le f"}M- ti 'L'-'- zim mal""matımız dahilinclcdir. Valileri· tehcrru etmı§tır. KIZLAR 
Q ""h "<U\.e ne ugrıynn ı:..17.llıcan, u • D d b '- "' · l ·ı•W• • DICK POVEL J N BWNDEL C· ""• J\ınas T kat, S Ord mizin her zaman mC!rkczden aynlmalan ıpun an aı .. a v .a9ıngton e çı ıgımue . L- EA 

ıı-esun CU Y~: 0 amsun, u; fm·dnlı olmaz hareketiarz felaketzedeleri için muhtelif Tarafından temsil edilaıiı mmikah 
~~eu 'rind~~:e~~:a!ı~c ~~ ·Mazhar MUrit üstadımız dn peka!U zevat tara~ndan yekünu 563 dolara va· şarkılı hüyiik filim 
t :tı ve 1 mikd 4 bilir ki merkezden ayrılmadıkları zaman mn teberrulerde buJunulmu~tur. 2 •• CARLİ 19 AN 
tıerı 1 __ Yara ı an 799 ve tama- --+- ~· 

ll"" .~ıuhnış olan ev mikdan 16385 içi- dahi mahallinde bulunmu.s kadar ve da- CANİLER PEŞJHDE .. 
SJs~llilcnuyecclt hale gelmiş ol~nlar ha ziyad"' yardım ynpabilirler. Ve bazı YE;- İ ZELZELELER Heyecanlı büyük macera ve 
trı 01nıak uze~ 29390 hane hnrap ol· ahvalde ıncrk<>1den ayrılmak zararlı Evvclkı akşam sant 16,10 da Berga· sergüzeşt filmi "lut- · ' olur. Bınaenalevh ımk...Pn ve vasıtaları nıada ve Dikilide şiddetli bır zelzele SEANSLAR : 4.30 _ 6 _ 9 DA 

da hFsabn knt"Tl~ Elbette kaydedilmiştir. Hasar yoktur. Dün sa- Cumartesi, pazar 12 ve 3 te 
ı Kemal a ·da da 6 35 t(> h P b r 

Ankara, ıi (Husus!) - MUlt Jktısadı konuna kanununu tetld.k edecek 
Parti komisyonu Recep Pekerin reis1iğlndo teşekkül ederek çalışmasına 
başladı.. 

Başvekil ve vekillerlm!zln huzuriyle bugUn yapılan toplantı geç vakite 
kadar devam etti.. Komlsyoıı hükümetc verilecclc salAhJyctleri birer madde 
halinde toplamaktadır-

Bu proje yakında Mccl1sc verilecektir. 
Bu suretle projenin Mecli3in kış tatil.inilen evvel kanuniyet ke.sbetmesı te

min edilecektir. 

. Meşhur Avukat 
radyoda 

Moro Ciaferi'nin 
bir hitabı 

Paris 11 (ö.R) - Rayştag yangını davasında Oimitrofun avukat
lığını yapan meşhut Fransız avukatı Moro Ciyaferi radyoda Dimitrofa 
pitaben demiıtir ki: 

c Eğer, bugün hayatta isen bunu, seni kurtarmış olmamıza med
yunsun ... Dimitrofl Sen bir sembol olabilirdin. Fakat mütaamzlar 
kafilesi içinde varlığı ile yokluğu müsavi bir adamsın. Sana ve arka
daşlarına rikkatle acımı§lık .. Fakat sizler merhamete !layık olmadığı
nızı gösterdiniz.» 

A~manya hala ltalyanın Finlere 
yardımına mani. oluyor 

Paria J 1 (ö.R) - Jurnal gazetesinin Roma muhabiri ltalyanm 
C:lört protestosuna rağn:ıen Finlandiyaya gönderilen ltalyan harp mal· 
zemesinin Almanyada hala mevkuf tutulduğunu, mühimmat taşıyan 
diğer trenlerin ~di Brenner"de Alman hududundan geçmelerine 
müsaade edilmediğini bildiriyot. 

Finlandiya hesabına ~önderllen mühim miktarda cephane Sakson
yada katmıştır. Halbuki bu malzeme Rus istilaamdan evvel 11marlan
m11h. 

ispanyanın yenihava 
ordusu nasıl ? 

Madrid, 11 (A.A) - Hava ordusu 7.abitlerinc hitaben bir nutUk söyleyen 
general Yaftue, geçenlerde Ispanyadada vUcuda gcürilmiş olan hava ordusu. 
nun ehemmiyetine işaret etmiştir .. 

Mumaileyh bu sene içlnile bütün faaliyetlerinin memleket mUdafaası için 
zaruri olan tayyareleri vcrebilece'k bir hale getlnnek üzere tayyarecllik sa· 
nayilnin lnki.c;afını temine matuf olacağını söylemiştir. 

General bu sene nihayetinde Ispanyaıun jyl talim görmli§ iki bin yenl pi
lota malilt olması lhım olduğunu ve bu mikdarın 19!2 sencsl nihayetinden 
ewel ıikl misline çıkarilması muktezi bulunduğunu ilave etmiştir. 

Amerika bükômeti 
Miktarı henüz tesbit edilmemiş bir 

çok kruvazörler inşa ettirecektir 
Vaşington 11 (AA) -Mümesailler meclisi bahriye encümeni hü

kümetin henüz miktan tasrih edilmemiş olan bir çok buvazörlerin 
İn§Ssı tasavvurunda olduğunu bildinni§tir. Bu kruvazörler tonaj, tes
lihat, sürat ve faaliyet dairesi bakımlarından dünyadaki herhangi bir 
filo cüzütamlarma faik olacaktır. Kruvazörlerin tonajlan 12 ila 20 
hin ton olacak ve her iki Amerika sahillerinin müdafaasına tahais edi
lece'f.·tir. 

Alman umum' ~fkarı şimdi gittikçe 
artan bir yeis içinde imiş 

Paris 11 (Ö.R) - Nasyonal Tidendenin Berlin muhabiri, Hitlerin 
riyasetinde vukubulan son toplantıda siyasi ve asken mahiyette yeni 
bir planın görüşüldüğü hakkındaki haberlerin doğru olmadığım, Bu 
planın daha çok evvel hazırlanmış olduğunu bildiriyor. 

Muhabire göre harbın ilk ayında Polonya üzerine yapılan seferde 
kolay kazanılan muvaffakıyetin neşesi içinde bulunan Alman umumi 
efkan şimdi günden güne artan bir yeis içine gömülmüştür. 

Romanya Karadenizd yeni bir 
askeri mıntaka ilan etti 

Londra il ( ö.R) - Romanya hükümetl karadeniz aahillerind~ 
8 kilometrelik bir mıntakayı askeri mıntaka olarak ilan etmiştir. Ba
sarabyada mevcut askeri mıntakadan başka yeni ihdas edilen bu ikin
ki askeri mıntaka bütün Tuna deltasını, bir çok nehirleri ve kanalları 
ihtiva etmektedir. Bu hususta kralın emirnamesi intişar ctmi~tir. 
~ ........... lllllm.tlYııım .................... ... 

Kültür Park 
TELEFON : 3151 

Sineması sayın müdavimlerine 

ihtişam, debdebe ve tantana iti· 
bariyle dilnyanın en bUyUk filmi 

o 1 an 

ÇILGIN 
BAKiRE 

Film.ini tnkdım e6iyor 
BAŞ ROLLERDE : 
vfCTOR FRANCEN 

ANNİE DUCAU 

AYRICA ! YAGMURDAN KA
ÇARKEN KOMEDİSİYLE 

l\1ETRO JURNAL VE RENKLİ 
MİKt 

SEANSLAR : 2 30 - 4 - 6.20 
8.45 . Cumartesi ve pazar 12 DE 

RA!':T R 
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1 arihten yapraklar: Felaket sahaıından Tepörtajlar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............................................................ 

Kanuni devrinde Bir hayat kurtaran 
bir su baskını Bir bardak su ..• 

Y cşilköydc Jskendcr çelebi köşkünü 
sular basmış bulunuyordu 

Uzun boylu kuvvetli bir delikanlı padişahı sır
bna aldı- Ve orada bulunan yüksek bir musan

dıranın üstüne çıkardı ••• 
Yozon: Şahin Akduman 

Hicri 9il, 72 ve 73 seneleri Osmanlı 
~ıhinde hiç te iyi gcçmiyen meşum, 
'l,Jığ\ı rsuz yıllardan maduddu .. 
·~71 senesinde müthiş bir su baskını 

ls1:ınbul ve ch'arında pek mühim tahri
~ı yaptı. 

972 senesinde Malta a<lnsını muhasara 
e~tik. Fokat bu muharebe muvaffakı
yc\sizlikle ve en büyük amirallerimiz
d n madud olan kahrnman Turgudun 
§Ç\ıadetiyle neticelendi. 
~73 senesinde ise Kanuni Sultan Sü

le~·,man öldii .. Ve onun vefatiyle Osman-
1 t.,rihinde en sfü;lil, en parlak yaprak
la,ı; ~gal eden bir devir artık nihayet 
'bularak maziye ve tarihe karıştı .. 

\'ite pörü 1 üyor ya?... Tarih, bu her 
üç yılı da iyi günlerden addetmemekte 
vç onlara uğursuzluk isnad etmeh.-te yer
de!} göğl' knclar haklıdır ... 

** 971 senesinde vukubulan su baskını, 
o ~amana kadar emsali görülmemiş en 
nıüthiş semavi Afetlerden maduddur. 
~5'kının yaptığı zararları izah için eski 
1arih1t>r, s<ıhifeJer dolusu maH'ımat "Veri
yoı;lar ... 

~ilhassa Selaniki tnrihinde bu vaka
yn dair çok mühim tafsilat vardır .. 

Bu tarihi yazan Selfıniki Mustafa 
rf ndi cidd"'n selis bir ifade sahibi, en 
kıymetli eski tarihçilcrimizdendir.. Bil
hassa vukuatı ve eşyayı canlı bir suret
te tasvir eden veciz, sade ve şahsi bir 
ü..Jubu vardır. Onun yazdığı satırları 
okuduğunuz vakıt mazinin karanlıkları 
ara.sına gömülmü.~ vakalar birdenbire 
gq~ünüzün önilnde tecessüm eder ... 

Bir de. kendi o devrin ricalinden ol
d~ğu ve bir çok mühim tarihi hadise-
1«."ri yakından bizzat gördüğü için, bu 
eibct te eserinin kıymetini btisbütiin 
artırmaktadır ... 

Sclanikli Mustafa efendinin anlattık
Jarma naı.aran, biitün lstanbulluları 
korkutan su baskını felaketi şu suretle 
vukua gelmiştir: 

971 hicrt senesinde Kanuni Sultan 
Sill<'ymanın yaşı yetmiş ikiyi aşmış bu
lunuyordu. 

Ilıtiyarlığına rağmen, o hala, av peşin
de koşmaktan bir türlü vaz geçmiyor
du .. 

Güzel havalı günlerde ekseriya ava 
çıkardı .. Ve en çok dolaştığı yerler Ka
ğıthane ile Alibey köyünün kırlarıydı .. 

Buralarda zagarlarını salıverdirir ve 
k~disi at üstünde, rastladığı avların 
~ inde koşar dururdu ... 

971 senesinin SeCer ayında gayet gü
:u;l ve parlak güneşli bir gün ... 

Sultan Süleyman o gilnün sabahı ha
vanın giizeUiğini görüp gönlünde bir
d~nbire ava çıkmak arzusu uyandı .. Ve 
yanında bulunması icap eden kimseleri 
:maiyetine alıp saraydan çıktı ... 

Kanuni ve m:ı'yeti <linç ve kuvvet1i 
atJıırın üstünde, saraydan Halkalı dere
y~ knda.r olan mesafeyi bir kaç sant için
d~ kestirdiler . .. 
· Hnlkalulere, Yeşilki.iy civarmda bir 
m vkidir. O devirde nvı çok bol bir yer 
olmakla meşhurdu ... 

Oraya kadar işler düzgün ve yolun
Ga gittL Fakat Halk11hdereye varılma
S~\l.1 müteakip, işte aksilik başlamıştı .. 

Gök yiizünü simsiyah bulutlar kapla
yıp hava birdenbire karardı ... 

Aman yarabbi. .. Birbiri ardı sıra şim
§ekler çakıyordu ... 

Ve müthiş gök güriütüleri arnsında, 
sJk sık, etrafa yıldırımların diiştüğü gö
riilüyordu ... 

Artık av kimin aklına gelir? .. Vaziyet 
~k naz.ikU .. Eltı gözlU bir yağmur, ne
r~e ise gelip çatmakta idi... Maiyet hal
)u padi~ahın etrafını sarmış, onun vere
l'eği emrj büyük bir sabırsızlıkla bekle
mt>.kf"' idi1cr ... 

Sultan Süleyman kendini tereddüd
~n hfılfı . kurtaramıyordu... Fakat yağ
mprun hafif hafif serpelemeğe başlama
ti\tona k~t'i kararını verdirôi ... Yanında
)t ıerc hıtabcn: 

- AyA"'ıfanosa dönelim, diye emret-
ti... 11) 

Bu emir üzerine padişahla maiyetin
~kiler at1an kamçıladılar ... Yeşilköye 
varıldığı sırada yağmur da bardaktan 
bQsanırcasına yağmağa başlamıştı ... 

On dakika zarfında bütün kırlar tıpkı 
bir gb1 v:ıziyetine girmişti ... 

Tepelerden boşanan seller adeta bir 
çaj!lıyan halini iktisap etti .. 

Bu seller tepelerden, bayırlardan inip 
Yeşilköye do~ru muttasıl hücum etmek
te idiler Pek az bir müddet sonra sular 
"Yeşi1köyiin bütün sokaklarım baştan 
'başa kaolnmıs hulunuyordu .. 

Padişah, at üstünde i1ik1erine varın
caya kadar ıslnrunıştı ... 

Bin tUrlU zorluldar çekildikten son
n güç betti Iskender çelebi (2) köskii
n~ vaniabiJdi •.. 

lskender celebi bahçesi namiyle ma
:ruf olan bu köşkün Ye.şilköyUn en zarif, 
en ıtüzel binalanndan birini teşkil edi
"!Lw_.du. Sultnn SUleyman buraya sığın
- .. ~ ,,., .. nt;,,1,. tPhlikeden ve ıslanmak-

tan kurtulduğunu zannetmişti... · 
Fakat padişahın bu ümidi boşa çıktı .. 

Sular kanuniyi takip edere-k köşklif!Ün 
içine kadar girdiler... Zemin katını bir 
hamlede doldurup daha yukarılara doğ
ru yükselmeğe başladılar ... 
Yağmurdan kurtulanlar, bu sefer do

luya tutulmuş bulunuyorlardı .. 
Dışarıda se11er tarafından yakalanıp 

götürülmek tehlikesini atlatan padişah. 
şimdi de köşkün içinde suda bol(ulmak 
ınuhatarasiyle karşılaştı ... 

Işte tam bu sırada maiyet halkı ara
sından uzun boylu, kuvvetli bir deli
kanlı ileriye atıldı. .. Padişahı sırtına al
dı . .. Ve orada bulunan yüksek bir mu
scındıranın (•) üstüne çıkardı. 

Kanuni bu delikanlının yardımı saye
sinde suya diisınek tehlikesinden kur
tuldu ... 

Ertesi günü sarayda kurbanlar ke
sildi... Kesilen 'kurbanların etini fuka
raya dağıttlar ... 

Hfidisenin bu suretle neticelenmesi 
memleketin her tarafmda derin bir ne
şe ve sevine havası yaratmıştı ... 

Selaniki. arihi halkın memnuniyetini 
veciz bir tarzda şu suretle ifade eder: 

cHerkes hamdü sena edip şükran sec
desine kapandı ... Yüzlerini mezellet top
rağının üstüne koyup ağlıyarak Cenabı 
Hakka tazarru ve niyaz etmeğe koyul-

dular> Selti11iği tarihi, sahife .1 

~ ~ 

Su baskınının yaptığı is sade lskendr.r 
Çelebi köşkiine girmekten ve ihtiyar 
Kanuniyi korkutmaktan ibaret kalmadı. 
Azgın suların memlekete verdiği zarar
lar umumi bir mahiyeti haizdi.. Çok de
rin ve ehemmiyetli idi . . . 

Mustafa efendi o canlı ve samimi ifa
desiyle tarihinde felaketin ehemmiye
tini, büyüklüğünü şu suretle tarif eder: 

Iskender Çelebi vakasını anlatırken 
der ki: •Ne fırtına dindi, ne de yağmur 
nihayet buldu .. Feleğin va.z.iyeti ve alev 
saçan yıldızlann yaptığı hareketler bu 
suretle oldu ... Bu o kadar müthiş bir 
hal ki hiç bir zaman ne görülmüş, ne de 
duyulmuştur ... Acaip ve heybetli gürül
tül~rle dönen dünyamız güm güm güm
lemeğe ve inlemeğe başladı ... Ve azim 
fırtınalarla bir gün bir gece hiç dinme
den muttasıl yağmur yağdı. Birbiri ar
kasına yetmiş dört defa yıldırım düştü .. 
Vf! öğle namazından sonra Halkalı de
resi ta§tı ... Dereden deniz gibi seller ge
lip rastladığı in.<:anları ve hayvanları 
alıp götürdü.. Ve hayhayla Iskender 
Çelebi bahçesini ihata edip temelinden 
yıkamazdı.> (•) 

Mustafa efendinin anlattığı veçhile, 
böyle müthiş bir su baskını, o devir için
de görülmüş ve ~itilmiş şeylerden de
ğildi ... Bu felaket, herkese sanki ikinci 
bir tufan dnecesindl' biiyiik ve korkunç 
giiründü .. , 

Suların hücumundan htanbulun bü
tün mahalleleri ziyan gönnüştü .. Şehrin 
sokaklarını, baştan başa sular kapladı .. 

Tstanbıılun yedi tepesinden bo anan 
seller ne Halice, ne de Bosfora sığabil
<liler .. Boydan boya bütün kıyıları istila 
ettiler. Bu suretle sahilde yüzlerce bina 
ve yalı. hep birden harap oldu ... 

Istanbu] içinde selden en çok ~iyan 
gören yerler, Eyüp Sultan ve civarıydı. 

Eyüp Sultan araz.isi bir çok yiiksek 
teplerin eteğinde ve bu suretle çukur 
bir mevkide bulunduğu için. su baskını 
burada çok mühim tahribat yaptı ... 
Gümüş suyu ve Rami tepelerinden ta

şan sula'r ~okaklara yayılıp Eyübün her 
tarafını kuşattı .. 

Bütün evleri su bastı .. Ve bu mC'yan
da çamurlu sular Hazreti Halidin tür
besine dahi girdi... Türbe içine giren su
ların orada bir arşın derecesinde bir 
yük~ek1ik peyda ettiğini de, yine Sela
niki tarihi bize haber veriyor .• 

8e1in yaptığı diğn tahribat bunlar
dır: 

Büyükderede yeni yapılan su kemer
lerinin gözleri, sellerin toplayıp getirdi
ği ağaç dalJan, odunlar, tahta parçala
riyle doldu ... 

Sular kemerlerin temeline de tesir et
mişti.. Bunun neticesi olarak, bir gece 
Muğlave denilen biiyük kemer korkunç 
gürültüler çıkarıp birdenbire yıkıldı .. 
K5ğıthaneyi de Eyüp gibi su bastı .. 

Sel Kağıthanede baı.ı yüksek çınar 
ağaçlarının dallarına yetişecek mertebc
dı> bir irtilaa kadar yükselmişti... Hat
ta suların getirdiği süprüntüler. çınar 
ağaçlannın dallarına takılarak giinlerce 
haftalarca o vazivette kaldı ... 

Marmaraya akan suların cokluğunıı 
anlatmak için Selfiniki tarihinin bize 
verdiği şu mnl\ımat ta pek büyük. pek 
canlı bir mfına taşımaktadır: 

cSellerin çokluğu Saray burnunda 
denizin rengini bozdu .. Burası akıntılı 
ve bu suretle suları daima değişen bir 
yer olmasına rağmen, deniz.. sellerden 
göl rengini andıran bir bulanıklık peyda 
etti .. Ve haftalarca bu bulanık ve do
nuk rengini kaybetmedi...> 

Selin ls1::ınbul civarında ika ettiği za-

Erzincandan sonra 
Niksar'a ve 

Turhal, 
doğru ..•. 

Tokat 

Erzincandan ayrıldığımız geceyi, ya)
nız ben değil bütün arkadaşlar, uykuy
la uyanıklık arasındaki o kabuslu ve ın
kıntılı hal içinde geçirdik. Gördiiklerim 
gözlerimin önünden bir türlü ayrılmı
yor, dinlediğim kurtuluş ve kurtulama
yış hikayeleri, canlı ve cansız kahra
manlariyle hayalimden bir türlii uzak
laşmıyordu. 

Etraf bembeya7dı. Gece o kadar kor
ktınç görünüyordu. Fırat da yorulmuş 
ve hırçınlıktan arlık uııanmıştı. Tabiat 
sükunete dönmüş sayılabilirdi. Fakat ya 
içimiz, ya gördüklerimizin ve duyduk
larımızın içimizdeki yangını; onu bir 
türlü söndüremiyoruz. 

Gözlerimi yumuyorum, kompartıma

nın lambasını da söndürüyoruz, uyumak 
niyetindeyiz. Fakat ne mümkün} Hare
ketimizden bir az evvel dinlediğimiz 
Şevket Pozerin se:ııi; sanki gene karşı 
karşıyayız, sanki akşam anlattıklarını 
bir daha tekrar ediyor: 

c - Yataktaydım.. Birdenbire bir 
metre havaya fırladığımı hissettim. Dı
varlardaki sıvalar ii:ııtüme dökiildü. Dı
~rıda lamba yanıyordu; o yere düştü, 
söndü ve birdenbire alevlendi. Aldım, 
sokağa attım. Arkasından ben fırladım. 
mahalle dümdüz olmuştu. Postahane 
binası alevler içindeydi. Feryatlar, inil
tiler duyuyorduk. Derken ... -. 

Gözlerimi tekrar açıyor. bu berzah
dan kurtulmak istiyorum. Pençerede~ 
dışarılara bakıyorum. Bu :ııefer, gözler~ 
çukurlarından fırlamış hayalleri karşıkı 
bevaz dağlardan görüyordum. 

.Bir hikaye daha aklıma geliyor. Bir 
tren memurunun kurtulusu: 

c - Kanm ve çocuklarım lstanbul
daydılar. O gece İşten zaten geç dön
müştüm. Mektup yazmaya oturdum. 
Gaz lambası masanın üstündeydi. Bir 
!lişe de rn vardı. z,.IzeJe olur olmaz )am
lıa yere diiştii, ve alev aldı. Arka«ından 
işe de dr.vrildi. Bu alevi söndürdü. Oda 

üstüme yıkıldı. Ateşi söndürmeseydi di
ri diri yanacaktim. Bir kaç aat sonra 
Ü tümdeki toprakları kaldırdılar, hııyata 
kavustum.> 

ilk. gördüğümüz gazetede okuduk ki, 
beride bir hayat kurtaran bir şişe su. 
öbir tarafta büyümüş, kabarmış. kudur
muş ve başka hayatlar, başka hıınuman-
lar söndürmüştür. . •. 

Maliye varidat kontrolü B. Fent ın 
üc;: y~tişmiş kızı, bir yetişmiş oğlu vardı. 
Bu dört genç te evlenme çağındl\ ve ~".
lenme arifesindeydiler. Kızlarından ıkı
si nikahlıydı. biri bir hafta sonr~ Ur!a
ya telli duvaklı gelin gidecek~• · O!lu 
ni!'lımlıydı. Ferit'in bu dört çocugu -eger 
enkaz altından çıkarılabildilerse - şimdi 
yanyana yatıyorlardır. Gelinlik kızın, in
ce duvağa hazırlanan başı, kalın ve kaba 
kerpiçlere nasip olmuştur. 

O geceyi ve ertesi p-ündüzü hep bun
ları düşünerek, hep Erzincanı konuşa
rak doldurduk ... 

Niyetimiz Ankaraya dönme~.ti .. F~kat 
Sıvasta kararımı birdenbire degıştırdım: 

- Gitmek mümkün olan her Yere 
gideceğim. Yerinde göreceğim hakikati 
ve hali olduğu gibi tesbite c;a!ı~acaihm. 
Ulusa duyduklarımı değil. bızzat gör
düklerimi yazacağmı . 

Ve bu kararla, ilk haberlere göre zel
zelenin Erzincandan sonra en çok zul
müne uğrıyan bir vilayetimize. Tokat'a 
gittim. 

Turhal istasyonunda biriken halk, 
Erzincandan geldiğimizi duyunca etrafı
mızı aldı. Bizi sual yağmuruna tuttu. 

Binaların vaziyetini, maddi hasarın 

rarlar da şöyledir: 
Silivri, Küçük Çekmece ve Harami 

deresi köprüleri yıkıldı ... Ve bu yerler
deki bir çok sağlam ve büyilk bina, se
lin hücumuna takat getiremedi ... Hep~i 
de harap oldu ... 

Bu havalide bir verden karşı tarafa 
geçmek istiyenler g~miler, kaytklar te
darik ettiler. Ve ancak bu suretle git
mek istedikleri mahallere varabildiler .. 

• 
" " Medeniyetin bu kadar ilerlemiş olma-

sına rağmen insanların hala kendilerini 
kurtarmağa muvaffak olamadıkları de
rin bir zaafı vardır: 

Hurafelere inanmak ... 
Bu hadise o devirde de halkın vahi

mesine dokundu ... Efkarı umumiye bü
yük bir telaşa düştü . 

Cahil ve mutaassıp kafalar bu tabii 
hadisenin ~dom ve tufan vakaları gibi 
hususi bir mana taşıdığını. bermutad 
iddia etmeğl' koyuldular ... Ve bunun te
siriyledir ld r~tanbulda sazlara, si:izlere, 
eğlencelere nihayet vcrilrli. .. Bu hııl bir 
miiddet devam etti... 

Fakat zaman, diğer acı hatıralar gi
bi. bu su baskınını ela Istanbullıılara 

ne tahmin edildiğini soranlar da oluyor-
du; fakat u iki sual Üzerinde çok has
sastılar: 

- Mal ne zaman olsa yerine gelir. 
in~an kaybımız ne kadar} 

- Kurtulanlar yardıma kavuşabil
dilerm i? 

Birinci suale kar!lı bizim de tatminkar 
bir bilgimiz yokt'll. Biribirinden korkunç, 
tahminler yürütülüyordu. Biz de bunları 
naklediyorduk. Erzincandan gelenleri 
cendereye alanların ikinci suallerine ge
lince: 

- Çl\lı,ılıyor, diyorduk. Bir çok yar
dım kolJarı yola çıkarılmıştır. Erzincana 
va,.ıl olmuş yardım trenleri de vardır. 

- Açlılt var mı} 
- Hayır, ihtiyaçtan fazla yiyecek 

·~önderildi. 
- Çadır~ 
- O da gitti. 
- Doktor} 
- Bir kaç doktor çalışıyor. Bir yan-

dan da kafile kafile gidiyorlu. 
- Soiuk nası)} 
- Sıfırın altında 1 O la 30 ara!lında 

oynayıp duruyor. 
Turhaldan Niksara kadar kiminle ko

nuştuysak, aşa~ı yukarı ayni sul\ller kar· 
ınmıza çıktı. Bunları soranlar kimdiT hi
lir mİ!Iİniz? Çoğu o civar köylüleridir. 
Ve gene bir çoğunun köyijnde kerpiç 
Üstünde kerpiç tc kalmamıştır. Amma, 
kendilerinden evvel düşündükleri gene 
orası ve oradakiler ... Bunun sebebini !lt7 
nerede isterseniz orada arayın. Diler, 
milletimize has digergamlık hasletinde, 
diler bir büyük şehri yokulmuş görmek
ten duyulan ıstırapta ve diler tabiatın 
en ke!'lkin !!İlahlarını Erzincana Çf"virmiş 
olmasında ... 

Otomobille T urhaldan Toka ta gidi
yoruz. Yol muntazam şosedir. Ce1Jad 
çiftliği, Kalaycı, Doğanlı, Cırk köyleri
ni yolun iki yanındl\ bırakarak ilerliyo
ruz. Bu köyler harap olmuştur. 

Ya Dazya köyünü gece yarısı uyan
dıran homurtulara ne dersiniz? Dazya 
küçük bir kövdür. Büyük büyük kaya
lar Üzerine ·kurulmuştur. Dazyalılar, 
• her zamanki gibi • erkenden uyumuş
laıdır. Gece yarısından sonra gök gü
riiltüsünü andıran korkunç sesler duy
muş ve fırlamışlardır. Fakat bu ~eler 
ne gök yüzünden geliyor, ne de yerin 
altından... Kayalar birbiriyle çarpışıyor 
ve dağ gibi taş parçalatının çarpışma
~ından böyle korkunç sesler hasıl olu
yor. Kayaların üstiindeki evler de kaya
larla beraber, gidip geliyorlar, ve bu hal 
iki üç dakika ayni şiddetle devam edi
yor. Bu köyden kurtulabilenler de 
vardır. 

Tokat şehrinin içi korkutuldu~umuz 
kadar felaketli değildir. Çatlıyan, sıvMı 
dökülen, yıkılmağa yüz tutanları say
mazsanız Tokat, büyük kazayı üç bina 
ve on kadar can kutbaniyle savmıştır. 
Ziraat bankası, perti -ve halkevi binala
riyle halk evine ait sinema ... 

Sonra gene otomobiJlerle Nik8ara git
tik. Yolda gene bir çok yerlerin harap 
olduğunu gördük. Güzel Niksarın içinde 
de yıkık ve çatlak binalar çoktu. Fakat 
- belki de ilk defa orayı gördü~ümüz 
için - Erzincanın yanında zelzeleyi ade
ta hiıı:oetmemiş sayılabilirdi. 

Bu gezip dolaştıiımız yerlerde oku
yucularımızı adım adım dolaştırme1yı is
temiyoruz. Eğer muvaffak olabildiysek 
yurdun büyük bir mıntakasında zelzele
nin facia sahneleri çizmiş olduğunu bu 
güne kadar anlatmak istedik. Oraları ge
zip dolaşanların asıl vazifeleri bundan 
sonra ba~lıyor .... 

Kemal Zdü Gençomıan 
--."3..-, 

Misakı Milli 
Mektepler yardım 
rekoruna kırdı 
Şehrimiz ilk ok.ulları arasında Erzin

can felaketzedelerine yardım faaliyeti 
kiiçüklerin gösterdikleri al t\ka , ile gün
den güne artmaktadır 

Her okulda olduğu gibi dün de Misakı 
Milli ilk okulu talebe ve öğretmenleri 
felaketzede karde'ilerimize verilmek 
üzere aralarında 81 lira 40 kuruş top
lamı.şlar ve hu parayı başöğretmenleri B. 
Hilmi va'.'iıtasiyle Kmlaya teslim etmiş
lerdir. 

Felfilcetzede kardeşlerimiz i~in yur
dun her tarafında açılan yardım sefer
berliğine minimini okul talebelerinin de 
candan i~tirakleri temiz kalplerindeki 
vatan ve miBet ~evgisinin parlak bir de
Jaidir .. 

Hamiyetli vatan çocuklarım takdir ve 
tebrik ederiz .. 

oeCk .. c~.hıbı~ ufnut
1
turdu.::t ki Ist b J ~· 2 • ..,., 

uz ı ır ::ısı ayı mu ea p. an u 
o sen, eğlenceli ve şakrak vn1.iyetini ye- ~ DOKTOR OPERA TÖR • 
nicl<>n al mı o; bulundu ... 

Karşıyaka 
ŞAHIN AKDUMAN 

( 1) Yeşilkö1JÜ1L eski adı Ay<LStıfa11os
tıır. 

(2) Maktul 1bra1dm paşa tarajnıda11 
Bağdııtta öldürtiile11 defterdar tnf'şh ıır 
bkender çelebi. 

(•) Mustıttdtra uü1m•k dolaplara ele
niyor. 

(*) Selaniği tarihi, salıiJe 3 .. 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Müt~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

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

Telefon: 3668 

S: 4 1- 13 
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Ankarada Dahiliye Vekilinin riyase
tinde bir toplantı yaptılar 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

Bundan ıonra yapılacak yeni i'iler için 
Dahiliye vekilinden direktiOer alınarak 
içtimaa nihayet verilmiştir. 

Ankara 11 {Husu!Iİ) - Gece 24,20-
de Zilede 8 saniye ı<iiren bir zelzele ol-
muştur. 

Çankırıda şiddetli bir )·er sarsıntısı 
hissedilmiştir. 4, 1 O da Tekirdağında 
şiddetli. ~arki Karahisarda hafif zelze
leler olmuştur. Hasarat yoktur. 

Ankara 11 (Hususi) - Giresundan 
hareket eden heyeti sıhhiye ~rki Kara
hisara gelmiştir. Burada yaralıların te
davisi işi ile meşgul olmuştur. Diyarba
kırda bir çok insaat ustaları Erzincan, 
Amasya, Tokat vilayetlerinde tahribata 
uğrıyan mıntakalarda üç ay meccanen 
çalışmak istediklerini bildirmişlerdir. 
Bu fedakarlık takdir edilmiıı ve yol pa
raları verilerek kendileri Sivasa gönde
rilmiştir. 

Mersin 11 (Hususi) - Zelzele fe
laketzedelerinden düne kadar Mersine 
gelenlerin yek.unu "484 kişidir. Bunlar
dan 289 kişi Meuinde 195 ki"i Tar:ııus
ta ayrı ayrı evlere yerleştirilmiş ve iıı,e 
leri temin olunmuştur. 

Halk, bu kardeşlerin uğradıkları fe
laketin acılarını en az hissetmesi için el
den gelen ihtimamı yapıyor. 

Ankara 11 (Hususi) - Talasta yir
mi bir yaralı hastaneye yatırılmışbr.Dün 
Erzincandan hareket eden 60 felaket
zedenin bugün Kayseriye gelmesi bek
leniyor. 

Balkan 

Ankara 11 (Hususi) - Japon mas
lahatgüzarı Osakadaki bütün ithalat ta
cirlerinin Türkiyede vukubulan hareketi 
arz faciasından duydukları teessürleri 
bildirmi~tir. 

Fransız büyük elçisi Masigli, elçilik 
memurlarının teberrü ettiği beş yüz li
J'ayı Kızılaya vermiştir. 

Afgan büyük elçisi, Afgan kralı Ta
hir Han tarafından teberrü edilen 2 bin 
lngiliz lirası ile Afgan Kızılayı tarahn
dan teberrü edilen üç bin lngiliz lirasını 
Hariciye nezaretine tevdi etmi§tir. Bo
Jin Türk kulübü, Berlin büyült elçimiıfn 
riyasetinde toplanarak bir görüşme yap
mıştır. Felaketzedeler için ilk yardım 
olarak 6 bin lira teberrü edilmiştir. Al
manyadaki konsolosluklarımız iane ka• 
bulüne başlamışlardır. 

Bir çok hayıneYer ve Türk dostu Al
manlar felaket2edeler için teberrüatta 
bulunuyorlar. 

Ciresun 11 (Hususi) - Giresun va
liai Mümtaz Akman şarki Karahisarda, 
felaket mıntakalarında vaziyetin gün 
geçtikçe eyileştiğini, ikinci imdad tre· 
ninin de Karahisara varmış olduğunu, 
üçüncü heyetin yarın beklendiğini, Trab
zondan erzak gönderildiğini, Şebinkara· 
hisardan Suşehrine sıhhi malzeme yar
dımı yapılması için kaymakama talimat 
verildiğini söylemiştir. 

Londra 11 ( ö .R) - Lord Loid, Bri
tanya ve imparatorluk halkına hitaben 
radyoda bir nutuk ıöyliyerek Türkiyede
ki zelzele felaketzedelerine yardım1arı
m istiyecektir. 

antantı 
Konsey toplantısında Bulgaristan da 

antanta girmeğe davet edilecek 
- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAII1FEDE -
cektir. 

Politika ve Rempa ga.1.etelcrine gö
re ltalya, Macaristan ve Romanya ara
sında siyasi münasebetleri l!amimileş
tirmeğe çalıprak Balkan antantının 
daha müsait bir hava içinde bulunma
sını istemektedir. 

Sofya 11 (ö.R) - Utro gazetesi, 
Venedik mülakatının cenubu şarki Av
rupada ıulhu korumak ve yeni bir or• 
ganizasyon yaratmak istediğini kayde
diyor. 

Budapeşte 11 (ö.R) - Macarsak, 
ltalyanın Tuna ve Balkanlarda geniş bir 
diplomasi faaliyette bulunarak cenubu 
oarki Avrupanın emniyeti için Sovyet
lere kuvvetli bir ihtarda bulunduğunu 

Piyango 
- BAŞTARAFI l inci SAYFADA -

Jetler iki.şer lira amorti kazandılar. 
15.000 Lira 14562 Numaraya 
12.000 Lira 6025 Numaraya 

5.000 Lira 20681 28664 29513 1925 
4000 JJRA KAZANANLAR 

1504 16517 23251 15645 23991 7520 
2000 URA KAZANANLAR 

39008 9827 18463 14277 10874 31064 
18520 4433 17794 38281 

1000 LiRA KAZANANLAR 
32326 21490 29846 19486 20488 26947 
38899 334 21001 1422 38895 20181 
33813 22960 18586 10394 22224 32599 
19528 39874 6466 22120 10246 17628 
27889 8906 4130 3007 16096 7769 

.. ZOO LİRA KAZANANLAR 
29453 39230 39989 14058 16124 5292 
13470 639 24365 13120 18296 22601 
22062 2400 20369 31767 10524 80 

271 31917 10194 17894 37704 30828 
26437 1528 21850 26575 19978 36721 
9995 89f>6 30411 39241 22638 21618 

38297 30121 13975 16198 33978 10673 
22443 30605 12146 14948 17799 19578 
26683 28917 18980 14105 3472 29951 
17227 10389 37385 14442 13187 32210 
2489 35242 773 21921 12462 7451 
6108 23065 31203 15025 14922 12368 

31542 31771 12148 36505 7601 27571 
39395 13844 19443 38780 25259 35407 
25567 24691 30657 37643 3628 28970 
32358 33182 31207 15872 21987 38985 
2334 8016 26376 19637 35714 33985 

23334 29989 450 14744 20587 1397 
23916 16538 25493 4038 31173 6331 
27486 16427 11788 27816 16702 29825 
11084 7747 9137 15090 16126 36178 
28998 11693 7112 28195 26212 

50 LİRA KAZANANI.AR 
487 10116 16183 11304 9193 39937 

9108 19534 22818 20268 30097 31431 
24572 27934 16814 3178 18218 23921 
39886 37477 6323 1680 134 7371 

150 bin lira 
24782 numaraya isabet 

etmiştir-
Bu bileti İzmirde Çorak.kapıda :eiyan

go biletleri bayii Hac;an Tahsin Onder 
satmıştır. 

Talili vatandaş ta : 
Tepecikte kahveci Sadettindir .. 15 bin 

lira alacaktır. 

yazmaktadır. 
Bu ga7.eteye göre ltalya ve Türkiyı 

münasebetlerinde yeni bir <lostluk hava· 
sı esmektedir. Her iki memleket bal· 
kanlar ve Akdeni<ı: sulhuna aynı derece· 
de alakadardırlar. 

Pqter Hirlap, ltalyanın gayretleri il11 
Bükreş ve Budape te arasında müna
sebetlerdeki salahın kuvvetleneceği ka
naatindedir. 

Paris 11 ( ö.R) - Gazeteler, ltalya 
ve Romanya ara!lındaki yakınlığın Ro
manya - Macaristan arasında bir yakın
lık temin etmek üzere olduğunu kaydet· 
:mekted ir. 

Paris - Midi, ltalyanın Romanyaya 
manen müzaherette bulunmak suretiy- _ 
le balkanlar sulhuna hizmet ettiğini ya
zıyor. 

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

Fırtına 
BAŞTABAFl lİNCİSAHİFEDE 

de üç günden beri başlıyan fırtına bü
tün şiddetiyle devam ediyor .. Gircsuna 
gelmesi beklenen vapurlar fırtınadan 
diğer limanlara çıkmışlardır. 

İstanbul 11 (Husus!) - Şiddetli so
ğuklar ve' kar yüzünden istanbul - Te
kirdağ otobüs seferleri durmuştur. Mnr
marada fırtına şiddetli olduğundan tuz 
gemi<:i Tekirdağından hareket etmemiş
tir .. 

İstanbul, 11 (Hususi) - Alanyada 
karaya oturmuş olan Tırhan vapuru 
hakkında şu malfunat verilmektedir : 

l - Tırhan vapuru 6 - 1 - 940 ta Bot
lamios bumunda karaya oturmuştur. 

2 - Nüfusça zayiat yoktur .. Yolcular, 
salimen Alanyaya t:ıkarılmış, isk~n, isti
rahat ve tekrar seyahate devamlan te
min edilmiştir. 

3 - Tahlisiye vesaiti süratle mahalli
ne gönderilmiştir. 

4 - Hava, tahlis ameliyesinin devamı· 
na müsaittir. Hava müsait gitmekte de
vam ederse gemi yüzdürillecektir. 

5 - Geminin sigortasız olduğu hak
kındaki neşriyat doğru değildir .. Devlet 
Denizyollan idaresince dahili sigorta 
usulü tatbik edilmektedir. Ayrıca amor"
tismanlar tebik olunmaktadır. 

htanbul, 11 (Hususi) - Yalova ve 
Orhangaziye düşen kann kesafeti elli 
beş santimi bulmuştur. Bursaya işliyen 
posta ve yolcu otomobilleri bu yüzden 
geri döndüler. Tipi şiddetle devam ecJi.. 
yor .. Yolun açılmasına çalışılmaktadn·. ... 
iZMtRDE 
Zabıta vak'ası yok 
Son yirmi dört saat içinde Izmirdc 

tek zabıta vakası olmadığı anla.~ılmış
tır. 

iLAN 
Borsadan: 
Borsanın 1940 yılı bültenleri ile def.. 

ter ve sair evrakının tab'ı münakasası
nın mUddeü; 1!>-1-940 pazartesi günii 
öğleden sonra saat on beşe kadar uzatJl
.mışbr. isteklilerin mezkör gün ve saate 
kadar borsa umumi katipliğine müra-
caatları. 119 ('10) 



-ıoN KANUN CUMA 1940 

DOKTOR 
_ ...... _. ... ._. .................... mm ... ,.. ................... ~~ 

Bu Hakikati Herkes Bilmeli 
W. F. Renry Van der Zee 

VeıürekAsı 
SPERCO VAPUR 

ACENrAsı 

elal Yarkm 
IZMIR MEMLEKET , 

4St' AN ESİ DAHİLİYE 
MU'l' AHASSISI 

uayenehane: ikinci Beyler sokak 
· 25 TELEFON: 3956 , 

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

' AMERlCAN EXPORT LİNF.S İNC. ADRiATIKA SoSYETA ANONlMA 

BİOGE!'o1NE; en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan ve tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır.. N E V Y O R K Dl NA VİGAZYONE 
Grip, nezle, cnfiocnza, sıtma gibi h!!.stalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOG~Th"rE kan ve derman haplariyle NEVYORK İÇİN BRİNDİSİ motörü 17 - 1- 940 tarihin-

sigortalayınız.. : EXİLONA vapuru 14 ikinci kanunda de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
BİOGENİ.N~ ~aima ~m tazeJ~yip kuvvetlcn~r, ,!ınlSiiliği giderir! hariçten gelecek her türlü mikroplan ö1di1- bekleniyor.. de ~· Brindisi, Zara, FJume, Venedik 

rür. Tatlı hır ışillıa temın eder. Sınır ve adalclen snglamlaştınr, zekayı yükseltir .. Bel gevşeklif,ri ve ademi iküda- EXCHESTER vapuru 21 ikinci kA- v_e Trıyeste limanlarına hareket edecek-
rın en birinci devasıdır.. nunda bekleniyor. tir .. 

.ptoGENİflıı'E; küllananlar kafİJ'Yen kardanı ıhştan, soğuktan n havalann ilci:rişnıcsindcn müteessir olmazlar SERViCE MAR1TiME ROUMAİN ZARA motörü 24/1/ 940 tarihinde li-
Çünkü vücuda her zaman genç ve dinç buluİıdunır ve bu sayede müthiş ikibctlerle neticelenen GRİP nezle., ;nO: B U C AR ES T ~ımıza ~elerek ertesi gün saat 17 de 
enza, sıtma gibi hastabltlardan korur. Bu bastnhklar~an korunmak için büyükler sabah, öğle, akşam, 'birer sekiz KÖSTENCE İÇİN : Pire, ~rlnditl, Zara, Fiume, Trlyeste ve 
yaşından iistün çocuklar yalnız sabah, akşam birer BIOGENİNE alinalidtr. Hnsta oJ:ınlarm kurtulması için de 'bu bir BUCAREŞTİ vapuru 10 ikinci kfuıu- Vencdığe harek~t edecektir. 
mikdar nrttınlmalıdtr. HER ECZANEDE BULUNUR.. 1 na doğru bekleniyor. ~· MORANDI vapuru 13/ 1/ 940 ta-

"" wıu 1 ALBA JULİA vnpunı 13 ikinci k§- rihinde gelerek Cenova ve Riviera li-
. t E z"nmEVI HASTA nuna doğru bcklenircır. mnnlarına hnreket edecektir. 

DAID~~ui;Ô~TORU • :av••~• 11 •n 2!N>;:cuu:MMs ATİD NAVİGATION COMPANY CİT.l'A Dİ BARI \.·npuru 18/1/940 ta-

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı:: 

DOKTOR ·· ~~ - 8eyoğ[unda HA1FA rihinde saat 8 de gclUrek ayni gün eaat 

lsmal'ı Ha~tı BRiSl~OL OTELi BEYR:·P':;!~~~~sf;;>ERIYE !~e~:k~~, Napoli, Cenovaya hareket 

. Sı'rkecı"Je A'l'İD vapuru 16 ikinci kfuıunda bek- ADİGE vapuru 18 • 1 - 940 tarihinde 
Jeniyor. gelerek Ccnova. ve Rhiera limanlarına 

OSMANiYE OTELi Vapur1ann isim ve tarihleri hakkında hareket edecektir . 
hiç bir tnahhiit alınmaz. . J.:ANGANO vapuru 20 • 1 • 940 ta-

-
Sali~ Sona~ 1 .. .. -
Askeri hastanesi cilQ, saç ve züh- : Aka rça y 

l'evi hastalıklar mUtehassısı.. 5 
2 inci Beyler: No. 79 = Her gün saat 13 ten itibaren .. 

ll1111111111111111111111111111111111nı5 İkinci Kordon (Alman konsolosha; 
nesi karşL'ruıda) 206 numarada hastala'.
nnı kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha-DOK2'0R 

ülc~man Çoruh 
Çocuıı llastaJddarı 

miitahasSISI 
Lotidra ve Viyana hastanCIUinde 

etüdünü ikmal etriıi,ştir. . 
~her~ bbal eder. 
01U.fel:le adresi • Birinci Bejler 
80~ No. 4Z.. • 
Ev adttsi : Göztepe karakolu .kar· 

!ilSında 83t/1.. . 
TELEFON : !310 ' 

~-·(RiWliii5') 1 - 13 

2 ..... ~ .......... , 
PARts FAKÜL~İNDEN · ~ 

DİPLOMALI ; 
DIŞ r ABİPLEJU · · 1 

Muzaffer Eroğul l 

Kemal Cetindağ 1 
llastaıann.1 her gün sabah saat t 
dan ba hyarak Beyler sokak Numan -::!e caddesi 21 numarah muayeoe-

clerinde kabul 'ederler. l 
TELEFON : 3921 t 

.:--..... ~ii:!A::~Qllu::Jıllmirı:ı<:~;.asU!'!l:mJ• 

~ dökme lmıir ekonomik 

7 .SosoLiradır. 

nesini terketmiştir) .. · 
TELEFON : 3458 

Dış Doktoru 

Hatice Azra·: 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arkasında) 88 numara
da hususi munyenehanesinde hasta
larını be~ gün snat ondan 12 ye, üç
ten albya .kııdar kabul eder. 

TELEFON : 3287 

Birinci Sınıf l\lütahassıs 

Ur. Deın· r li · 
KAHÇIOGLU 

' t Cilt ,.e Tenasül hastnlıl<l. 

v~ 

Elektrik tedavilcrj 
Birinci Beyler Soluığı No. 5S ... 

İzmir • Elhnmra Sineması arkasında N 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 
lmbul eder.. TELEFON: 3479 
~~77.ZZX7JJ 

~emek pi~nne, çamaşır yıkama biz-

~~:~;;::E_c~a:~cc~ll'll!=s~;ı.ıı:•r~•:•• ı·K· Em
0

8°lxr0°aSm8.·n· Gan Bulvan 19, Tel. EHEI\f; · 

:-..~----m;ı·•TELE. 39'1 ..____ _____ _..,... ....... --------------~ 
:········································ .. .. • .. .. .. 
• 

Kiralık 
i Apartman ve Evler 
• 

İki danesi Göztepe Sadık bey 
köşkil arkasında biri 4 ve diğeri 7 
~ banyo, elektrik ve sair asri 
o~oru haiz iki ev, kiralıktır\ 
Görmek ,ist.iyenle.ı;ip ayni niabal-; 

t~ahçıv~ ibr:ıhime rnwacaat-

ba~ine ayni sahİbine ait Bafulba
da 116 numaralı apartımanda be

heri 3 od~lı 4 dl\ir~ kiralıktır. 
Gönnek istiyenlerin ayni apartı

landa Madam Raşel'e müracaat
arı. 
li . ' . 

: d er ikisinin ica,r1 için birinci kor-
: 0 nda 208 swıcla ,ll4üteahhid,.Azmi 
: ~VUşoğluna müres;aatlan. 
: TELEFON: 32n . .. 
:... ı - 3 : ...................................... : 

r 

DOKTOR 

l<ulak, Burun, Boğaz ve Hançere 
hastalıkları Uzmanı 

~· İzmir Caddesi No. 132 
Saat SİNEMASI YANINDA 
teda ~ ten sonra hastalan kabili ve 

~Vieder. 

Bozkurt 
IZMİR MEMLEKET 

HAS'J' ANESİ 
Asabiye mütahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

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

DOKTOR 

Behçet U~ i 
· çoculı hastaldifarı . · 

Mütahassısı 
ffao;talanna her gün saat 11.30 dan 

1 e kadar Beyler sokağında Ahenk~ 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin-:;,,;: 
de kab\11 eder. 
~...ZZ-LZ7.JGV'"..LZZtOQIO-

................ ..., .... 111!1~~--
0PERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cerrıil 
Ora ~ 

FPansız hastanesi· 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Frans~ hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey. 
ler sokağında .... No. 4.Z ... 

TELEFON : 2310 
·nsr=x~ 

~ Bu her iki otelin mÜlteciri 45 senelik otelcilik mütehuıııı bay Ömer Vapurların hareket tarlhleriyle nav- rıhınde gelerek Cenova ve Rivicra li-

u"tfu·· Beı1gu"''d'ır. l 1ard L d L1•LI manlanna hnreket edecektir un a~l eği~iıuwerden acenta m• İSEO vapuru 26/1/940 ~d 
Briıtol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan suliyet kabul etn;ez. lerek Cenova ve Rivicra limanl~ 

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi Daha fazJa taf~UAt için ATATt.mK hareket edecektir. 
asansörü ve hususi lokantası vardır. caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der NOT - BlitUn bu vapurlar Triyeste 

:-.ı Bütün asri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine:-;; Zee ve Şsı. Vıpur ecentalıtına mUraca· v.eya ?enovada Şimalt ve cenubt Ame-

l t b ı 'h · d l'kt. t dilm sJ ri 1 nka lımnnbnnn hareket eden halla 
ve • an u cı etme e nezareti fevkaladeye ma ı il'. • e e c.a 0 unur. Anonim seyriseiain şirketinin ve Afrika 
~ Bütün bu mükemmeliyetlere ilivete11 fiyatlar rekabet kabul etıni- TELEFON: Z00'7/ZOOS ve Hindistana hareket eden LLOYD 
t\yecek derecede ucu7.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehasaıu TRİYESTİNO anonim seyrisc!ain ştr. 

bay Ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati UMDAL keti vapurlannn tesadUf ederler. 
meydana kovar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda _ -JJ.-- IGNAZİO l\1ESSlNA VE ştmEKAsı 
bulu:ıan otellerde bulu•urlar. N .. KUMPANYASI "'~ x UMUI\u DENİZ ACENTALIÖI LTD. RA VENNA vnpuru 12/ 1/940 tarihin· 

~.,,,,.-~.y~ 2 5 A• ~ 1 &.511JJO!i2S HELLENnC LİNES LTD d 1 .... ı ı . e ge erek Cenova ve Rlvlera limanla-
,. PATRAİ vapuru 15/20 ildncl kAnun rına hareket edecektir. 

arasında beklenilmekte olup Anversa ve NEERLANDAİSE ROY ALE Sus, • • 

Tesekkür benim • 

hakkım. Bir şişe 

Rotterdam için yUk alacaktır. KUMPANYASI 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR ACHİLLES vapuru 17 • 1 • 940 tari-
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence hi~de bekle?mekte olup Burgas, Vama 

ve Vnrna için hareket edecektir .. Yolcu ~ostence lımnruanna hareket edecek-
\'e yük kabul edecektir. tir .. 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, ACHİLLF.S vapuru 23/ 1/940 tarihin-
Hayfa, Bcyrut. Durna.o ve Triyestc jçin de gelcr~k Anvers, Amsterdnın ve Rot
barekct edecektir. Yolcu ve yUk kabul tcrdam lunanlanna hareket edecıektir. 

( Naturol Kemal) ile edecektir. SVENSKA ORİENT LİNİEN 
GOULANDRts BROTHERS VİKİNGLAND motöril ikinci kAnun 

rahat iskarpin giyi-

1•orum. 
"' 

Hila i 
Eczanesi bu ese!:• !e 
ne kadar ·!tihar 
etse yeri vardır

Eczacı Kemal KfimiJ Afıtaş, dostun diye ıia.. 
ffaJdlıaten onan JıolonyaJarı da llireP Şedöt1roe' 

~·~~----..-~m:li----ml!ll-----.--B---' Kiraya verilecek Alsancak .. Afyon yolcu 
. trenlerindeki seyyar büvetler. 

D. D. Y. 8 ci işletme Komisyo-
nundan: 

Haftada dört gün Karakuyu yolile Alsancak • Afyon arasında 
işleyen 1307 - 1308 katarlardaki seyyar büvetler bir sene müddetle 
açık artırma usulile kiraya verilecektir. ihalesi 29. 1. · 940 günü Mat 
16 da Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca yapılacaktır. 

Muhammen bedeli (800) lira olup isteklilerin 60 liralık teminat 
makbuzlarile tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri l~ımdır. 
Şartnamesi işletmem izle Afyonda 7 ci i letme kale_minde görülebilir. 

12, 14, 17, 19 125 (68) 

Kiralık Bağ ve Tarla 
;r orbalı istasyonu civarındaki idaremize ait 2 hektar bağ ve 4 hek

tar tarla üç (3) sene müddetle kiraya verilmek üzere açık artırmaya 
çıkarılmıştır. ihalesi 25. 1. 1940 günü saat 15 de Alsancak işletme 
binasmda komisyonumuzca yapılacaktır. 

Üç senelik muhammen kirası ( 440) lira olup isteklilerin (33) lira
hk muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vaktinde komisyonu
muza gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde ve Torbalı 
istasyon şefliğinde görülebilir. 

1 '26 (69) 

(HRLLAS) LTD. sonlanna doğru beklenmekte olup Go-
p t R E tenborg ve Kopenhag limanlanna ha

•NEA HELLAS• 
Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev

york hattı ... 
Pireden hareket tarihi : 

reket edecektir. 
SF..RViCF. l\1ARIT1ME ROUl\IAİN 
SUCEA VA vapuru 14/1/1940 tarihin

de gelere Malta ve Marsilyn limanlarına 
hareket edecektir. 

NOT: 15 - 1 -1940 
Yolcu ve yük kabul edecektir. 
Gerek vapurlıı.rın muvasa!At tarihleri, Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

gerek vapur isimleri ve nnvlun1an bak- hareket tarihlerinin kat'i olmadığını ve 
. . . 

1 
• bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-

kında llcenta bır teahhüt a bna gıremez. zın değisebT ld - b h 
• 

1 
• • ... ı ır o ugunu ve u usustan 

Daha fazla t.nfsılnt ~mak ıçın Birinci dolayı acenteye bir mesuliyet teretti.ip 
Kordonda l.Ş2 numarada •UMD.4.• l'tmiycceğini muhterem yükleyicilerin 
umu.ınt deniz. AOf'otalığı Ltd. mUracut kayıt ve işaret etmeleri rica ol~ur. 
edilmesi iica olunw: Daha fazla tafsilfıt için Cümhuriyet 

Telefon : 4072 M~du.fi. et caddesi!°'de FRA TELLİ .SPERCO vapur 
Y nccntesıne müracaat edılmesi .. 

Telefon : 3171 Acenta TELEFON : 2004 - 2005 

.. ml_llm!_DOllilmlilm __ ... ,_.,... : • ••• • • •• • • •• • • • ı •• ı • • ı ı ı •• • ı •••• ••• ı • ı ı • ıı: . . 
Asabiye Mütcılacusısı 

DOKTOR 
Cahit Tuner 

Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 
sokak (tl'çllncil Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- • 
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

. . 
• . . . . . . 
• . 

OLiVJER VE i 
ŞtlREKASI LTD. i • • 

VAPUR ACENTASI i • . . . 
E ATATÜRK CADDESİ Rees binası ! 
: TELEFON: 2443 : . . 
: Londra ve Llverpol hatlan için 5 
: piyasanın ihtiyacına göre vapurla- i 
: rıınız sder yapacakJlrdır. : tl·------------:1\} .................. 111 •••••••••••••••••••••• : 

.! .......................... , ............ ._ ... . 
T. C. Ziraat Bankası 

Kuruluş tarihi : 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve aJan adedi : 262 
Zirıri \'e ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
lKRAMttE VERECEK 

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

4 Adet 1.ono Liralık 4.ooo Lira 
4 • 500 • 2.000 • 
( li 250 • 1.000 • 

IZMIR BELEDlYESlNDEN: ~uıaıamzıcıa!'1'-!M!11i'e"'2_.~w-•s:111_•t---m:::ı~ 
Eşref'paşnda 617 sayılı '.sokakta wğım Vatansever her Türk gencinin 

yııptırılıriası. fen işleri müdürlüğündeki okuması icap eden kitap: 
keşif ve şartnamesi veçhlle açık eksilt- Büyük Türkiye 
meye konulmuştur. Keşif bedeİi 3403 
lira olup ihalesi 24-1-940 çarşamba gü- Yazan Orhan Conker 
nü saat 16 andır iştirak edecekler 255 Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
lira 25 kuruşluk teminatı iş bankasına Fiatı 150 kuruş. Sipariş bedeli 
yahtarak makbu?.lle encümene gelirler. - peşin gönderilıiıelidir. 

7-12-17-23 (40) .... • 

40 l 100 • f.000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 

160 • !O • 3200 • 
DİKKAT: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde !>O liradan aşağı düşmi

yenlero ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlaslyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 EylQJ, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Haziran tarih

lerinde çekilecektir. 
Karantinada 199 sayılı sokakta mev- 1640 lira olup ihalesi 26-1~940 cuma gil· • •• ~~~~yoo~~~~~~~~~atlG~dı~~~~~~~m=~------------~~----•••---~-~~~ı · 

tılınası, fen işleri mUdilrlüğündeki ke- liralık teminatı iş bankasına yatırarak SIHHAT VEKALET!NtN RESMi RUHSATINI HAtZ 
şif ve şartnşmeSı veçhile açık eksiltme- makbuziyle encümene gelirler. K A Ş E · 
YE'. konulmu~tur. Muhaf(lmen bedeli 12-17-21-26 132 (71) 

=w. 1 ~-'lU -... 
lzrnir Lise ve Orta ., Okullar satın alma komisyonu başkanlığından: 

Cinsi Azı Çoğu Beher kilosu Muhammen tutan tık teminat Ait olduğu O. Açık veya kapalı 
.}{ Kilo Kilo K. L. K.r. L. K. zarf usulü 
DOY\ln eli 7500 8400 45 3780 283 50 Kız \'e E. J ... Sanat O. Açık eks. 
Dana eti 700 ıooo 28 280 .21 Buca Orta okul • • 
.l{ ana eti 1800 2250 28 630 47 25 Karşıyaka Kız Mu. • • 
p 0Ytın eti 1800 2250 45 1012 50 15 94 Karşıyaka Kız Mu. • • 
T atates 9100 12300 9 1107 83 02 Vatıb Okullar • • 
Toz Şeker 3600 4600 28 1288 96 60 Yatılı Okullar • " 
İrilya zeytini 1530 2085 25 521 25 39 09 Yatılı Okullar • • 

ieneke J>eyniri 2380 3200 35 11%0 84. Yatılı Okullar " • 
n aşar peyniri 1025 1225 65 796 25 60 Yanlı Okullar • • 
ıkf18 eti 3650 4550 28 1214 , 95 55 Kız ve E. L. Sanat O. • • 
yuı:::i c~ek 87000 108250 J0,5 11366 25 852 53 Yatılı okullar knpah :ıarf U. 

iııalcl . ~ ~ ve muhammen bedelleri yazılı yiyecek ihtiyaçlarından birinci nevi ekmek kapalı zarf usulülc n di!~leri açık eksiltmeye konUlmuştur .. 
kapaJıe.rt k~unusani 1940 tarihinde salı günil saat 15 :en itibaren ayn ayn yapılacaktır. Şartnameleri her gtin Maarif müdürlüğünde görebilirler.Ekmek iç.in 
ııı. cÜıı zarf eksiltmesine iştirak etmek istiyenlcr 2490 sayıla kanuntm 2 inci \'e 32 inci maddeleri mucibince hımrlıyacaldan teklif mektuplanoı yukarıda T•· 

ve saatten bir saat öncesine kadar komisyona makbuz mukabili tesliin etmeleri ve diğer. maddelerin açık ' eksiltme.tine iştirak edeceklerinde teminat 
. . " 

Şiddetli BAŞ, DİŞ ağrı· 
larını, ROMATİZMAsan· 
cılarını SİNİR, rahatsız· 
lıklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 
algınlığına karsı mües· 
sir Haçtır. 



.., .... ,. 

Belgrad içtimaından ümitler 
Balkan antantı konseyinin bu içtima devresi hcikkında Londra siyasi 
mahfilleri ile Balkan devletleri 111erkezinde çök ümidli bir hava esiyor 

Dört devlet Hariciye Nazırı Japon kabinesinin vaziyeti 
~~~~~~~~~~___,.. * .......,_,~~~~~~~~~~ 

Çok nazik bir devrede ve çok mühim Başvekil 
meseleler üzerinde görüşecekler 

Abe'nin nihayet istifa et
karar verdiği bildiriliyor 

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

Londra 11 (ö.R) - Balkan hariciye ve Romaya da bu devletlerin sefirleri Vaziyetteki ademi istikrar ve miistak-
naurları konseyinin yeni içtima devre- 'lttısıta.s!ıyle bildirileceğ"mi söylemi.; tir. bel tehlikeler muvacehesinde müessir 
si münasebetiyle Londra siyasi mahfil- ve emin bir teşriki mesai için zanıri bir 
}eri çok ümitlidirler. lngiltere, büyük Roma 11 (A.A) - Tuna havzasında mukaddeme olan umumi uzlaşmayı ta-
müttefiki Türkiyenin kuvvetle müzahir balkanlarda sulhun muhafaza edilmesi hakkuk ettirmek maks::ıdile Balkan mil
bulunduğu Balkan antantı konferansın- Italynnın ittihaz c~ olduğu hattı ha- Jetleri arasında mevcut ihtilaflı mesele
dan bir sürpriz beklenilemiyeceği kana- reket sayesinde müessir olmuştur. lerin mütekabil anlaşma ve nisafct zih
ııtindedir. Bugün de hu mmtakada henüz halle- niyeti dahilinde halledilmesi icap eder. 

Bununla beraber dört devletin hari- dilmcmis meseleleri müslihane bir ru-
ciye nazırları çok nazik bir zamanda fi- rette halletmeğe çalışan gene Italyan Roma 11 (Ö.R) - Nim resmi mahfil-
kir teatisine fırsat bulacaklardır. Bu mü- siyasetidir. lerde beyan edildiğine ~öre Italya Ma-
hiın mUlfıkat Romada ve Londradn aynı Ne Italyanın ne de Macaristanın ce- caristan:ı kimin tarafından olurs:ı olsun 
nlaka ile takip edilecektir. nubuna bolşevizmin hulUl ve nüfuz et- taarruza uğradı?,ı takdirde askeri yar-

Balkan devletleri, harbın balkan hu- mesine beraberce karşı koyacakları söy- dımda hulunmağı taahhüt etmi~tir. Bu
duUarına sirayetine mani olmak üzere lenebilir. Esasen faşist meclisi Tuna na mukabil Macaristan şimdilik Tran
fikir istiraklerini tebarüz ettirecekler- havzasında ve Balkanlarda vukua gele- silvanyn ilzerindeki müddeiyatmı mev-
dir. cek her hangi bir hadisenin Italyayı la- zuubahs etmeme~i v:ıadetmiştir. 

Berlın, balkan hariciye nnzırları kon- knyd bırakmıyacağını çilnkü Italyanın Londrn 11 (Ö.R) - Ba7 Jer Nahrihtc-
seyinde görüşülecek ehemmiyotli bir Arnavutluk krallığının Italya ile birleş- nin Berlin muhabirine gÖre Italynnın 
mevzu bulunmadığına kanidir. mesi üzerine bu mmtnkada müşterek balkanlarda komünizme karşı sed cek

Romanya hariciye nazırı beyanatında, kara ve den.iz hudutlarına sahip bulun- me gayretleri Almanyada tasvip olun-
balkan konseyi mukarreratının Sofyaya duğunu beyan etmiş idi. maktadır. 

~----------------------------------~~ • • 

• 
mı ye 

Tokyo 11 (A.A) - lyi malfunat al
makta olan mehafil B. Abenin istifa et
meğe karar ve bu husus hakkında dün 
kabine erkfuıınn mallı.mat vermiş oldu
ğunu beyan etmektedir. Bu karar yeni 
kabinenin teşekkülüne kadar resmi ma
hiyet iktisap etmiyecektir. 

Tokyo 11 (A.A) - iyi malô.mat al
makta olan mehafil Japonya ile Sovyet 
Rusya arasındaki ticaret Hilafı projesi 
metninin dün B. Tağo tarafından Mos
kovada B. Mikyana tevdi edilmiş oldu
ğunu ve bugünlerde bu proje hnkkında 
yeni görüşmeler yapılmasının mütasav
ver bulunduğunu bildirmektedir. 

Gazeteler Tsurvua ile Viladivostok 
arasında yolcu ve emtia nakliyatının ye
niden başlıyııcağını yazmakta ve bu
nun Rusya ile Japonya arasında bir mu
karenet vlicuda geleceğine alamet ol
du!,runu ilfı.ve etmekicdirler. 

Finlandiyaya yardım ıçın 
Tokyo 11 (Ö.R) - Japon gazeteleri 

Amerikanın büyük bahri teslihatına 
mukabele için Japonyanın da müthiş 
bir deniz programı tatbi.ka koyulacağını 
yazıyorlar. Japonyanın eski ve yeni hariciye nnzırlan bir arada 

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

lsveçın Almanyaya 
Berlini teskin 

verdiği teminat 
etmiş .. • 

mı 
Stokholrn, 11 (Ö.R) - İsveç matbua

tı, İsveçin Finlandiyaya bitaraflıktan ay
rılmadan yardımda devam edeceğini 
kat'iyetle beyan ediyorlar. 

Bu gazetelere göre Finlandiyn, Rus 
ittifakının ne loymette olduğunu Alman
yaya göstermiştir. Almanya emin olma
lıdır ki İsveç, münhasıran bitaraflığını 
müdafan için silaha sarılacaktır. İsveçi 
şu veya bu tarafn <;ekmek teşebbüsleri 
milletin bütün vasıtaları ile akim bıra
kılacaktır. İsveçin bu teminatı i.iıerine 
Almanya sükunet bulmuştur. 

Oslo, 11 (Ö.R) - Norveç matbuatı, 
muhtelif memleketlerden Finlandiynya 
gönderılen silah ve cephanenin Norveç
ten transit olarak geçmesini İskandinav
ya devletlerinin bitaraflığı ile kabili te
lif görmemekte ıvnr eden Alman ga
zetelerine cevap 'lieriyorlar. 

Bu gazeteler, Norveç ve İsveçin Fin
landiyaya karşı düşmanca vaziyet nlma
ruın gönderilen bu silfthlann geçmesine 
mani olamıyacaklannı bildirmekicdir
ler .. Bir Pin askeri diişman gözliyor . 

Bir hava zaferi 
--~~--~~~~--~--#--*~--~~~--~~~--~ 

sara uğramıştır. - BAŞTAKAFI 1 inci SAYFADA -

Londra 11 (ö.R) - Ingiliz hava neza
reti, lnglliz tayyarelerinin şimal deni
zinde devriye uçuşları yaptıklannı bil
diriyor. 

Londra 11 (Ö.R) - Alman tayyare
leri bu sabah Iskoçyanın şark sahilleri 
Uzerinde uçmuşlar, Ingüiz avcı tayyare
leri ve defi toplann müdahalesiyle hiç 
bir bomba atmadan tnrdedilmişlcrdir. 

Norfolk açıklnrmda bir ticaret gemi
sine taarruz eden Alman tayyareleri In
giliz avcı tayyareleri ile muharebeye 

mecbur edilmişlerdir. Halk, hava har-
bını heyecanla seyrebniştir. Düşmanın 
iki tayyaresi düşürülmüştür. 

Londra 11 (Ö.R) - Ingiliz gazetele
rinin Kopcnhag muhabirlerinden aldık
ları haberlere göre Heligoland Alınan 
deniz tisleri üzerinde dolaşan Ingiliz 
tayyareleri ile Alman tayyareleri ara
sında büyiik bir hava harbı olmuştur. 
50 Ingiliz ve Alman tayyarelerinin işti
rak ettikleri bu harpte Almanlar mU
him zayiata uğramışlardır. Deniz üsleri 
üzerine Tngiliz tayyarelerinin attıkları 
bombalardan stratejik büyük bir ehem
miyeti haiz olan Hindenburg mevkii ha-

Berlinde soğuk bolluğu 
ve kömür kıtlığı 

Londra 11 (ö.R) - Bcr1inden bildiriliyor: 
Şehirde büyük bir kömür buhranı vardır. Şimrndüferler, asker ve 

harp malzemesi nakliyatı ile meşgul olduğundan Berlin kömürsüz kal
mıstır. Dün gelen sekiz tren derhal kapışılmıştır . Alman gazeteleri 
müstecirlerini bütün bir gece soP,uktan donmağa mecbur eden eml'"1< 
sahiplerine karşı hükümetin ne gibi bir cezai tt-dbir düşündüğünü 
sormaktadırlar. 

'n g i ii z işçiler & A n1 an işçiler· gi b i 
bedbaht dt~iller ... 

l.ondra 11 (Ö.R) - D -.vli l le .. ald gazC'tesi, \erdiği haberlerin Al
man radyosu tarafından istismnrı aleyhinde ne~riyattn bulunarak 
diyor ki: 

• Dinl 

Londra 11 (A.A) - Tabiiyetleri meç
hul bir takım tayyareler dün Taymis 
nehri mansabı üzerinden uçmuşlardır. 

Bir Alman tayyaresi Ingilterenin ce
nubu şarki sahillerinde kfıin bir şehir 
üzerinde uçmuştur. BUtün bu tayyare
ler avcı tayyarelerinin takibi ve Ingiliz 
defi toplarının endahtı üzer• uzaklaş
mışlardır. 

Evvelki gün batmış olan Dunbar Cast
le adındaki lngiliz transatlantiğinin 
harp gemilerinin refakat etmekte oldu
ğu bir kafile arasında bulunduğu öğre
nilmiştir. 

Harp değil 
cinayet 

Londra, 11 (Ö.R) - İngiliz gazetele
ri, balıkçı gemilerine . vukubulan hava 
taarru2Jarının btitün Ingiltcrede büyük 
bir nefret uyandırdığını kaydetmekte
dirler. Balıkçı gemilerinin t.mrlbi har
bin neticesi üzerinde bir tesir yapamaz. 
Bu itibarln bu bir harp değil, bir cina
yet telakki ediliyor. 
Yunan maliye nazın 
ve Miır banf(a 
m .. ürü Lon rada 
Londra1 11 (Ö.R) - Yunan maliye 

nazırı Apostolidis ve Milli banka mü
dürij İngiliz hükiiıneti ile ticari müna
sebetlerde bulunmak için bugün Lond
raya gelmişlerdir. İngiltere - İspanya 
arasında da bir ticaret anlaşması yapıl
mak Uzcredir. 
·Amer ika Linç 
usulünü ~~ldırı~or 

Finlandiyada Rus askeri kalmadı 
Finler hatta bir kaç noktada Sovyet toprağında 

harp etmektedirler 
- BAŞTARAFI 1 fNCt SAJJiFEDE -
mi ricat hareketini haber vermqtlr. Bü
tün Fin topraklan istila altından kurta
nlınqtır. Bir çok noktalarda Finlandiya
lıUır Sovyet arazisinde harp ediyorlar. 

Roma 11 ( ö. R) -- lsveç gazeteleri 
buz denizinden Mannerhaym hattına 
u7.anan sahayı Finlerin tabii Majinosu 
saymıyorlnr. Burada sıfırın altında 40 
derecede harp memleketin yabancısı 
olnn mütaarrızlar için bir kat dahn öldü
rücü bir mahiyet almaktadır. 

Brüksel 11 (ö.R) -- 1939 senesin
de Mannerhaym istihkamlarının tensiki 
ile uğraşan Belçikalı general Emil Badu 
Finlandiyadnn dönmüştür. 

Roir gazeteoine beyanatında Kızıl or
dunun insanları kasaplık koyun sürüleri 
gibi sevkettiğini ve harcadığını, ne teknik 
ne de taktik bilmediklerini, modern si
]ô.hbrı asla kullannmndıklarını, dört yüz 
bin Fin askerinin en modern sığınakları 
ihtivn eden Mannerhaym istihkamların
da Rus istilasına mukavemet edebilecek
lerini söylemiştir. 

Paris 11 ( ö.R) - Bir gazetenin harp 
muhabiri. Finlandiyanın şimalinde, Fin 
kayak askerleri arasında bir gün geçir
miştir. 

Muhabir diyor ki: Fin kayakçıları 
akıllara hayret verecek bir faaliyet gös
teriyorlar. Bir gecede yüz kilometreden 

fazla mesafe alarak düşmanın gerilerine 
baskınlar yapmakta ve ağır zayiat ver
dirmektedir. 

Helsinki 11 (A.A) - 10. 1. 1940 
Ffolandiyn resmi tebliği: 

Gündüz Kareli berzahında nisbeten 
sükunetle geçmiştir. Ruslar kendi hatla
rını tahkime devnm ediyorlar. Lndogn 
gölünün şimalinde bir Rus taburu dağı
tılmıştır. Ruslar 200 ölü ve 40 yaralı esir 
bırakmışlardır. Raate mıntaka~ında Fin
landiya toprakları Rus hududuna kadar 
temizlenmiştir. Diğer rnıntakalarda mü
him bir şey olmamıştır. 

Finlandiya keşif kolları muvaf fnkıyet
le faaliyetlerine devam etmişlerdir. Düş
man tayyareleri az faaliyet göstermişler
dir. 

Finlandiya tayyareleri bir çok keşif 
uçuşları yapmıştır. 

Londra 11 (ö.R) -- Röyterin askeri 
muhabiri Finlandiyaya lngiliz harp leva
;zımının gönderildiğini haber veriyor. 

Muhabire göre bunlar Finlere Rus
lardan iğtinam ettikleri techizattan daha 
faydalı olacaktır. Finlandiyalılar müs
tevlilerden daha dirayetli ve şevkli harp 
ediyorlar. En mühim unsur, Rus ordusu
nun maneviyatını kaybetmiş olmasıdır. 
Sou Salmide Fin zaferi kat'i bir mahi
yet almıştır. 12 bin Rus askerinin ihata 
edildiği Sallada bunu ikinci bir zaferin 

Müstemlekit nazırı 
Makdonalt'ın nutku 

Londra 11 (Ö.R) - Müstemlekat nazırı Mister Makdonald Büyük 
Britanya imparatorluğunun harpte oynadığı rolden şu suretle bah
setmiştir: 

c: Hitler, Almanyanın infirada yüz tutmuş köhne devletlere karşı 
harp ettiğini söylemiştir. Bugün eski dcrebeyliklerle demokrasiler 
harp ediyor. Hitlerin yahudileri ezmesi derebeylik devrine rücudan 
başka ne olabilir~ Alman ırkının diğer bütün ırkların fevkinde oldu
ğu nazariye köhne bir kadının ihyası değilmidir~ Hitler köhne iti
kadlar kolleksiyonunu temsil ediyor. Kanada, Avusturalya, Cenubi 
Afrika, Kıbrıs ve Malta gibi, dünyanın her tarafına yayılmış olan im
paratorluğun genç milletleri bugün Hitlerin derebeylik fikirlerine kar
şı harp ediyorlar. Alman milJeti bu facianın doğuracağı korkunç ne
ticelere katlanmalıdır. Almnnyanın imhasını istediğimiz yalandır. İn
gilizler, Almanların yüksek vasıflara sahip olduklarını takdir ederek 
bunları kullanmak için hürriyetlerini elde etmelerini istediler. 

Bugünkü harp sadece bir mücadele değildir. Kuvvet ve kudrete 
istinad eden eski bir nazariye ile serbest fikir ve miisamahaya daya
nan yeni düsturun çarpışmasıdır. 

Bitaraf tahkikat lngiliz!erin zehirli 
gaz kullanmad1klarını gösterdi 

Londra 11 (ö.R) - Graf Fon Spee ile mücadele ederken İngiliz
lerin zehirli gazlı bomba kullandıkları iddiası üzerine Orügvay hükü
meti bir tıbbi tahkikat komisyonu kurmuştur. Komisyonun raporu 
Londraya gelmiştir. . • 

Bütün yarahlar ve hastaların muayenesinde bunlardan kiç birinirı 
gazla malul olduklarına 'dair bir a lamet görülmediği bildirilmiştir. 

takip edeceği anlaşılıyor. 
Roma 11 ( ö.R) - Resmi Alman 

makamları, Finlandiyadaki Rus ordusu 
nezdinde Alman erkanı harp zabitlerinin 
bulunduğunu tekzip ediyorlar. 

Londra 11 (ö.R) -- Finlandiyada 
askeri vaziyet şu suretle hülusa ediliyorı 
Soğukların şiddetinden şimalde faaliyet 
durmuştur. Mannerhaym hattıncı Kızıl
ların yaptıkları taarruzun hiç bir netice 
vermemesi cenupta da hnrekiıtın durma· 
sına ısebep olmuştur. 

Şarkta. Sallada harp şiddetle devam 
ediyor. Ladoga gölü üzerinde mütema
di bir faaliyet vardır. 

Şimal cephesi istisna edilirse Finler di· 
ğer mıntakalarda esas hudutlarına yakın 
bir cephe tutuyorlar. Yakın memleket• 
lerden mütemndiyen yardım geliyor. 
Her gün lsveçten yeni gönüllü müfreze
leri akın etmektedir. lsveçli işçiler askere 
çağınlan Finlerin yerine Finlandiya fab
rikalarında çalışmak için kafile halinde 
müracaat ediyorlar. 

Londra 11 (ö.R) -- Sovyet Rusya
nın hava komiseri Kazanoviçin vazife~ 
sine nihayet verilmiştir. Buna sebep SoT
yet tayyarecilerinin Fin tayyarecilerinin 
dununda kalmalarıdır. 

Finlandiya harbının başından beri 
Sovyetlerin 2 00 tayyare kaybettikleri 
malumdur. 

Fransız 
Cümhurreisi 

B. Daladiye ile görüşd 
Faris, 11 (A.A) - Rcisicümhur bay 

Lebrön dün öğleden sonra B. Dnladiye
yi ziyaret etmek üzere harbiye nezare
tine gitmiştir. 

Reisicümhur başvekil ile bir saatte!l 
faıda görüşmüştUr. 

İngiliz transadantiğl 
nasıl batmış". 
Brüksel, 11 (Ö.R) - Mayne (8?1>8· 

rak batan Kassel- adındaki İngiliz trans
&tlantiğinin hnrp gemilerinin himayesi 
altıncla bir konnuva dahilinde seyahat 
ederken battığı anlaşılmıştır. 

ingilterenin Moskov a 
se~irinin izni. •• 
Londra, 11 (A.A) - Moskovadaki İn· 

giliz sefiri Lonclraya muvasalfitında ga· 
zetecilere beyanatta bulunarak mezuni· 
yetinin bir veya iki ay devam edecl'ği
ni söylemiştir. 

Fransadaki komunist 
mebuslar 

Paris, 11 (A.A) - Üçüncü entcmas
yonalin faaliyetini reddetmemiş olan 
bütün komünist mebusların teşrii vcka· 
!etlerinin ncz'i hakkındaki kanun H\yi
hasının hattı hareketlerini bildirmeleri 
için silah altında bulunan mebuslara se
kiz gün mühlet vereceği haber ~ 
tır .. 

Komünist mebuslardan Levez cJaha 
şimdiden kendisinin komUnist addedil· 
memesini bildirmiştir. 

MAVIKiTAP 


