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lan nıUndereeatmdan gazetemiz rnesullyet kabul etmez. 

• s.del Buzkıranı 
Moekova 15 (A.A) - ICin ... w.ude ölle

yfa Sbılin bmılarw 2t ayd••'*'i ......_ IÜ

rilldemekte olduiu Sedef bmlmuuna 88 inoi 
dairede Groenlancl ile Spibbers ar....&. wıU. 
WdolmUflar. 

·------..J Yeni A.ır Matbauında buılmıftır. 

Bu Cumartesi Hollanda ve Belçika
Ya Hitler taarruz emrini verecekmiş 

~ ~ .. sayıenaıgiıie··gare .. ·c;arpte .. a·sırıia·rp .. 

Hollandanın merkez.i Am.terdam 
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Milli iktısadı 
koruma kanunu 
Dün Parti grubunda ve Mecliste 

Başvekil izahat verdi 
Ankara 15 ( Hususi) - Cümhuriyet Halk Partisi Grubu bugün. 

~t onda Hasan Sakanın riyasetinde toplandı . : 
: Milli iktısadı koruma kanununu tetkik için grup içtimaında te.,kili: 
t -·· SONU 3 üncü SAHİFEDE ··- : 
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Almanya 
Bir taarruz 
Yolu arıyor 

--Jf--
Ş EV KET BİLGİN 

Birkaç ıündenberi Avrupanın muhtelif 
~ederinden gelen haberler, siyasi ve 
.. eri vaziyetin bitaraf memfoketleri 
~ endifelere düıürecek kadar ağır
-tbiını gösteriyor. 

bu taarruzdan sonra başhyacak 
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Belçika ve Hollanda taarruza karşı koyacak bütün 
tedbirleri aldıklarından gali/ avlan mı yaca ki ar 

PARiS, ıs (0.R) •• Pöti Parizyen gazetesi as· 
keri muharriri Şart Moris şu mühim haberi veri· 
yor: 

Onümüzdeki cumartesi günü Kitler Hollanda 
·ve Belçikadaki ordularına taarruz emrini vere
cektir •• 

Müttelikler, Belçika ve Hollandalılar hazırlık· 
sız yakalanmıyacaklardır .. Garpte asıl harpte 
bu tecavüzden sonra başbyacaktır .• 

Nevyork 15 (ö.R) - Nevyork Herald Tribun yazıyor: Almanlar 
geçen dünya harbine Belçikadan baflamışlardı. Şimdi de harekete 
geçmeden evvel Hollanda ve Eelçikaya taarruzları ile kendi aleyhle
rinde yeni bir dünya harbi daha açacaklarını nazarı itibara almalıdırlar. 

Brüksel 15 (A.A) - iyi haber nlnn 
mahfillerde şöyle denilmektedir: 

Bütün ihtiyat tedbirleri alınmıştır. 
Belçika her ihtimale karşı hazır bulu
nuyor. Umumi kanaat; vaziyetteki ger
ginliğin oldukça znil olduğu merkez.in
dedir. Bu sebeple al~dbirlerin ya-

kında kaldırılması kuvvetle nıuhtemel
dr. 

Askeri tedbirlerin birdenbire artırıl
masını intaç eden sebepler halka bildi
rilmemiştir. 

Geçen hafta Alman matbuatı bitaraf
- SONU 6 INCI SAidFEDE -

. 
·~~ 

Belçika kralı bir askeri telt işte 

Amerikada tethiş 
- *-

Geniş maksatlı bir ihtilal 
cemiyeti keşfedildi 

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

Bankaları, ~lektrik, havagazı fabrikalarını, posta, telPfon ıner· 
L-~-çika ve Hollanda, tam seferberlik 
~edirler. HudutJannda yarın mu-.-;t bqlıyacakmaş gibi hararetli ha

A merika kon gre binası kezlerini bombahyacaklar' 12 ayan azasını öldüreceklerıniş .•. 
._.ıldar yapıyorlar. 

Bitiin ukeri izinler. geri alUUlllfbr. 
Bu iü memleketin salihiyettar dev
~~ alman bu feylcal&de ted
~ ihtiyati mahiyette oldaiunu 
:-7ı.....ıe beraber önümüzdeki hafta
~ İçinde biiJtik bidiaelere muntuar 

Finlandiya harbi 
Nevyork 15 ( ö.R) - ihtilal çıkar

mak maksadile tahriütta bulunan büyük 
bir f ... d cemiyetinin ele batılan tevkif 
edilmittir. 

tatörlük tesis etmekti. 18 kİfİ tevkif edil· 
mittir. Fakat bu teıkilitm binlerce taraf· 
tan olduğundan bahsediliyor. Mevkuflaı 
içinde bulunan Kadidey'e arkadatlan 
( Führer) teunİye ediyorlard1. Bitok vf 
Klavsunle adlı Almanlar muhrikler ara
sında balunuyorlu • 

...,.......,_. p.Jemiyorlar. 

~~~ ·Sovyetler Petsamoda 
...... INlctqorlar. 

F esaci91ar polis müdüriyeti binaauıa 
bombalar atmak, ambargo lehinde rey 
veren ayan azasından 12 kifiyi öldürmek 
auretile · bir tedbit hareketi uyandırmak, 
umumi binaları, elektrilc, ıaz f abrilca ve 
te.iaatlanm, nakil vasıtalarını, gümrük 
binalaruu, federal banlıalan, posta, tel
sraf ve telefon merkezlerini, lutJalan ele 
pçirmek ve Amerikanın Jdi batL bü
Jiik gazetelerini bombalamak niyetinde 
idiler. Faad cemiyetinin gayesi bir dile-

Fesad tetkilibnm hir ecnebi devlet 
tarafmdan himaye edilip edilmediği gizli 
tutuluyor. Nevyork Polisi hadisenin bü· 
tün safbalarını tenvir etmek üzeredir. 
Matbuat heyecanlı nqriyat yapıyor. Fe
aad tetkiJiatı ailiah kaçırmakta ihtisası olan 
ıizli bir tetkiJiata me-uptur. ~~k~~=·= tekr.ar taarruza geçtiler 

ı...~u ,tarki Avrupada, Polonya 
~ batlaclliı gündenberi bütün ih- Roma 15 (ô.R) - Na•yonal 
~ brta kaymağa azmelmİf mil- TidenJe gazele.inin Finlandiya 
ia ~ib=ar~n çok ifgal eden korkunç cephe.inde bulunan hmp muha-
~. Almanlann ( Bahar girimi ) biri bildiriyor: 
~ kat'i darbeyi indirmek Pet.amo civmında 20 bin lıifi;:n .. en. müsait telakki ettikl~ri bir nok- lik bir Sovyel ordu•u otuz hücum 
~den yıldarun harbıne kalkı~a- aralHuı, otuz zırhlı otomobil ve 

ı::n_ _ .-.: büt"" •· b'taraflar bah on .;edi bombardıman layyaresi-
la • • ııaoalUka, ım 1 ann · al d k ı · b · 
1 ır takan kanlı sürprizler lafıdağını kab- nin himaye•ı lın a uvvel ı ır 
ı:~ bir h isle sezdiklerinden ümit ve tecavüz. hareketine geçmiıtir.Fin
t~ lca~~~ olan bu ~I .mevsimin ler ba tecavüz.Ü daha baflangı-

\1 ~nu. •.deta .!e~~.~ edıyorlar:. cıni:la akim bırakarak pii•lrürt-
..,__ ~Yet ıvace dutunülurse , una bük- .. I d · 

- -~...._ lizun gelir k i, insanlq{ın basma muş er ır. . . 
~ ---- b"t w • b • h d ti Londra 15 (Ö.R) - Ingıl!z gazetele-
L_ .1::-"'lllll ecuı ve angı u u ara . · l b' · b'ld' · · q.._r p-: ı· w • h" t b 11· l rmin Hclsinki mu 1a ırı ı ırıyor: 
ı...:ı...ı '"'uf ıyecegı ıç e e ı o mıyan . . .. 1 -·-uıif bir musibeti musallat eden Al- Bu sabah şafak sokerken yuz erce 
~"Y•· kendi aleyhine olan hareketsiz- Sav.} et ta.} ya resi akı.n halimle sahil c:e
!11hrü daha uzun zaman d evam ettirme- hirlrrine taarruz ettılcr. Bu t<>yyardC'r 
re lrıuktedir de~ildi~. Elinde mevcut Finhındiyadan bir saat m ~afedc bulu-
c:ılan h "l'd l'I h lnuaz.zam harp kuvvetlerini mu· nan Estcm~ a 3\'a us erın en gc mış er-,;'-ak surette bir tarafta kullanacak- dir. Ynpılun hava taarruzla~! ~arbın Qa-

• şındanberi olanlarJn en buyuk. VC' en 
chemmiydlisidir. Bir hava taarnız,una 

~?~• ıu dört buçuk aylık harp .yüz tayyarenin istiraki gu:ühuüşti.ir. 
~-_ açmde .. bir. cok manevralara bat :Helı;i .kiye bombala;, ~~ılmıs ıse d.e /a~
tal..~· Müttefikleri can alacak nok- la hasar yoktur. Hukumet: mer.k.czı cı
~ yakalamak icin bir çok te- varına yapı~an. taarruzlarda d.a. hasar~t 
--._...... ~llllfbr. Fakat, ıerek bu ehemmiyetsı:ııdır. Borgo havalısındc btr 

. ı d -

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE -
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lsveç ve Norveçei 
Sovyet notası 

lstokholnı ve 
Moskovayı 

Oslonun 
tatnıin 

cevapları 
etmedi 

Londra 15 (ö.R) - Tas ajansına göre Sovyet Rusya lsveç ve Nor- : 
• veç hükümetleri nezdinde şiddetli bir protestoda bulunarak bu hükü-: 
!metleri Sovyetler aleyhinde faaliyette bulunmakla itham etmiştir. E 
! lsveç ve Norveç hükümetleri, Sovyet iddialanm cerhederek Finlan -E 
!diyaya giden gönüllülerin hususi ferdler olduklannı, hükümetten res-E 
Smi hiç bir yardım görmediklerini bildirmi§lerdir. Bu sabah MoskovaE 
Eradyoıu bu cevapların Kremlini tatmin etmediğini ilan etmiıtir. E . ~ . 
E Moıkova 15 (ö.R) - lsveç hükümetine verilen Sovyet notasında! 
Slsveçte Finlandiya lehinde gönüllü kabul için 47 JUbe tet kil edildiği,! 
Ebinlerce gönüllü kaydedildiği, bunlann 10 bin kadannın Finlandiyaya5 
Eı~iği, diğer iki gönüllü kıtasının Finlandiyaya harekete hazırlandığı! 
: dedilmektectir. -· Sonu 3 üncü Mhifede - i •••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



ısa, Tevrat 
ayrıldığı için 

17 

hükümlerinden 
hücumlar başladı 1 

ISAYA iLK iSYANLAR 
~sa, sanki daimi bir oruç halinde imiş 

g;bi çok zaifti. Onun, Beni Israil adeti 
ü~re on sekizinde evlenmesi ve otuzu
aa yaklaştığı halde hala dünya evine 
girmemiş olmasını dedikodu mevzuu 
)'apan Nasıra kadınları zaifliğini csev
da• ya yoruyorlar, !sanın sevda çekti
ğjal ileri sürüyorlardı. Isa, yalnız ev
lenme hususunda değil, başka ve birçok 
lıwuslarda da Tevrat ahkamına aykırı 
hueketler yapıyor ve bu hareketler 
yalnıt halkı ve Beni Israil din ulularını 
delil .. Meryemi de üzüyordu. 

Tevrat ahklmma karşı bu kadar titiz 
bir asabiyet ve taassup gösteren Beni 
lsrail camiasına o devirde bir göz atacak 
olursak cAhdı atik> in çizdiği yolda hiç 
kimsenin yürümediğini de görUrüz. 
Böyle olduğu halde Isanın böyle yan 
çir.rnelerinin bilhassa göze batması onun 
karakterinin kimseye benzemez husu
siyetlerinden ldi. Mesela bir gün küçük 
kardeşi (Simon> un en küçük km, ar
kadaşları ile oynarken bir duvar üstün
den düşmüştü. Zavallı çocuğun ayağı 
kırılmıştı. Babası Simon, annesi ve bU
tün ev matem içinde idi. Herkes ecza
neye koştu.Günlerden Cumartesi idi.Be-

Israil bugün hiç ~ görmezdi.Maama
fih eczanenin açık kalmasına ve eczacı
nın ancak ölüm tehlikesi halinde çalış
masına Tevrat mUsaade ediyordu. Ecza
a, ıstırap içinde kıvranan çocuğa bak
tı. Muayene etti: 

- ölilm tehlikesi yok, dedi. Bu iti
barla climi süremem. Sabaha kadar kal
stn, sabahleyin alçıya koruz. 

lsa bunun üzerine kardeşinin çocuğu
nu kucakladı~ı gibi şehrin öbür ucundn 
oturan bir Yunanlı çıkıkçıya götürdü. 

lsanın bu hareketi küçUk Nasıra şeh
rinde büyük bir kıyametin kopmasına 
vesUe oldu. Mukaddes bir günde, bir 
Cumartesi gUnilnde bir Musa evladı bir 
ckafir> in evine girm~ti!. 
Yalnız ginnekle kalmamış, bu cka

fir~ in temiz. saf!. yağlan ile de küçiik 
çocu~un yaralı bacağının sarılmasına 
yardım etmiş, bu <pis> sargılara el sür
mUştil, Daha sonra .. o, kardeşi çocuğu
nu babasının evine götürmüş ve temiz
lemeden, üzerindekl gUnah.. havnsını 
ve lekesini mabedin mukaddes suyu ile 
gidermeden yatağına yatırmıştı... 

işte bu şekildeki hücufulnrla 'karşı
laştıkça muhiti ISayı sıkmağa başlıyor
du. Onda mevcut insani hisler, yaradı
lışa, tabiate göre hareket etmek ihtiya
cı, Tevrat terbiyesi almış olmasına rağ
men onu Tevrattan uzaklaştırıyordu. 

Beni Israilin kendi aralarında teşkil 
ettikleri iki din hizbi de dünyaya Musa 

dinini tekemmül ettiren yeni bir din 
kurmak ihtiyacını hissetmiyordu. 
:MUSEVİLER ARASINDA ZUHUR 

EDEN 1K1 DtN ARTlSt 
Hıristiyanlık dininin kurulmasına sa

ik olan da işte Beni Israil arasında baş 
gösteren bu din ayrılığı ve Tevrat ah
kfimını kendi maksatlarına uyduran 
mabed büyükleri olmuştur. 

(Isanın hayatı) hakkında muhtelif 
Incilleri ve (Ahdı Atik) i tetkik ederek 
ve fakat hırLc;tiyan dini bakımından pek 
te bitaraf sayılmıyacak bir kitap yazmış 
olan (James Storker) bu dini ihtilafları 
ve Beni Israilin hıristiyanlığa takad
düm eden vaziyetini şu suretle izah 
ediyor: 

cMusa ile arasında geçen wman P<'k 
çok değişikliklere sebep oldu. Öyle ki 
halkın dili bile del!işti. Öyle yeni Rdet
ler, yeni müesseseler ve yeni fikirler 
peyda olmuştu ki, eğer Musa dirilip te 
Beni Israil içine avdet etseydi kendi 
kavmini tanıyama7.dı ... > 

Bir zamanlar yahudiler kendi din, iti
kat ve siyasetleri üzerinde kaldılar ve 
baş kahinler tarafından idare olundu
lar. Fakat birbiri ardınca memleketle
rine giren fatihler her şeyi değiştirdi
ler. Nesilden nesile kalan eski ckrallık> 
bir aralık cMukabi:t ]er tarafından geri 
alınmış, Beni lsrail hürriyet uğruna 
yaptığı harplerin bir çoğunda muzaffer 
ve bir çoğunda da mağlup olmuştu. Ve 
nihayet memleket bütün dünyayı hük
mü altına alm~ olan müth~ (Roma)
nın pençesine düşmüştü. Memleket bir 
kaç parçaya ayrılmıştı. Her parça bir
birinden farklı surette ve yabancılar ta
rafından idare olunuyordu. 

Galile ve Pereo küçük kralların ida
resinde ve Romaya tabi idi. (Yahudiye)
yi Suriye valisinin eli altında Romalı 
bir memur idare ediyordu. Jerusaleın 
sokaklarını dolduran askerler Roma as
kerleri idi Memleketin kaleleri üzerin
de dalgalanan bayraklar Roma bayrak
ları idi. Ynhudilerin (parlamentosu) 
olan (Sanhedrim) e hemen hemen hiç 
mesabesinde ve 15ureta bir iktidar veril
mişti. Bu meçlisin reisleri, baş kahinle
ri tamamen Romanın elinde bir oyun
cak olmuşlardı. Onları Roma istediği 
gibi nasbcder ve diledfği gibi azlederdi. 

Yahudiler, biltUn dünyayı hükümleri 
altına almak glbl bir ideoal taşırlardı. 
Ve misli görülmemiş, sönmez. milli ve 
dini bir valnnpervcrlik aşkı ile ma~ur 
olurlardı. Böyle olduğu hhlde istilalar, 
sürgünler ve Roma cebri, Roma tazyiki 
onları felaketten felakete sürüklerdi. 

•• BJ'l'MEDJ •• 

Torbalıda f eliketzede
ler için yapılan yardımlar 

Torbalı, 14 (Hususi) - Evvelce 
:zelzelenin feci darbesini yiyen kazamız 
halkının ıztıraplarını, Cumhuriyetin 
müşfik ve kurtarıcı eli dindirmişti. Şim
di de Erzincan ve havalisi zelzelesinde 
pek çok acınılacak halde kalan muzta
rip kardeşlerimize, bu acıyı iyi bilen 
halkımızın yardımları hızla devam et
mektedir. 

Kaymakamlığın riyasetinde teşekkül 
eden komitede çalı§an ikinci başkan B. 
Cemil Bayman, geceli gündüzlü - ve 
havanın da muhalefetine rağmen - köy, 
köy ev, ev dolaoarak halkımızın lıami
yetini tahrik ile yardım akça ve araçla
rını toplamaktadır. 

Bu çalışma neticesi evvelce irsal olu
nan 565 lira 26 kuruşa ilaveten şimdi 
de 3 5 lira 2 5 kuruş. Saipler, 104 lira 
Çapak 23 lira 45 kuruş, Çakallar, 22 
lira 90k uruş. Eğerci 19 lira 20 kuruş, 
Arapçı 11 1 lira 75 kuruş, Hortuna 300 
lira 60 kuruş, Dağkızılca 42 lira 20 ku
ruş, Bozköy 1 2 7 ira 5 O kuruış, Karalcu
yu 24 lira, Şehitler, 100 lira, Karakız
lar 56 1.5 kuruş, Helvacı 64 lira 50 ku
ruş, Karaot 64 lira 20 kuru , Y eniköy 

125 lira. Çakırbeyli 127 lira 54 kuruş, 
Dirmil 22 lira 60 kuruş, Dağteke 361 
lira 60 kuruş, Çaybaşı köyü ki cem'an 
1496 lira 74 kuruş nakdi ve ayrıca da 
2 7 çuval da 19 70 kilo buğday iki bal
ya da 262 kilo pamuk üç çuval da 244 
kilo üzüm ve incir iki çuval da 16 1 ki
lo bulgur, iki çuval 140 kilo mısır üç te
neke zeytin yağı bir varil zeytin tanesi 
bir çuval da 58 kilo tarhana ilci çuval 
165 kilo nrpn ve 164 parça giyecek eş
ya dahi Cemil Bayman tarafından am
bnliij edilerek bu gün Kızılay emrine 
merkezi umumiyeye sevkedilmiştir. 

Bu yardımlar gün geçtikçe hızlan
makta olduğu halkımızın yarı~asına 
yardıma koştuğundan anlaşılmaktadır. 

• 

Bir amele elini 
makineye kaptırdı 
Şark sanayi fabrikası amelesinden 

Ahmet, makinenin dişlerini temizlerken 
sağ elini makineye kaptırmış, iki par
mağı kesilm~tir. Aynı fabrikada Ah
met kızı Hntice de hafif surette yara
lanmıştır. 

ŞEHiR H BERLERi Almanya 
Bir taarruz 

Zeytinyağı Tahrir vazifeleri hakkın- Yolu arıyor 
Birliği idare ve mü· d v k A ı t• b• • 

rakabe heyetleri a e a e ın ır emrı --·-ŞEVKET BİLGİN 
secildi 

' Zeytinyağı ihracatçıları umumi heye-
ti dün öğleden sonra saat 15 te ticaret 
odası salonunda toplanmış. idare ve mü
rakabe heyetlerini seçmiştir. 

Birlik idare heyeti riyasetine lzmirli 
Talat, reis vekilliğine Abdu1lah :Fesçi, 
umumi katipliğine Muhip, azalıklara 
Kemal Haraççı, Rahmi Filibeli, Dr. Fa
dıl Doğan, Sezai Ömer, M.J. Taranto, 
Ali Karagozoğlu, ve Fehmi Simsaroğlu 
seçilmişlerdir. Mürakipliklcre Ali Hay
dnr Albayrak ve Mustafa Hayde.r Nazlı 
seçi imiştir. 

Bugün saat 16 da yapılacak toplantı
da Zeytinyağı ihraç fiatleri tesbit edi
lecektir. 

-*-Üzümcüler toplanıyor 
Şehrimizde bulunan ticaret Vekaleti 

standardizasyon müdürü B. Faruk Sün
terin iştirakiyle üzüm tüccarları bugün 
saat 18 de odada bir toplantı yapacak
lardır. 

-*-MAL İSTİYORLAR 
Ispanyanın Barselonn şehrinde bir 

firma, mantar satarak mukabilinde Tür
kiycden ipek kozası ithal etmek istedi
ğini ticaret odasına bildirmiştir. 

-*-LİMAN FAALİYETİ 
Birinciknnun ayı zarfında Izmir lima

nına muhtelif devletlere ait 190 vapur 
girip çıkmıştır. Bunların safi tonilato
ları 109871dir. 

-*-BORNOV ADA KONSER 
Bornova yardım komitesi tarafından 

evvelki gece Ziraat mektebi salonunda 
bir konser verilmiş ve hasılatı şark zel
zele.si fe15.ketzede1erine tahsis edilmiş
tir. Konser çok beğenilmiştir. 

-*-BORNOVAMIN 
İCME SUYU 
B~rnovaya getirilen içme suyu tesi

satının muvakkat kabul muamelesi ya
kında yapılacaktır. Bedestan pınarı ve 
Süleyman pınarr kayruıklnrından geti
rilen sudan Bornovalılar daha şimdiden 
istifadeye başlamışlardır. Bornova be
lcdiycşi, Bomovanuı beş yerinde umu
mi çeşmeler meydana getinniştir. 

-*-Banka Kommerçiyale 
italyananın ~elaket
zedelere yardımı 
Banka Komerciyale Italyana, Erzin

can felaketzedeleri için Türkiyedekl şu
beleri namına kızılay merkezine 2000 li
ra teberrüde bulunduğu gibi lzmlr şu
besi memurları da 150 lira 50 kuruş te
berrüde bulunmuşlardır. 

-*-Muallimler maaş aldL. 
Ilk okullar öğretmenlerinin ikincl ka

nun ayı maaşları dün verilmiştir. Mül
hakatta da maaşlar bayramdan evvel 
verilecektir. 

- *-Kalp sektesinden ölüm.. 
Peştemalcılar başında Harun adında 

75 yaşlarında ihtiyar bir adam düşerek 
bayılmL~, hastaneye nakli sırasında ve
fa t etmiştir. Zavallı adamın kalp sekte
sinden öldüğü anlaşılmıştır. 

-*-Doktorlar arasında 
tayinler 
Tıp talebe yurdu mezunlarından Dr. 

Celal Berksoy Elmalı hükümet tabipli
ğine, Dr. Ali Haydar merkez hükümet 
tabipliğine, Dr. Niyazi Köymen Aydın 
sıtma mücadele tabipliğine, Dr. Sabri 
Özen Trakya sıtma mücadele tabipliği
ne, Dr. Ibrahim ilhan Erol Balıkesir 
sıtma mücadele tabip1iğine tayin edil
mişlerdir. 

-*-Dr.AUAgah 
Bir aydnnberi Istanbul ve Bursada 

istirahatte bulunan çocuk doktoru B. 
Ali Agah dün şehrimize dönmüş ve tek
rar kliniğinde hastalarını kabule başla
m~tır. 

Tahrir vazüeleri hakkında Maarif ve
kaletinden mühim bir emir gelmiştir. 
Bunda, orta tahsil müesseselerinde tah
rir derslerine ktui derecede ehemmiyet 
verilmediği ve ekseriya istenilen netice
nin alınmadığı zikredilerek aşağıdaki 
noktalar üzerine muallimlerin nazarı 
dikkatleri celbedilmcktedir: 

1 - Mevzu intihabı: 
Tahrir vazifelerinde alınacak neticede 

mevzu intihabının ne kadar müessir ol
duğu malumdur. Buna rağmen mevzu
larda her zaman isabet olmadığı görül
müstür. Fena mevzular: 

A) Hazır ve basma kalıp olanlardır. 
cYeni ders senesi başlarken> veya «ta
tili nasıl geçirdik. gibi? 

B) Talebenin görmediği ve bi1mediği 
şeyler veya kavrıyamadığı fikirlere ait 
mevzu1ardır. Mesela orta okulun ikin
ci sınıfındaki çocuğa cTahsilden gaye
niz nedir> veya Almanya, Polonyaya 
nasıl girdi> gibi. 

Birer yazı başlığı mahiyetinde olan 
bu nevi mevzularla iktifa edecek olur
sak, talebeden şahsi fikirler, umumi 
duygular, makbul cümleler beklemeğe 
hakkımız yoktur. 

Şahsiyetin teşekkülüne yardım etme
si icap eden tahrir vazifesi bu mevzu
larla şahsiyeti büsbütün körletir, yahut 
hiç olmazsa pasif bırakır. Ta1ebe mutla
ka bir şeyler yazmağa mecbur olunca 
hafızasında iyi kötü saklamış olduğu 
basma kalıp ifadelere müracaat eder. 
Mevzua nasıl girip nac;ıl istikamet vere
ceğini bilmez, tereddüd geçlrir ve neti
ce itibariyle tahrir vazifesinden nefret 
eder. Daha büyük bir tehlikede talebe
den hakikt müşahedelere istinat etml
yen kelimeciliğin ltiyad haline gelmesi-

KÖYLERDE 
Yapılacak numarataj 
Dahiliye vekaleti, sokaklara isim ve

ya numara ve bütün binalara numara 
konulması hakkındaki talimatnamenin 
köyler için lüzumlu kıldığı numara lev
hası ve bu işlere ait diğer masraflar 
hakkında valiliklere yeni bir tamim 
yapmıştır. Bu tamime göre köylerde 
yapılacak numarataj masrafları köylü
ye, kendilerine ait binalara konulacak 
numara levhalarının miktarına ve bu 
levhafarm takılma•;ı için yapılacak mas
raflara göre tevzi olunacaktır. Bu tev
zlat salma parasından ayrı olarak yapı..ı 
lacaktır. 

Evlerin numaraları muhtar, katip ve 
imamlar tarafından yapılacak, köylüye 
bu iş içln ayrıca külfet tahmil olurum· 
yacaktır. Muhtar, katip ve imamlar ta
rafından numara ve levhaların takılma
sı mümkün olmıyan yerlerde memur is
tihdam olunacak, memurlara numara 
ve levha başına en çok 3-4 kuruş veri· 
lecektir. 1935 nüfus sayımında konul
muş numaraları iyi muhafaza etm~ 
olanlardan yeniden para alınmıyacak 
ve evlerine yeniden numara konulmıya
caktır. 

Valiler, kaymakamlar ve nahiye mil
dürlerl salmanın azaltılması hususunda 
ötedcnbcrl Vekaletçe takip olunan he
defi bu işte de göz önünde tutacaklar, 
işin gecikmesini mucip olacak her vazi
yetten çekinecekler ve köylüye fazla 
külfet tahmil etmeden bu lşin noksansız 
ve her hangi bir gecikmeye ve suiistima
le meydan verıneksi?.in gördürülmesi 
için lüzun\lu bütün tedbirleri alacak
lardır. 

Köy manevi şahsiyetine alt yapı ve 
yol levhalarının paraları köy bütçele
rinden ödenecek. nuınarataj i -inl kont
rol ve teftiş için köylere gönderilecek 
memurlara harcirah ve zaruri masraf 
naınlyle köylilden ve köy bütçesinden 
hiç bir para \'erilmiyecektir. __ ,;: __ 

FİN DOSTU 
Kaqıyakada garip bir hlldise oldu. 

Hüseyin oğlu Eşref adında bir şahıs ka
fayı lüzumundan biraz fazla tütsUledik
ten sonra bazı evlerin kapılarını çalmış: 

- Allah aşkına, Finlere yardım edin, 
ayağınızın altını öpeyim, diye ballıra
rak halkın huzurunu ihlal etmiştir. 

dir. Mevzuu benimsiyeınediği müddet
çe talebe mefhumları mihaniki bir şekil
de birbirine eklemeğe, kendi hayatın
da kötü olmıyan bir takım his ve fikir
leri kuJlanmağa alışır. 

Maarif vekaleti tamimin bundan son
raki kısmında talebeye sınıflarına göre 
verilecek mevzular hakkında fikir ve 
misaller vermektedir. Mevzuu, çocuğun 
gördüğü ve kavradığı vakıalar arasında 
seçmenin faydalı olacağı neticesine va
rılmıştır. Orta okulun üçüncü sınıfında 
bir talebeye verilecek mevzu kendi ha
yatına. ruhi hayatına. kendi dünyasına 
uygun olmalıdır. Bundan ba'?ka öğret
men, tahrir vazifelerini büyük bir itina 
ile tashih etmelidir. Tahrir vazifesini 
tashih etmek oluş halindeki bir talebe
ye en salim istikameti göstermektir. 
Tashihin sarih ve mantıki olması, düz
gün bir ifadeye uyması şarttır. Türk ço
cuğu bir üslup endişesine düşmeden ön
ce fikrini en kısa ve en makul yoldan 
ifade etmesini öğrenmelidir. E.oıasen sağ
lam bir cümleye dayanmıyan üslup 
yoktur. Talebeden özentili değil, düzgün 
yazı yazmasını istemelidir. 

Bununla beraber talebeye iyi bir tah
rir vazifesinin de bir sanat e.ı;eri olduğu 
fikrini vermek lazımdır. Tashihten son
ra sınıfa getirilen vazifeler üzerinde 
ders yapmak ve izah etmek faydalıdır. 

Vekalet makamı bu tamimin sonuna 
eklediği bir listede gösterilen Fransızca 
kelimelerden, dilimizde mukabilleri sa
rih bir şekilde mevcut olmadığından 
izahta istifade edilmesini tavsiye etmek
tedir. 

Vekfiletin bu emri biltiln orta okul
larda ve liselerde Türkçe öğretmenleri
ne bildirilecektir. 

Konsoloshanelerin 
belediye resimleri 
Ecnebt devletlere ait olup sefaretha

ne ve konsoloshane ittihaz edüen bina
larla müştemilatı ve ecnebi siyast ve 
konsolosluk memurlarının belediye ver
gi ve resimlerinden muaf oldukları 
Mecliste kabul edilen bir kanundan an
laşılınl§tır. Bu kanun vilayete tebliğ 
edilmiştir. 

-+
Parti müfettişimiz 

lzmir mmtakası parti nıilfettişl B. 
Galip Bahtiyar Göker Istanbulıı. gitnı.i§
tir. Bir ıniiddet Istanbulda kalacaktır, --·Yanan otobüs 
hakkında bir tavzih 
Dünkü sayımızda, (bir otobüs yan

dı) başlığı altında Urladan Iz.ınirc gelen 
26 numaralı otobllsün garajda benzin 
deposunun iştiali ile yandığı yazılmış
tı. Belediyeden aldığımız bir tezkerede 
bu hıldisenin 12-1-940 tarihinde Urla
nın yeraltı mahallesinde benzin &atış 
yeri önünde vukubulduğu ve hadiseye 
Urla itfaiyesi tarafından vaz'ıyed edi
lip motörün söndürüldüğü, Iwıir şehir 
garajında böyle bir hadisenin geçmemiş 
olduğu tavzihan bildirilmektedir. 

--·' --
Haftadan ltaftaya : 
•••••••••••••••• 

- BAŞTA AFi 1 İNCi SAHİFEDE-

manevralar ve gerek bu te§ebbüsler ne
tice v~nnem~. Rayı lngiltereyi mağlup 
etmenın zannettiği kadar kolay bir İf 
olmadığını anlamıştır. 

Denizaltı harbi, Manyetik maynler 
harbi, Konan harbi, hava taarruzlan 
hep Büyüle Britanyayı tehdit etmek hül
yasından doimUftur. 

Ve Almanya, bu hülyayı bala bırak
maJnJ§br. 

Şimdi, klf mevsiminde Alman fabri
kalan ve Alman deniz tezgi.hlan izam1 
gayretleri ile tayyare ve deniz.altı İnfa· 
im& çallfmaktadslar. 

Bu gayretlerin minaa Almanyamn 
bili en büyük ümidini karadan ziyade 
denizlere ve huaya baflaelıjnıı cöater· 
mektedir. 

lngilterenin deniz kudretini zaafa dii
türmek !. . lngiliz sanayi merkezlerini ça
llf&llllyacak bir bale koymak!.. lngiliz 
ticaret yollaruun emniyet.ini aelbedettk 
Biiyük Britanyayı açlığa mabkUm et
mek l.. Hüliaa müthİf ba.,.. •e deniz ta
arruzlan ile lnciltereyi yemnekl ... 

Bir Franuz ıazetelİnin ileri .ürdiifil 
kanaate ıöre Hitlerin plim fnciltenı ve 
Frama11 ayn ayn yenmeldir. Fabl 
onun en büyük hayal mkutu da bu ild 
memleketi tarihin biç bir deninde cö
rülmemİf derecede mliUehid n birbiri· 
ne kaynafl!Uf bodmaNdr. 

Bugün siyasi, ikt1S&di, mali ve askeri 
planda yeraJmıı biç bir mesele yoktur 
ki Hitlerin Fransa ve lngiltereyi ayn ay• 
n karfumda bulabilmesine nan vere
bilsin .•• 

Carbm iki büyiilc Demolaasisi hüni
yet mücadeleainde birlewen azimleri ae 
tek millet manır:arasuu ihtipmla Vel'o 

mektedirler. 
Ve Hitler. hiç bir zaman bu kayna· 

f&ll birliği teker teker karf•mcla göre
miyecektir. Hatta JU F'ınlandinya karp 
yapdan yardun itinde bile lngiljz • Fnm-
11Z tesanüdü tek millet tesanüdil ıeklin
de kendini göstenniftir. 

Führer, bir taamız yola arıyor. Diit
manlarınm kal~gahma hançerini yerlq· 
tirmeğe müsait bir taarruz yolu ... 

Bu yol neresidir ? 
Belçika mı? Hollanda mı? Majino 

hattı mı? 
Majinoya bir taamız Fransız ve lnai· 

liz fırkalarını çelik ve betondan istih• 
kamlar içinde bulacaktır. 

Bunun ne kadar korkunç ve ne dere
ce imkansl% bir iı olduğuna Alman et"' 

kanı harbiyesi çoktanberi anlam11tır. 
Majino istihkimlan önünde milyon· 

larca iman harcayarak hezimeti kabul 
ebnektense daha az zayiatlı yollan ter
cih edecekleri fÜphesizdir. 

Acaba Belçika ve Hollanda bu daha 
az zayiatlı yollardan biri midir? 

Fransızlar Majino hattını denize ka
dar uzatmışlardır. F.arzı mahal Hollan
da ve Belçikayı. yÜz binlerce insan te
lakki ederek istilaya muvaffak olsalar 
bile yine fU korktukları Majino hatb ile 
karıılqacaldardır. Fazla olarak bu yıp• 
ranma içinde m.İlşeri vicdanın galeyenı
ru bir kat daha lı:eodi aleyblerinde gö
receklerdir .... 

SEVKE!' BiLGiN 

Evlatlık - Evlat idinm~ 

Zelzele feliketin.in; tehir ve kasaba 
enkazı ile ölü yaim)an arasında bize bı
raktığı yavnılar var. 

Analarını, babalannı, kendilerini hi
maye edecek bütün yakınlarını kaybet
mİf olan bu yavn.daruı devlet ve yurddaş 
yardımından bafka biç bir istinadgahları 
yoktur. 

Kaderin yalnız anam: ve babası% değil, 
yuvasız ve ekmeksiz de bıraktığı yavru
lann himayesinde devletin hiç fiiphesiz 
bÜyük ve esaslı yardımlan olacaktır. 

A. MURAT ÇINAR 

fıtılmıyacakbr. 
Küçük çocuklarının altını değİft.İrte

cek; çeşmeden ıu taşıtacak, bakkaldan 
öteberi aldırtacak parasız hizmetçi an· 
yorlarsa baflca kapıya ... 

* Bizde evlidlığın ne kara bahtlı bir 
mablUk olduğunu biliriz. Sabahm yab:t 
ayazı altında mor&nnlf çıplak ayaklarla 
mremerleri ailenin adı evlidlıldır. Evİll 
bir buçuk yaşmda yumurcağmı eda kol· 
lannda akf&ID& kadar oyalayan, oyalar
ken ağlatb diy.t bir araba dayak yiyenin 
adı yine evlidlıktr. 

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

Bu yardım ne kadar çok ve teşkilatlı 
olursa olsun açılan yaralan - nuıddeten 
olaa da- manen kapamağa lı:afi gel
mİyecektir. Devlet yükünün kumen ha
fiflemesi, yardımın daha faydalı olabil
mesi için yurddat şefkatinin inzimam et
mesi f&rlbr . 

Jrilqip aerpildiği :zaman küçük beyİll 
hayvanca tasallutuna uğramak evlacllığul 
nasibidir. Kocumuı ihmalinden kud~ 
mUf, nereye aaldıracağmı f&fll'llllf batıl" 
mm ökçeli terlikleri altında ciyak ciyak 
bağıran zavallmm ismi de evlidldrtır. 
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Faribol ve Mistufle, geminin kıç gü

vertesinde bir halat yığını üzerine otur
muşlar, karşılarında ve ayakta duran 
Morel ile görüşüyorlardı. 

Bir aralık Faribolun gözüne kaptan 
I:şü. 

MorelP: 

bire kaşların çatıldı. 
Kaptan: 
- Eğer, dccli, bu iki yolcu sahahı 

beklemeği tercih ederlerse tekrar lima
na dönelim. 

Kabul etmezler .. Neden icap etti 
bu? 

- Dostum, dedi. Kaptan efendinin •inkü hava bozuluyor, bir fırtı-
uratı birdenbire buruştu. Galiba canı- na kopmasından korkuyorum .. 

nı sıkan bir şey gördü. Ben vesveseli- Morel döndüğü zaman Faribol: 

- Bulanık olursa olsun ne çıkar) 
- Çıkacağı .. Biraz deniz ii7erinde ge-

mi dans eder. 
- Ay .. işte o fena .. Benim denize hiç 

amma hiç yüzüm yoktur. Allah veredc 
Allah babanın orkestrası uzun sürmese 
ve fazla oynamasak ... 

Aradan bir saat geçti. 
Evvela hafifçe esmeğe başlıyan rüzgar 

git 'kçe şiddetleniyordu. 
Birden hava karardı. 
Kalın bulutlar güneşi ğörünmiyecek 

hale getirdiler. 
Deniz yavaş yava~ kabarmağa baıla

dı. 
(Vijilan} bu kabaran deniz üzerinde 

sağa sola yalpalamağa başladı. 
Kıç tarafında ve halat yığını üzerinde 

oturan Fariobl ile Mistuflenin tıimaları 
gittikçe sararıyordu. 

Mistufle: 
- Patron, dedi, bu şeytan topacı ve 

oyuncağı gemi amma da oynıyor ha .. 
Faribol: 
- Evet, kuyruğu kopsun .. bu oynama 

hiç de zevkime gitmiyor. 

Suratları büsbütün buruştu. 
Dişlerini ~ıktıkları belli idi. 
Nihayet F aribol: 
- Mistufle efendi, dedi. içim bir şey

ler oluyor. 
- Benim de öyle patron .. 
- Sanki yüreğim ağzıma gelecek gi-

bi ... 
- Tıpkı ben de öyleyim .. 
- Geminin altındaki kamaraya İnsek 

nasıl olur. 
- Ben de ayni şeyi size teklif etmek 

istiyordum. 
- O halde bana dayan da kalkalım 

ve aşağıya inelim. 
Faribol böyle tıöyliyerek ayağa kalktı. 

Fakat onun ayakta duracak hali yoktu. 
Hemen Mistuflenin koluna yapıştı. 

Mistufleye gelince, o da Fariboldan 
farklı değildi. Deniz sarsıntısına hiç alış
mamış olan bu iki kahraman dönen baş
ları ile sallanan deniz iizerinde ve güver
tede sarhoş gibi sendeliyorlardı. 

Bu aırada küçük gemiyi sarsan kuv
vetli bir dalga her ikisini de birbirlerine 
sarmaş dolaş vaziyette yere yuvarladı. 

Feliketin manen ve maddeten çırçıp
li.k bir hale koyarak fatmanm önüne fır
lattığı çocuk için bir lokma ekme.ide bir 
yırtık barka ilk ve zaruri ihtiyacı olabilir. 
Midesinin ve ıırtının isteğini tatmin et
tikten sonra ruhi ihtiyaç zavallının körpe 
kalbini harap edecektir. Şefkat dolu na
zarlann altmda bulunmak, rahim ellerle 
olqanmak, himayeür lcanadlarda ıstn
mak, düıünülmek ve konmmak arzusu 
onun hislerini mütemadiyen kamçılaya· 
caktır. Bu biçarelerin istıraplan ancak 
hamiyetli yurddaş1arın sinelerinde dine· 
bilir. 

Dünyada baba olmak zevkini tadama
DllJ, bir kaç çocuğu yetifti.recek servete 
malik binlerce kardeşlerimiz var. Baba 
olmak onların kalplerinde bir emel ola
rak Y&§&r ııider. Bunlar tabiat felaketinin 
bikes kurbanlarından birer yavruyu pek 
ili evlad edinebilirler. 

Son günlerde evlidlık istiyenlerden 
bir çoğunun taleplerini tetkik ettim. Ek
serisi on dört yaşından küçüle olmamak 
üzere lnz istiyor. 

Şefkat maskesi altında evladlık ökae
ir • e i oturtacak kurnaz-

Ahlak ve terbiye bakırnınm ihmali yü
zünden fuhuı ve sefalet yollarmda sürü
nen yüzlerce sefil kadının mu.ilerini ba• 
rıtbrdığunız zaman elueri.sinin evladlık· 
tan gelme olduldamu ıörürüz. E'f'lid gibi 
büyütiilmU.; tahsil ve terbiye ıörmitf 
ev bark ıabibi edilmiş kaç evlidllk cö.
terebiliriz ? 

* Hükümetin bu evladlık itinde çok ha•· 
sas ve tedbirli davn.nacağma emin '* 
makla beraber yine yazmaktan kendimi.I 
alamıyoruz. 

Türk Medeni Kanunu bu mevzuu dii
fÜnmÜf bir çok hükümler koymuştur· 
Yalnız ıefkat ve merhamet duylltSİle bi
kes çocukları himaye etmek istiyenlet 
için bu hükümle-rin itiraz edecek hiç bit 
tarafı yoktur. 

Evladsız veya hal ve vakti müsaİA 
yurddaşlar için Milli ve vicdani hİ%f1'1el• 
lerin en hayırlı ve semerelisi Medeni .C-• 
nunun hükümleri dairesinde bu felikei 
yavrulanndan birer evlad edinmektir. 

H' bir ee.a taaaYVUJ' edemem ki ~ 
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ım bir ifşaat 
l\tussolini Bitlerin Hollandayı istili 

edeceğini haber vermiş 
hi Londra 15 (A.A) - Ecnebi müşa-ı mektedir. Bir tayyare Paleur mıntaka .. n
d dler, Almanlann pek yakında Hollan· da 600 metre yük•ekten uçarken görül-
ayı istila edeceklerine kani bulunmak- müştür. Bu tayyare hava dafi toplartnın 

hldırlar. ateşi karşısında Almanya istikametine 
ki Stokholmda beyan edildiğine göre es- çekilmiştir. Bir. müdde_t sonra Liego is
R Hollanda batvekili Colijn geçen hafta tihk.8.mları üzcnnde ıkı yabancı tayyare 
di:!'1ada bulunduğu sırada Musolini ken~ daha görülmüştür. ~u .. ta~areler d~ h.ava 

tne Almanyanın Hollandayı istili. et~ dafi toplarının atcşı uzenne şark ıstıka
~ek tasavvurunda olduğunu bildirmi~ metinde uzaklaşmışlardır. 
ltr. Paria 15 (A.A) - Bu sabah Belçika-

Brük.el 15 (A.A) - La Gazette Al- dan gelen haberler Liego mıntakaaında 
rnan tayyarelerinin iki defa Belçika top• derin bir endişenin hüküm sürmekte ol· 
raJclarını ihli.l etmif olduldarıru bildir.. duğunu ve oradaki kıtaatın sil8.h başı et-

ti~i~ bildirmektedir. Meuso vadisindeki l mamaktadu·. Gazeteleı- bu mesele hak
butun fabrıkalar mevcut stoklannı tahli- kında hususi bir şey yazmıyorlar. 
ye emrini almışlardır. Diğer taraftan Hol- Brüksel, 15 (A.A) - Sokaklara ya
landadan gelen haherlerde Alman casus- pıştırılan büyük il8nlar izinli olan bü
larının tevkif edilmiş olduğu bildirilmek- tün askederi en kısa bir müddet içinde 
tedır. kıtalarına iltihaka davet eylemektedir ... 

Brüksel, 15 (A.A) - Orduda mezuni- Diğer taraftan bütün aUar, arabalar, 
yetlerin ilga edildiği haberi halkı hay- hayvanlar otomobiller, kamyonlar, oto
rette bırakmış v~ fe,•kalade nazarı dik- uüsler ve bilhassa nakil vasıtaları derhal 
kati celbetmiştir. Bugünkü gazeteler he- ı;ehirlerin meydanlarında toplanacak ve 
yecanlı hiç bir başlık taşımamaktadır... belediyelerin verecekleri tekalifi harbi
Bu baptaki miill müdafaa nezaretinin ye vesikaları mukabilinde ciheti askeri
tebliği de öyle fevkalade başlıklar taşı- ~·eve tevdi olunacaktır. 

lstanbulda 
llapishaneden kaçan 
katil yakalandı 

Yu 2;'0slavyanın vaziyeti 
\ 1stanhuI, 15 (Hususi) - Samatyada 
· _rap Kemali ôldürdükten sonı-a cesedi
"' d . malı k enıze atan ve on sekiz seneye -
fıın olan katil İbrahimin Üsküdar ha

~1shanesinden kaçtığı malumdur .. Katil l 
tndıkJıda yakaJanrlı ,.n ;1rllivp, ·0 fp ..- li • .
~ildi 

Beıgrad Balkan antantına olan 
bütün teahhiitlerine sadıktır 

R d
.. ,,oma 1 5 ( ö.R) - Kral Karolun ge-

0 ffi a f3 VOSUDUfljlecek hafta sonuna doğru Yugoslavya 
naibi Prens Polla görüşmesi muhtemel 

oir ha beri c:örülrnektedir. 
Londra 15 {ö.R) - Avrupanın ce· 

il.oma, 15 (Ö.R) - Roma radyosunun 
'erdiği habere göre harbin ilAruru mü
teakip Karadenizde mevkuf kalan Al
;nan vapurları Burgaz ve Varna liman
arı ile İstanbul arasında seferler yapa

rak ablokanın çenberinden kurtulınağa 
falı.~ıyorlar. İtalyan gazetelerinin aldık
) arı haberlere göre Türkiye, beynelmi
el usullere muhalif olan bu faaliyet de

vam ettiği takdirde mczkOr vapurlara 
•
1
mbargo koyınajia mecbur olacağını bil

(' ırrni~tir 

1'l' 

Sovyet tahtelbahirinin 
batırdığı gemiler 
Stokholm, 15 (A.A) - Botniya kcfr-

iezinde bir kaç ticaret vapurwıa refakat 
,.den bir gemi bir Sovyct denizaltısı ta
tafından torpillenerek batırılmıştır. Sov
Yet denizaltısı iki torpil atmıştır. Müret
tebatın zayiatı henüz bilinmemekle be
raber bir çok deniz.cinin kaybolduğu 
l'rıuhıUdcaktır. --·--Amerikada tethiş 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİF'EDE -

~eksilı:o, 15 (A.A) - İyi bir menba
olan öğrenildiğine göre, B. Kardenas 
1'iz1i zabıtayı Nazi 3janlarının wnumi 
kararg1ilılarıru Mek~ikoda tesis etmilj 
olduklarına ve oradan kundakçılık ha
l'eketlerini Birleşik Amerikaya tevcih 
'tmekte bulunduklarına dair olan ıµıyi
alar hakkında tahkikat icrasına memur 
llrıW;tir. 

oubu prkiaindeki diplomatik faaliyetin 
ali.kası halen Yugoalavyada temerküz 
etmiştir. Kral Karolla Prens Pol ata· 
sında olmuş: veya olacak mül8katlar hak
kında, teyid etmemiş bir çok şayialar 
çıkmıştır. 

Röyter ajansının Bükreşden istihbarı
na göre Yugoslavyanın geçen ay zarftn
da Romanya lehinde belli etmeksizin, 
fakat çok tesirli olarak sarfettiği diplo~ 

Balkanlarda 
~ıddetli kış 

İstanbul, 15 (Hususi) - Balkanlarda 
orta Avrupada çok şiddetli soğuklar hü
küın sürüyor. Konvansiyonel treni kar 
yüzünden sekiz saat rotarlc ve akşam 
saat dörtte ı;chrimize geldi .. -·ingilterede vesikalı 
gıda maddeleri 
Roma, 15 (Ö.R) - ·Dcyli Telgraf. 

sazetesine nazaran 15 ~ubattan itibaren 
lngilterede et, margarin, peynir, domuz\ 
yağı v< belki de çay vesika usulüne ta
bi tutulacaktır 

--*--
Yunanistan-Bulgaristan 

Hava münakalatı 
Roma, 15 (Ö.R) -Bulgaristan ve Yu

ııanistan arasında hava münakallitı hu
susunda bir anla~ma akdi için bir Bul
gar heyeti Atinaya hareket etmiştir. 

F eliketzedelere 
Şiddetli soğu2"a rağmen 
yardım devam ediyor 

Ankara, 15 (HıL,usi) - Pazar akşamı 
aı·ki Karabisarda h~fif zelzele olmus

tur. HaNir yoktur. . 
Barakalarda iskfın edilınC; olan feli\

~llzcdcler emsali görülmemiş ~iddetli 
bir sogui:a ınaruzdw·lar. Bunlara soğuk
tan kendilerini koruyacak örtüler, elbi-

bu misafirhanelere yerlc~lirilm~tir. Da
ha nluz felaketzede yurdda~ın gclmesı 
\J<,klenınektedir. 

Ankal'R, 15 (Husu,i) - Bugün (i.5 ve 
fi.15 te Bavburtta bir sar!'>tntl tl:'shit edi1-
mistir. Hasar yoktur. 

Ankara, 15 (Hususi) - Dün Kayseri
re yeniden 60 ve bugün de 90 felfiketze
de gelmiş ve gelenlerin bütün ihtiyaı:
ları temin edilmiştir. 1 

matik faaliyet dolayısile Romanyada Yu
goslavyaya karşı kuvvetli bir minnettar
lık hissi vardır. 

Rumen payıtahtanda tahmjn edildiği
ne göre Yugoslavya balkan antantının 
diğer azalarına karşı mevcut teahhüdle-
rile kabili telif olmıyacak yeni hiç bir an
laşma akdine mütemayil değildir. 
Hırvat liderı ve başvekil muavini B. 

Maçek tarafmdan Rador ajansına, prens 
Polun Zagrebi ziyareti arefesinde veri
len mülakat, bütlin cenubu şarki Avru, 
pada mühim bir tesir yapmı.ştır. 

Prens Pol tarafından Sırp ve Hırvat
ların barışması hususunda oynanan rolü 

takdirle yadettikten 'Onra B. Maçck de
ınistir ki : 

Küçük devletleı· her hangi bir büyük 
dcveletle ittifak etmektense kendi ara
larında gruplar yapmalıdırlar. Roman
ya, Bulgaristan, Macaristan ve Yugos
lavya bilhassa ziraat memleketidir ve 
ekonomik veya siyasi istiklallerini mü
dafaa hususunda menfaatleri müşterek
tir .. Yugoslavya ve Romanya arasında 
i~ birliği imkanları bilhassa büyüktür .. 
Bu devletler ekonomik münasebetlerini 
genişletmeğe ve menfaatlerini üçüncü 
taraflara karşı korumağa hazırlanmalı
dır. 

Milli iktısadı 
koruma kanunu 
Dün Parti grubunda ve Mecliste 

Başvekil izahat verdi 
- BAŞTARAFJ 1 İNCİ SAHİFEDE 

kararlaşan otuz kişilik komisyonun raporu müzakere mevzuu olmuş
tur. 

Başvekil Dr. Refik Saydam, hükümete geniş salfilıiyetler verecek 
olan bu kanunun Büyük Millet Meclisinden önümüzdeki kış tatil dev
resinden evvel çıkabilmesi için bir prensip kararı verildiği takdirde 
kanunun derhal umumi heyete sevkedileceğini söylemiştir. 

Başvekil, bir çok hatiplerin suallerine ayrı ayrı cevaplar vermiştir. 
Grup heyeti umumiyesi başvekilin teklif ile prensip kararını reye ko
yarak kabul etmiş ve saat 11 de celseye nihayet verilmiştir. 

Ankara 1) (Hususi) - Büyük Millet Meclisinin bugünkü toplan
tısında Milli iktısadı koruma kanunu hakkında başvekil kısaca su be-
yanatta bulunmuştur: , 

- Büyük Millet Meclisine tevdi edilen bu kanunun tensip buyu
racağınız muvakkat bir encümende tetkikini teklif ederim. 

Meclis, koruma kanununun adliye, bütçe, maliye, milli müdafaa 
ve ziraat encümenlerine mensup dörder azadan teskilini kabul et-
mi~ir. · 

Alakadar encümenler toplanarak muvakkat encümene iştirak ede
cek dörder azayı tefrik edecektir. Meclis çarşamba günü toplan
mak üzere celseye nihayet vermiştir. 

lsveç ve Norveçe 
Sovyet notası •leı- ve yiyecek tevzi edilmiştir. 

Ordtınun Mesudiye kazasının Deve 
hahiyesindo sarsıntıdan bir çok köy ev
leri çökmüs. bir kadın üç çocuk ölmüş
!" ur .. 

İzmitlc .1imcliye kadar gelen ve bun-
1lan sonra gelecek olan feliketzede va
tandaşlara yardım için tedbirler alınmış
tır .. Misafirhanelerin sobaları kurulmuş, 
llıahrukatı teınin edilmiştir. 28 yurddaş 

Ankara, 15 (Hususi) - Kayseriye - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE-, iki Skandinav hükümeti, bu notaya 
gelen felaketzedeler için Afyondan pa- . derhal cevap vererek ne gazetelere karııı 
ra, eşya ve gıda maddeleri gönderilmiş- Mo•kova 15 ( ö.R) - Norveç ve bıl- takip ettikleri siya•etin, ne de bilfiil ha· 
tir. Pazar akşamına kadar Afyondaki te- hassa lsveç hükümetinin Sovyet notasına . reketlerinin bu a:ibi ithamları tahrik ede
berrüat mikdaı-ı 9009 lira olarak teshil cevabı tamamile tatminkar telakki edil- miyeceğini kaydtmişlrdir. Rsmi makam
edilm.iştir. memektedir. iki hükümet cevap Larzlari- lar Finlandiya lehinde gönüllü kaydını 

Venedik mülakatı için 
Macarıstan1n Moskova sefiri Sovyet 

Rusyaya lzahat verdi 
ı. Londra, 15 (Ö.R) - Venedik ınü.IA- ne mevzu te.şkil etmeğe devam ediyor .. 
fltı esnasında İtalya ve Macaristan ara- Amerikanın Baltimor şehrinde çıkan 

• 1nda Sovyetlere karın bir palet imza •Son• gazetesi Romaıun en geniş bir 
~dıldiğine dair neşredilen haberlerin diplomasi faaliyetine merkez olduğunu 
~oskovada uyandırdığı şüpheleri teskin kaydetmektedir. İ5panyada çıkan Yana 
'<:ın Macaristanın Moskova sefiri B. Po- gazetesi B. Mussolininin sulh harbini 
1"trıkine bir nota vererek Kont Ciano- Roınadan idare ettiğini ve maksadının 
:;un Kont Ksakiye Sovyetler birliğine Balkanlardan tehlikeyi uzaklaştırarak 

1 
<ırııı Macaristana müzaheret vaadinde Balkan ,.e Tuna devlctleı·i arasında mü
>Ul.ınduğunu tekzip etmiıı ve Sovyetle- vazene ve iş birliğini tesis etmek oldu
r~ l..ıu·:,ı bir blok teşkili meselesinin Ve- ğwıu yazıyor. 
nediltte müzakere mev>"ll hile olmadı- No>.,. Zürber Zaytw1g Arnavutluğun 
'ıru beyan etmL'!tir . ılhakı üzerine Balkanlarda İtalyan eko-
&ına, 15 (Ö.R) ltalyan harici ~ nomisinin inkisaf etti~ni müsahede edl-
' . ~!~ 

le bitaraflık siyasetini ihlAl ettiklerini_gös. asli t~vik etmemektedir. F'inlandiyaya 
teren hi.diaeleri inki.r etmemektedırler. girecek eşyanın kendi memleketlerinden 
Bu vaziyet tehlikeleri ihtiva etmektedir. geçmesine ise itiraz edilemez. Zira ara .. 
Zira lıveç ve Norveçi Sovyet Rusyaya larında ticari cereyanların kesilme!'lİ için 
kartı harbe sürüklemeğe çalışan devlet- hiç bir sebep mevcut değildir. 
lerin tazyikine Stokholm ve Osloda icap iki hükümet ecnebi devletler arasın .. 
eden ınukavemetin göıterllmediğine de- dak:i ihtilaflara karşı bitaraflık arzuları
lalet etmektedir. nı teyid etmekte ve Sovyetler birliğile 

Roma. 15 (ö.R) - Kopenhagda çı- olan münasebetlerinde her sui tefehhü
kan Berlinıko Titende gazetesinin istih- mün önüne geçileceği ümidini izhar ey .. 
barına göre Sovyet tayyareleri bir lsveç lemektedir. 
seyyar hastanesini bombardıman t"tmi~- {T aa) Ajansına göre lsveç ve Norveç 
lerdir. hük.ümetlerinin bu cevapları Moskovada 

Roma 15 { ö. R) - Moskova ile lsveç tamamile tatmin kir bulunmamıştır. 
ve Norveç hükümetleri ara-ında notalar Roma 15 (ö.R) -laveç hariciye oe
teati edilmiştir. Sovyet bükümetj lsveç zareti Numea civarında Sovyet tayyare• 
ve Norveçin. bu iki memlekette gazeteler leri tarafından lsveç arazisine bombalaT 
tarafından Sovyetler aleyhinde yapılan atılmuı hi.dise3ini protestoya karar ver .. 
neşriyata, Finla.ndiya lehinde gönüllü miştir. Yapılan tahkik.ata nazaran Botni 
kaydına ve Finlandiyaya ait harp malze .. körfezi sahillerinde bulunan bir lsveç 
meıinio geçirilmesine naza.rı dikkati cet.. §ehri üzerinde 8 Sovyet tayyaresi dola
betmiş, ve ihtilafa laırııı ihtiyar edilrn bi- f11rak bombalar atmışlardır. Bomba par
taraflık siyasetine ınuğayir olan bu hare.. çalarının tetkikinde bunların 250 şer ki· 
ketlerin nahoı ihtilatlara sebep olabilece- !oluk bombalar olduiiu anl!llılmıştır. Se
ğini Stokholm VC' Os1o hükümedC"Tİne ha· kiz tayyare Numea şehri üzerinde hir sa .. 
tırlatmı!?hr at uçaTak 1 O bomba atmışlardır. 

Ankara radyosunda 
lngilizce neşriyat 

lngiliz sefiri ve B. N. M~nemencioğlu d(in 
bu neşrıyatı dostluk nutuklsrı ile açtılar 
Ankara 15 (Hususi) - Ankara radyosu şimdiye kadar yaptığı ya

bancı dillerdeki neşriyat servislerine lngilizce servisini de ilave etmi~ 
tir. Her gün kısa ve uzun dalgalar üzerinden yapılacak olan neşriyata 
bu gün saat on dörtte başlanmıştır. Bayan Nermin Menemencio~lu 
tarafından açılını§ olaan neşriyat servisinde lngiltere Büyük Elçi•İ 
de samimi bir söylev vermiştir. Büyük Elçi bu söylevinde lngiliz -
Türk dostluğundan samimiyetle bahsettikten sonra, Anadolu fela
ketzedelerinden ve bunlara karşı hükümetçe alınan ciddi tedbir
lerden bahsetmiş ve sözlerinin sonunda: Türkiyede oturan bütün ln
gilizler namına lngiltere kralı Majeste Jorj ve Türkiye Reisicümhuru 
Ekselans ismet lnönüne tazimlerini arzetmiştir. 

Neşriyata Türk - lngiliz marşlarile son verilmiştir. 

F eJakctzedelcr hakkında 

Lord Loyd'un Londra 
radyosundaki nutku 

Londra 15 ( ö.R) - lngiliz kabinesinin en mühim şahsiyetlerinden 
Lord Loyd radyoda bir konferans vererek Türkiyede tuğyanlarla zel
zelelerin sebep olduğu istırapların teskinine yardım etmek üzere halkı 
para ve ayniyat suretile ianeye davet etmiş ve demiştir ki: 

« Rahat rahat ocağunızın köşesinde duran bizler kahraman ve ağır 
başlı bir milletin istırapları karşısında hissiz kalamayız.» 

Lord Loyd hususi şahısların veya teşekküllerin yardımlarına dair 
bir çok misaller zikretmiştir. Bir amele mektubunda, iki baltası oklu
ğunu, birini felaketzedeler için gönderdiğini bildirmiştir. ianeye ko
şanlar arasında çocuk esirgeme kurumu, Osmanlı bankası bilhassa te
mayüz etmiştir. Felaketzedeler için müstacelen 1 O bin kat elbise ve 
acil ilaçlar gönderilmiştir. Kızıla ya bu hafta 7 vagon dolusu eşya gön
derilecektir. Bu vagonlar alakadar kumpanyaların insaniyeti sayesin
de Semplon hattında meccanen seyahat edecektir. 

''Afrodit,, Davasında 
Peyami Safa ve Hikmet Münifin 
polis vasıtasile ifadeleri alındı 

Istanbul 15 (Hususi) - Piyer Luisden Türkçeye tercüme edilen 
Afrodit romanı davası münasebetile Peyami Safarun 12 tarihli Cüm
huriyet gazetesinde «Davacı biziz» fıkrası başlıklı yazısı üzerine Müd
deiumumilikçe mezkur fıkra muharriri ve gazetenin neşriyat müdürü 
aleyhinde hazırlık tahkikatı yaP,lmaktadır. Bu sabah Peyami Safa ile 
Cümhuriyetin neşriyat müdürü Hikmet Münif Ülgen polis vasıt:asile 
adliyeye davet olunarak ifadeleri alınmıştır. 

Müddeiumumi B. Hikmet Onat bu münasebetle beyanatında: 
- Şimdilik yeni bir dava açılmış değildir, dedi. 

Alman tayvarcl,.rin1n hücum 
ettikleri tıcarct gemileri 

Roma 15 (ö.R) - Alman tayyarelerinin harp gemilerinin muha
fazası altında seyahat etmekte olan bir vapur kafilesine muvaffaki
yetle hücum ettikleri hakkındaki Alman tebliği münasebetile Londra
da şu izahat verilmektedir: 

9 ikinci kanun tarihinde Almanlar şafak vakti, hiç bir kafileye men
sup olmıyan 1) münferid vapura lngilterenin şark sahilleri yakininde 
hücum etmişlerdir. Taarruza uğrıyan vapurlar arasında 4 Danimarka 
vapuru da vardı. Bunların ekserisi silahsız küçük nakliye gemileri idi. 
Ancak mecmu tonajı 3000 ton olan iki küçük vapur batırılmıştır. 

Yugoslav kral naibinin 
ZaQ'rep seyahatı 

Zağreb 1) (ö.R) - Prens Pol Zağrebe muvasalatinde başvekil 
muavini ve Hırvat köylü partisi lideri Maçek tarafından karşılandı. 

1933 senesindenberi ilk defa olarak Yugoslavya kral ailesinden bir 
prensin Zağrebi ziyareti büyük tezahürata vesile oldu. Sokaklarda 
yüz bin kişi sadakat tezahüratı yaptılar. 

Hırvat mebusan meclisine aza intihap kanunu Prens Pol tarafından 
imzalandı. Prens Pol beyanatında Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler da
ha mesud bir istikbale hazırlanıyorlar. Gelecek her tehlikeye karşı du
racağız, dedi. 

Roma 1) (ö.R) - Yugoslavya kral naibi Prens Pol ile zevcesı 
Prenses Olganın Zağreb şehrini ziyaretinin büyük ehemmiyeti Yu
goslav gazeteleri tarafından kaydedilmektedir. Prens ve Prenses ora
da yeni ortodoks yılını açmışlardır. Yugoslav matbuatına göre Pren• 
ve Prensesin Zağreb' de Yugoslav milletinin birliğini kat'i olarak gös
termekte ve memleketin bitaraflık siyasetini ihlal etmeksizin bevnel · 
milel vaziyetini takviye arzusuna delalet etmektedir. . 

iki Alman tekzibi 
Almanya tavassutta bulunmamış 
lskandinavyayı tazyik etmemiş 

Berlin 1) (ö.R) - Rayşin Skandinavyadan Helsinkiye gönüllü v• 
harp malzemesinin sevkine mani olmak için Skandinav memleketleri 
nezdinde teşebbüsatta bulunduğu tekzip edilmiştir. 

Bern 15 (A.A) - Salahiyettar Alman mahafili, Sovyet-Finlaıuli
ya ihtilafında her hangi bir tavassutta bulunulacağına dair olan habe.--
leri kafi surette tekzip etmektedir. . 

Bu mahafil Moskovadaki Alman sefirinin B. Molotofu müteaddit 
defalar ziyaret etmesinin sebebinin Sovyet-Alman iktısadi münasebet
lerine ve iki memleket arasındaki münakalata müteaTiik meseleleri hf
kik etmek okluğunu beyan etmektedirln. 



•• 
Olüm Gecesi 

Erzincan faciasını içinde yaşamış 
bir yurddaşın acı duyguları 

Soğuk .•• Her taraf bembeyaz karlar
la ortülU... Damların dört tarafından 
" n buzlar, mahir ellerden çıkmış 
ın ·c oymalar gibi saçaklan süslemis ... 
O fanın camlarında belki yarım santim 
kahnbjında buz var .. Bir çok hendesi 
şeklller almış bu buz tabakasından sı
r.an 1tık al, penbe, mor renkte odaya ya
yılıyor. Aç kalan kargalar da pençerele
rin içinde... Gagalariyle camlara vuru
yor, sanki. açız diye yalvanyorlar bize. 
Gürül gürül yanan sobanın başında dı
şarıya bakarken üşüyoruz. Öyle müt
hiş bir soğuk ... Kar fırtınası klh yerle 
gölü birbirine karıştıracak kadar kuv
vetli, klh sak.inleşerek hafif ıslıklarla 
hazin bir matem havasını andınyor .. 

Tabiat.in bu azametli haykırışı önün
de Wlrlığımızı hiçe indiren bir duygu, 
daha kuvvetli hissettiğimiz aczimizle 
evimizin, yuvamızın en kuytu köşeleri
ne siniyoruz .. 

Ve işte böyle müthiş bir günün gece
sinde nereden geldiği bilinmiyen bir gü
riılhi... Kulakları sağırlaştıran, kalple
ri durduran. ifade kudrelimize sığmı
yan bir gürültü sanki kürrei arzı yerin
den '>Ynattı. işte bu kımıldanış koca bir 
~hri bir saniye içinde bir toprak yığını 
hPline getirdiği ~ibi binJerce insanı da 
cansız yere serdi, bir kaç biçareyi de 
sanki azamet ve kudretine şahid olma
ları için kasırganın önüne katılmış ku
ru yapraklar gibi başlarına yıkılan ça
tıların altından alıp şuursuz karların 
üze-rine fırlattı ... 

Gürilltü kesildi. Sarsıntı.kesildi ... Fa
kat hiç bir tarafta hayal eseri yok. Dı
şarıya sağ fırlıyanlar bile karlann üze
rinde cansız bir gölge gibi duruyorlar. 
Ne ses... Ne nefes ... O gürültüden da
ha korkunç bir sük<ıt dakikalarca de
vam ediyor .. Bu geçen dakikalar asırlar 
kadar uzun, ölümden bile korkunç .... 
Bu sük\ıtun dehşeti önünde insan ne 
koca şehri yerle yeksan eden o korkunç 
gürültülü sarsıntının haşyetini hissedi
yor. ne de kendi varlığından haberdar .. 

Ve 10nra bir ses daha çok inil tiye 

benziyen bir feryad... Bir annenin fer
yadı bu korkunç sükutu parçalıyor ... 
Oooooy gitti uşaklarım... Hepsi gitti. .. 
Hepsi gitti.. . 

ötede yıkılmış yuvasının üzerinde 
toprak yığınlarını tımaklariyle eşerek 
eşini, yavrusunu çıkarmaya çalışan bir 
baba... Yanı başımwla karların üzerin
de boylu boyuna uzanmış bir cesed ... 
Bu cesedin baş ucunda saçlarını yolan, 
dizlerini vuran, fakat feryad etmekten 
sanki korkan bir ihtiyar nine... Daha 
ileriden cansız yavrusunu göğsüne bas
tırmış önümüzdeki alev alev yanan ate
şe doğru koşan bedbaht bir ana ... O ate
şin karşısında soğuktan donmuş çıplak 
ayaklarını değil ölmüş çocuğunu can
landırmaya çalışıyor. Durmadan yavru
yu oluşturuyor. Ateş te onu ısıtıyor .. 
Onu teselli edemiyor, çocuğun öldüğü
nü ona aöyliyemiyorum. Ey bedbaht se
nin bafrındakl volkan ona hayat vere
mezse bu karların üzerinde baktığım 
küçük ateş mi onun donmuş ölü vücu
duna hayat hararet verecek... Sonra ay 
ışığiyle aydınJanan bu sahne sabah gü
neşinin ilk ışıkları altında bütün fecaa
tiyle gözlerimizin önünde açılıyor ve ar
tık göz yaşları, feryatlar, iniltiler bir
birine kanşmış koca şehrin üzerinde tek 
kalbin iniltisi gibi duyuluyor . .' Ve uzak
lardan bu kanJı sabahı müjdeliyen ho
ruz sesleri de bu hazin sese, iniltiye ka
rışıyor ... 

Herkes birbirinden bedbaht... H~r
kes birbirinden mustarip... Kim kimi 
teselli edecek. Bu kanayan kalplere sü
kun verecek kim... Bedbaht gönüllere 
teselli sunacak kim ... O ancak bizden 
daha bedbaht olan babamız ... Yüzünün 
bütün hatlarına sinmiş ıstırabının aza
metini görünce ancak herkes kendi fe
llketini bir parçacık unuttu. Herkes 
kendinden daha mustarip daha bedbaht 
bu babanın sessiz akan göz yaşlarrın
dan en büyük tese)]isini buldu. 

Karşıyaka 

HAFİZE BOZŞAHtN 

17 nci Yardım Listesi 
Dünkü ye.idin 108959 48 
Çorapçı Mustafa ollu Osman 10 
Yorgancı Muharrem usta 
öğu1ları 
Bir hayU"Sever tarafından 
Sa'-" Sileyman itçileri 
ı.m.u Hakkı Veral 
Fratelli KorsiDi 

200 
5 
7 15 

50 
15 

muhtar Mustafa eliyle 
KAzım Taner memurları 
Klzun Taner işçileri 
Gümrük muhafaza 3. BJ. subay 

24 27 
11 
12 

ve memurları 86 ll 
Karataş orta okul S. L öğrencileri 36 65 
Karat&§ orta okul S. l. B. • l 20 
Buca birinci ok\11 öjrencileri 26 66 
Kırıklar köyü halkı 4 Husual muhasebe memur ve 

mii8tahclem1eri 74 80 Buca KUltür lisesi ölrencileri 25 
X.vakhdere öjretmen vekili 
Mesiba Çelik 
lloiz Arditi 
Mehmet Nebi oğlu ikinci defa 
C. Baharat deposu Bekir 
G. D. Giros 
1amail Hakkı Sur ve ortağı 
ikinci defa 
Şarl P. Baladur ve şüreka& 
Elektrik ve tramvay Ş. üçüncü 
defa 
Kunduracı Şerafetlin 
Avram Kontente 
Kavaf Adato ikinci defa 
Gazoscu Çefmeli Hasan Yiğit 
B. 1sak Franko 
Koıııisymıcu Danon ve Danon 
Mişe1 Arditi 

1 10 
50 

200 
15 
25 

100 
225 

600 
10 
8 

85 
200 

25 
100 
50 

Buca halkı 10 
Buca Tahtahköyü halkı 132 33 
Nuri Sayerdoğan 5 
Cemal Becere 10 
Pol. J. Aperio 25 
Amerikan kız okulu öğretmen 
ve öğrencileri 185 85 
Hüseyin Hüsnü ve arkadaşlan 9 55 
Çaycı Hail Nasiri 5 
Fazlı Balkan ikinci defa 200 
H. Kori ikinci defa 100 
Mehmet Fevzi Kaşlı ikinci defa 75 
Rüştü Saatman 25 
Mehmet Beliğ ikinci defa 15 
Bemar Zaharo 50 
Ahmet Hamdi 10 
Abdülkadir 5 
Hüseyin Unvaı 15 
Salih 5 Devrim orta okulu ötretmen 

ve öjıoencileri 21 2'l Mustafa Akıl 5 
Devit Gabay 100 C. H. P. Dolaplı kuyu nahiyesine 

bailı 4 Sultaniye ocalı 
Karabağ)ar halkından Parti yolu 
lJe toplanan 

84 35 Ahmet Hamdi Ayker 15 

Şarl Şive:y 40 
f Kapkın 2 50 
lako Vantura 15 
Öz Duranlar 20 
Cemal İhsan Gümüş Ayak 10 
Derekoyü halkının teberrüü olup 

lZMJR ASl.JYE MAHKEMESİ 2 ci 
HUKUK HAKtML1GtNDEN: 

Sayı: 940-148 
iz.mirde istiklal mahallesi saçmacı ha

mam sokak 1 numarada oturan Davi 
kızı Adela Rozio tarafından aynı yerde 
mukim Avram oğlu lzak Rozio aleyhine 
acılan boşanma davasına mütedair da
va arzuhal suretile davetiye varakası 
müddeialeyhin tahakkuk eden ikamet
gih ının meçhuliyetine mebni Izmirde 
çıkan Yeniasır gazetesinin 3 Son Ka

un 940 tarih ve 10347 sayılı nüshasi
Je il:ncn 1cbli ve 13-1-940 tarihinde 
mahkPıneye davet edıJdiği halde gelme
d"gindcn m""dd ·ale_yh Izak Rozio hak

nrf mt meıe· ıvabiye icrasına ve 
muh k e ·n 1-"-940 tarihine tal'k'
ne kar r v 'l'llis ve usulen tanz·m kı-
ın n • ' .... ında mUdde"ale h I • k 

&zlrm n t • olunan ~ün v a tte 
bizzat hazır hu! ınması veya bir vekil 
gônd .. .,,P i ıılr i tnkdirde bir daha mah
kemeye kabul edilmiyeceği tebliğ ma
kamına ka'm olmak üzere ilan olunur. 

iLAN 
auntelif tarihlerde otobüslerde unu

tuhan esya]arın sahipleri kim ise 30-1-
tlO tarihine kadar idareye müracaat 
Merek almadık1arı takdirde kanuni 

"~Jitimelr' e teve sül edilec~i 'lan olu-

Ahmet Ziya Zapcı 20 
Kimil Fevzi Çilingir oğlu 20 
Çaycı Osman Nuri 50 
Emiralem okulu öğrencileri 6 50 
Emdin Tirigel T. A. Ş. 200 
Dumlupınar ve köy öğretmenleri 
~dına Gaffar 163 95 
Yekun 112788 52 

Doktor 

Ali Aga~ Dinel 
ÇOCUK HA.S!'Al.JKLARJ 

JICI!' AHA.S.Sl.SI 
Her ciln hastalannı eskisi gibi ikinci 

Beyler sokağında 84 numaralı muaye
nehanesinde kabul eder. 

Evi BtRiNCİ KORDON No. 272 .. 
r-=:rr/,YA"7Y.Z.r~.&ır8,._. 

1 
n__ 1sınıf Mütahassıs 

Dr. Demir Ali · 
KAMÇIOCl.V 

Cilt ve Tenasill baatabklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokaiı No. S5-

bmir • Elhamra Sineması arkasında 

Sabahtan akpma Dür hastalannı •l 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

Japonyanın harici siyaseti 
~------------------4'111Mı·lllM------------------~ 

Yeni kabinede Hariciye nazırı 
olan Arita'nın beyanatı 

----------------------·Mil----------~------~ 
Londra, 15 (Ö.R) - Tokyodan bildi- Lipman Avrupa harbi tavazzuh edin· 

riliyor : ceye kadar Amerikanın Pasifik okyanu-
Assahi Şimbun gazetesi yeni hariciye sunda bir harbe müncer olabilecek ha-

naz.ırı Aritanın beyamıtını neşrediyor. reketlerden sakınması lazım geldiğini 
Arita, hükümetin Avrupa harbine ka- söylemiştir. 

rışmamak siyasetine devam edeceğini, 
Japon siyasetinin esas itibariyle değişmi
yeceğini söylemiştir. 

Nişi Nişi ga7.etesi, Y onnay kabinesinin 
bariz vasfı ordu ile donanma arasında 
teşriki mesai olduğunu, general Hatta
nın bu maksatla harbive nezaretine ge
tirildiğini yazıyor. 

Vaşington, 15 (Ö.R) - Ayandan Lip
man Japonya ticaretine ambargo konul
masına muhalif olduğunu söylemiştir. 

Bulgaristanda 
intihap 

Sofya, 15 (A.A) - Teşrii intihabata 
dün Plevne ve Burgaz eyaletlerinde de
'< am edilmiştir. Bu eyaletlerden intihap 
edilen 41 namzetten 37 si hükümet ta
raftandır. 

İntihabata 21 ve 28 sonkanunda de-
vam edilecektir. 
Bil' yanpn tahldkatm• 
dan meydana çıkan 
llrar plilu-
ı..ondra, 15 (A.A) - Cumartesi günü 

öğleden sonra cenubS İngilteredeki sivil 
ilsera kampında baş göstermiş olan yan• 
gın hakkında yapılan tahkikat neticesin
de yeraltında kaçmağa teşebbüs etmek 
ilzere esirler tarafından kazılmış bir 
dehliz meydana çıkmıştır. 

Berlinde 

Vaşington, 15 (Ö.R) - Röyter muha
birine göre, Birleşik Amerikanın salihi
yelli makamlan Japonyanın işgali altın
daki Çin mıntakalarmda Amerikanın 
menfaatleri gözetileceği hakkında ga
rantiler verilmedikçe Amerika ile Ja
ponya arasıncLıki ticaret anlaşmasının 
tecdit edilemiyeceğini beyan etmişlerdir. 
Bu suretle Amerika kongresine Japon
ya aleyhinde yeni iktısadi tedbirler alın-

lngiliz 
Başvekili 

BaalblAva111kamara· 
smda Törldye De mali 
anlqmahaldrmda 
izahat verecek 
Londra, 15 (Ö.R) - İngiliz başveki

linin yarın (Bugün) parlamentoda Tür
kiye - Fransa - İngiltere arasında im2a-
1anan licart ve mali anlaşma hakkında 
beyanatta bulunması muhtemeldir. 

Alllerlkanm l'lnlandl· 
yaya yapacap 
Yardan haldunda 

ması imkinı verilecektir. Japonyaya 
karşı ambargo kararı verilirse Çinde 
Japon hareketinin devamı imkansız ola
caktır. 

Roma, 15 (Ö.R) - Tokyodan bildiri
.l&yor : Amiral Youay tarafından yeni 
kabinenin teşkili için vapılan müzakere
ler siiratJe ilerlemektedir. Gazeteler 
smiral Youayın intihabına ehemmiyet 
veriyorlar. Yeni kabine başlıca iki par
tinin müzaheretine dayanacak ve milli 
birlik hükümeti mahiyetini alacaktır. 
Hariciye nezaretinin bir sözcüsü yeni 
kabinenin teşekkülüyle Japon harici si
yasetinde hiç bir deZişikHk olmıyacağı
nı söylemiştir. 

Tebliğler 
ALMAN !'EBı.iOI : 
Berlin, 15 (A.A) - Büyük umwni 

karargih tebliğ ediyor : 
Mühim hiç bir hAdise olmamıştır. 

FRAN.SIZ !'EBLiOi : 
Paris. 15 (A.A) - Fransız orduları 

bülteni, bu sabahki tebliği : 
Gece sükun içinde geçmiştir. 

, ........................................ . 
• • 
: Kurban bayramında Türlı : 

Hava Aııramana yapacağunı:ı • 
yardımların tatarı Kızılay, 
Çoculı e•İrgeme lıarumu ve 
Hava lnıruma artUında talı
ıim edilecek ve en miibrem 
memlelıet iJ.tiytıflarına J.ar
canacalıtır. 

Bir gttnde dört böytill 
yangm olda 

Londra, 15 (Ö.R) - Amerika reisi
cümhuru B. Ruzvelt Finlandiyaya yapı
labilecek yardım hakkında yakında 
kongrenin en nüfuzlu şahsiyetlerine bir 
mesaj gönderecejinj bildirnıiştir. ••••• ••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• 

. .--tr·- Yangın başlangıcı BerHn, 15 (Ö.R) -- Son yirmi dört 
saat içinde Berlinde dört büyük yangın 
oldu .. İki fabrika tamamen yandı. Üçün-

T ırenın yardımları Dün Kahraman sokağında bayan Emi-

cüsü fazla hasara uğradı.. Erzincan ve havalisinde felakete uğrı-
Mısırda tevkil yan yurddaşlarımıza yardım olmak üze-

edUen .a •---•-- re 11-1-940 akşamına kadar Tire kaza-
~ sından vukubulan teberrüat 4543 lira 

Kahire, 15 (A.A) - Mısır hükümeU 36 kuruşa baliğ olmuş ve 1701 parçadan 
48 saat içinde 51 Almanı tevkif etmiftir. ibaret eşya teberrüatı da bir vagonla 
Almanyada bulunan bazı MısırWara ya- Sivasa sevkedilmiştir. 
pılan fena muameleye karşı mukabele Jlllli __ _.... __ 
olmak üzere bu Almanlar tevkif edil- - --- ti...,..... 
ınişlerdir. komitesi toıtlandl 

nenin kiracı bulunduğu 35 numaralı ev
den ansızın yangın zuhur etmiş ise de 
o aralık oradan geçmekle olan zabıta 
sıhhiye memurlarından bay İsmail Yü
riiten derhal eve girmiş ve nisbelen ya
nan yatak ve yorganların daha fazla 
yanmasına meydan verdirmeden sön
dürmeğe muvaffak olmuştur. Yangın 
etrahnda polis tahkikat yapmaktadır. 

BORSA 
ÜZUM 

1498 ilzüm tarım 
253 S. Paterson 
205 Öztürk L. şirketi 
178 M. Beşikçi 
72 M. j. Taranto 
60 D. Arditi 
23 jiro ve şü. 
13 $.Remzi 

2302 Yekun 
418132 Dünkü yekun 
420434 Umumi :yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

1Ncia 

9 
11 
7 75 

11 
8 25 
8 75 

14 
11 50 

13 
11 
12 75 
13 25 
8 7! 

13 
14 
11 58. 

8 50 
9 75 

10 60 
12 50 
14 50 

201 Alyoti biraderler 3 25 3 75 
68 M. H. Nazlı 8 8 

269 Yekun 
186275 Dünkü yeki'ın 
186544 Umumi yeki'ın 

ZAHİRE 
77 ton Susam 15 25 15 50 
50 ton P. Çekirdeği 3 58 

185 balya Pamuk 43 59 

Para Borsası 
CC11ırua1YJ:r vgga llARASI 

KLEAaiNG KUIU.A&I sw-.... ppili .. Tld irs = 

••bWIWir-

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Fransız frangı 
Pezetas 
Florin 
İsviçre Frangı 
İsveç kronu 
Norveç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Dinar 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
l.J.ret 
Drahmi 
Zloti 
PengU 
FF. SERBEST 

Satış Aht 
524 121 
76.61 77.26 
4.555 4.583 

33.64 33.84 
7.538 7.582 
1.4357 1.4441 
3.4244 3.4445 
3.2217 3.2407 
3.31IO 3.397 

23.09 23.20 
35.22 35.40 
63.97 64.35 

12 n 
1.97 1.98 

15.20 11.29 
1oa.97 1oue 

4.2159 U3'73 
3.6807 3.8984 

34.15 34.36 

MUHTELiF KURLAR 
Registermak 4.65 

ANKARA BORSASI 

Londra • Sterlin 100 
Nevyork-Dolar 100 
Paris - Fransız Fran. 100 
Milino - Liret 100 
Cenevre-İsviçre frangı 100 
Amsterdam - Florin 100 
Berlin - Rayşmark 100 
Brüksel - Belga 100 

Kapanış F. 
5.21 

130.36 
2.96 
6.70 

29.2406 
69.2520 

Bir Danimarka Milit yardım komitesi İzmir merkezi, 
lemisind lnlllAk dün öğleden sonra villyet makamında 

e . bir toplantı yaparak fzmirdeki teberrü SOBA 
l 

Atina - Drahmi 100 
Sofya - Leva 100 

21.'1075 
0.965 
1.5925 

Kopenhag, 15 (A.A) - Danmark ıs- · J • • g··-..ı- g-i ........ >..+>.. t · · t · d ki D · k 1 . . d ış enru oz.uen ~~-•• ...,,-. zınırın e-
mın e anıınar a petro gemısın e be ·· listes" üte d~ b" kild k _ 
sebebi meçhul bir infillak olmuştur. lılü- ~tam: m ma 1 ır şe e a 
rettebat kurtulmap muvaffak olmuştur. · 
~ llltttlai ~111111111111111111111111111111111111111~ 

lecl•asyoaaaun i Doğum i 
lçtlauu.. = . = 
Paris, 15 (A.A) -- Umumt mesai fe- ! ~dolu ajansı memur~~ B. § 

derasyonu harpten beri ilk toplantumı $ Halil Çolpanın evve~. gUn bır ye- : 
yapmaktadır. Ruznamede komünistlerle • &eni dünyaya gelmi~ .. Yavruya : 
her türlü rabıtanın kesilmesi ve bunun ! uzun ömürler diler, ebeveynini teb- : 

ti ı . ard = rik ederiz. = 
ne ce erı v ır. :tllllllllllllllllllll lllll"""'"""" "i 
Kamıaea çarparak 

Tekmil dökme bmir ekonomik 
soWuı 

7 .50 Liradır 
Yemek Jitiııw, ç.......,. ,....._ lab-
metlerial .............. ıönnek-
tedir_ Her tilrltl mahrabt yakar. 
Ahmet Etem Bahlanlollu - tzMIR 
Gazi Bulvarı 19, Tel EHEM, 

TELE. 3991 

Prag - Çekoslovak kr. 100 
Madrid - Peçeta 100 
Varşova - Zloti 100 
Budapeşte - Pengü 100 
Bükreş - Ley 100 
Belgrad - Dinar 100 
YokohallU\ - Yen l 00 
Stok.holm - İsveç Kr. 100 
Moskova - Ruble 100 

13.5325 

23.49 
0.915 
3.15'15 

31.045 
30.92 

ESHAM VE TARVll.AT 
1933 ikramiyeli Ergani 19.'lt 
Sivas - Erzurum hattı istikrazı I. 20.41 

• VI. 19.lG 

batan ın11111z 
vaparanan mürettebatı 

Londra, 15 (A.A) - 575 ton hacmin
deki ve Atlantic Scout adındaki İngiliz 
vapurunun Fransız sahilinde bir kumlu
ğa çarparak 10 dakikada batmış oldulu 

Atlı Spor Kulübü 
bildirilmektedir. 

34 kişiden ibaret olan mUrettebab 
kurtanlmıştır. 

Londra, 15 (A.A) -- Bundan altı liln 
evvel Fransa sahilinde batan Atlantlc 
Scout vapurunun 34 zabit ve bahriye 
efradından mürekkep tayfası İngiltere.. 
ye gelmektedir. 

llayne çarparak batan 
bir Norveç vapura 
Oslo, 15 (A.A) - Norveç bandırab 

1150 tonluk Fiedville vapuru şimal de
nizinde perşembe günü akşamı bir may
ne çarparak batmıştır. Tayfasından beş 
kişi Panama bandırası çeken bir fsv~ 
vapuru tarafından kurtarılmıştır .. Müte
baki 11 kişinin boğulduğu zannediliy<&. 

Yugoslav ajansuun 
blrtekzlbL 
Belgrad, 15 (A.A) - Avala ajansı 

bildiriyor : Yugoslav hükümetinin, Yu
goslav arazisinden yabancı orduların 
geçmesine müsaade ettiğine dair olarak 
bugünlerde bazı ecn<'bi gazetelerde gö
rülen haberler tamamiyle yanlış ve asıl
sızdır .. 

tZMlR SULH HUKUK HAKlMLt
ô!NDEN: 

Davacı h zine vekiJi avukat Murat 
Çınar t r f ndan Cuma ovasının kelJer 

yiin 1 n O man oğlu arap Halil aley
hine 940-95 numara ile açılan 2429 ku
rus tazminatın tahs"li davasından dola
yı nam na göndC'riJen gıyap kararının 
ikametg hının mechul kalma ınn meb
ni gıyap kararının ilanen tebliğine k -
rnr veriJmis ve mahkeme de 30-1-940 
Salı günü saat 10 na bırakılmış oldu
ğundan yevmi ve vakti mezk<ırde müd
deialeyhin bizzat ispatı vücut etmesi ve 
yahut tarafından bir vekil göndermesi 
aksi takdirde gıyaben muhakemeye de
vamla karar verileceği lüzumu tebliğ 
m kamına kaim olmak ve bir nüshası 
mahkeme d"vanh ne 'ne taltlt kılınmak 

isimli Halis 
"Sabah,, 

Kan Arap Binek 
Atını Piyangoya 

Bilet Medi YUm: 'IGO ... Bile6eria lıymeti 100 KURUŞ... Pi7ange miiddeti: 15 GCN... 

Koyuyor 

Satış yerleri: Şifa Eczanesi Gişeleri: 
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DOKTOR 

Celal Yarkın 
~·· Mevsim, Yağmur: 

Grip ve nezleye karsı • 

l.ZNIR MEMLEKET 
R4S1'ANESt DAHİLİYE 

"MVr AHASSISI 
}'( llluar ... ehane: İkinci Beyler 

•· Z!i TELEFON: 3956 
xun~~~:~~:~~ ~e:::~~- •· ~ 
ren lıastalılılara lıar~ı lıendinizi sigorta ef!i· ı 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: ;yorsunuz .. 
le: Fen heyetimizde münhal bulunan 
lll°"lc<>lluğa aşağıdaki şeraiti haiz istek

erin milsabakaya iştirak etmek üzele 18-1-~40 tarihinde fen işleri müdür
lltüne müracaatları: 

Mendille ııoıııanır " S » damlası ;yarım bar<· 
dalı su ile gargara edilir .. 

l - Orta mektep mezunu olmak (li
se mezunu tercih edilir). • 

Depo: Hilal Eczanesi 
! - Askerlik hizmetini bitirmiş ol

ntalc, 
ffüsnu. hal ve sıhhat raporu ibraz et-

ınek 14-16 (85) 

tl I - Fen ve temizlik iılerinde kulla
n rnal Üzere i~i adet kamyon eatın alın .. 
ınaaı yazı işleri müdürlüğündeki şartna
ıneaj ıreçhile kapalı zarflı eluiltmeye ko
~ulmuıtur. Muhammen bedeli beı bin 
,...~kuz yüz lira olup ihalesi 26/ l / 940 
'-""'• günü saat 17 dedir. 2490 sayılı 
kaııuoul\ tarifatı dahilinde hazırlanmış 
:deli! mektuplan ihale günü azami saat 
... ~ Y• kadar encümende riyasete verilir. 
'""UVakkat teminatı 442 lira 50 kuruı
tur. 

.2 - Mezarlık baıında 5 15 numara
~aılı barakanın 24/2/940 tarihinden iti· 
. a.ren bir sene müddetle kiraya verilme .. 
' Yar:ı itleri müdürlüğündeki prtnamesi 
Vechile açık arttlrmaya konulmuştur. 
~uhammen bedeli 125 lira olup ihalesi 
I 6/ l /940 Cuma günü saat 16 dadır. 
ttirak edecekler 9 lira 40 kuruşluk te• 
jlnatı .. iı banka•ına yatırarak makbuzi .. 
~ encumene gelirler. 

11, 16, 21, 25 (67) 

r. sabf;ye Mütalıassısı 1 A DOKTOR 
Cahit Tuncr 

Her gün 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 Türk gencinin 
okuması icap eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan Orhan Conker 
Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiatı 150 kuruş. Sipariş bedeli 

şin önderilmelidir. 

lnqilizce mütercimi alınacak 
Türkiye demir ve çelik f ah
rikaları :nıüessesesinden: 
ihtisas mevkii olup münhal bulunan 170-21 O lira aylık ücretli mü

tercimliklere müsabaka imtihanı ile beş kişi alınacaktır. 
imtihan, Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü, lstanbulda 

Sümerbank şubesi ve lzmirde Yerli Mallar Pazarı şubesinde 30. 1. 
940 tarihinde yapılacaktır. 

inci işletme komisyo-
nundan: 

Otomobil kiralanacak 
Alsancaktan Halkapınar atölyesine her gün bir veya iki sefer gidip 

gelmek için 3 l / 5/ 940 tarihine kadar bir taksi otomobil kiralanacaktır. 
açık eksiltmesi 27 / l / 940 günü saat 1 O da Alsancakta işletme binasın
da komisyonumuzca yapılacaktır. 

Bir seferinin muhammen bedeli 1 ,38 lira olup isteklilerin 31 ,05 li
ralık muvakkat teminat makbuzlarile muayyen vakıtta komisyona 
gelmeleri lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir . 

11, 14, 16, 19, 101 (64) 

Aboneman kartını hamil asgari on iki kişilik talebe gruplarına refa
kat edecek yolculara da tenzilli aboneman kartı verilir. 

Bu tarife zeyli 1. 2. 940 tarihinden itibaren mer·idir. Fazla tafsilat 
için istasyonlara müracaat edilmesi. 

163 (90) 

lstanbul belediyesinden: 
Taksim bahçesinde yeniden yapılmış olan belediye gazino ve lokan

tası ile müştemilatı teslim tarihinden itibaren üç sene müddetle kiraya 
verilmek üzere kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. Yıllık kira 
bedeli muhammeni 10,000 on bin lira ve ilk teminat miktarı 2250 li
radır. Şartname 150 kuruş mukabilinde emlak müdürlüğünden alına
bilir. [hale 31. 1. 940 çarşamba günü saat 1 5 de daimi encümende ya
pılacaktır. Taliplerin imzalı şartname ile 940 yılı ticaret odası vesikası 
ve ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi 
encümene vermeleri. 

16, 20, 24, 27 161 (87) 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

SPERCO VAPUR 
ACENXASI 
-- -

AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. ADRIATİKA SOSYETA ANON' ... 
NEVYORK 1 vt unA 
NEVYORK İÇİN O NA GAZYONE 

EXİLONA vapuru 14 ikinci kilnunda DİANA vapuru 20-1-940 tarihinde ge-
lerek Venedik ve Triyesteye hareket 

bekleniyor.. ~decektir. 
EXCHESTER vapuru 21 ikinci kıl- ZARA motörü 24111940 tarihinde li-

nunda bekleniyor. ı 
SERVİCE l\lARİTİJ\IE ROUMAİN manımıza ge erek ertesi gün saat 17 de 

B U C A R E S T Pire, Brindizi, Zara, Fiume Triyeste ve 
V cnediğe hareket edecekfu. 

KÖSTENCE İÇİN : ADİCE vapuru 19, 20-1-940 tarihinde 
BUCAREŞTİ vapuru 10 ikinci kanu- beklenmekte olup Cenova ve Vrivyera 

na doğru bekleniyor. limanlarına hareket edecektir. 
ALBA JULİA vapuru 13 ikinci kA- E. MORANDİ var>uru 20-1-940 ta-

nuna doğ..u bekleniyor. rihinde gelerek Livorno Cenova ve Ri-
ATİD NA"\,iGATİON COMPANY viera Hmanl.arına har~k~t edecektir. 

HAİFA CİTI'A Dl BARİ motörü 20-1-940 ta-
BEVRUT, HAYFA, İSKENDERİYE rihinde gelerek Pire, Napoli ve Cenova-

VE PORT SAİT İÇİN \"a hareket edecektir. 
A'l'İD vapuru 16 ikinci kanunda bek- LANGANO vapuru 22 - 1 - 940 ta-

leniyor. rihinde gelerek Cenova ve Riviera li-
Vapurlann i•im ve tarihleri hakkında m~larına hareket edecektir. 

hiç bir taahhüt alınmaz. lSEO vapuru 28-1-940 tarihinde bek-
Vapurların hareket tarihleriyle nu- lenmekte olup Cenovaya hareket ede

lunlardald değişiklilclerden acenta m• cektir. 
suliyet kabul etrr.n. NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

Daha farla tabillt 1 in ATATtmK v_eya ~enoveda ŞimaU ve cenubi Ame-
. ç rika limanlarına hareket eden İtalia 

caddesı 148 No.da W. F. Henry Van Der Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
Zee ve Ş.ı. Vıpur acentalıbn• mflrııcıı. ve Hindistana hareket eden LLOYD 
ıt edllmesi rica olunur. TRİYESTİNO anonim seyrisefain şir· 

Tn.ıı:P'ON 1 Z007 /2tOI keti vapurlarına tesadüf ederler. 

UMDAL 
- -ı;..-

UM:UMİ DENİZ ACENTALICa LTD. 
HELLENİC LİNE.S LTD. 

PATRAİ vapuru 15/ 20 ikinci kllnun 
arasında beklenilmekte olup Anverı;a ,.., 
Rotterdam için yük alacaktır. 
ZETSKA PLOVİDBA A. O. KOTOR 

NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMPANYASI 

ACHİI J .ES vapuru 18 - 1 - 940 tari· 
hinde beklenmekte olup Burgas, V ama 
Köstence limanlarına hareket edecek
tir .. 

STELLA vapuru 30-1-940 tarihind<J 
beklenmekte olup Amsterdam, Rotter
dam ve Anvers limanları için yük ala
rak hareket edecektir. 

SVENSKA ORİENT LİNİEN 
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence BİRKALAND motörü ikinci Unun 

ve V ama için hareket edecektir .. Yolcu sonlarına doğru beklenmekte olup Go
\•e yük kabul edecektir. lenborg ve Kopenhag limanlarına ha-

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, reket edecektir. 
Hayfa, Beyrut, Durazzo ve Triyeste için SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 
hareket. edecektir. Yolcu ve yük kabul SUCEAVA vapuru 17-1-940 tarihin-
edecektir. de gelere Malta ve Marsilya limanlanna 

GOULANDRİ!> BROTllERS hareket edecektir. 
(HELLAS) LTD. N O T : 

P İ R E Ahvali hazıra dolayıstyle navlun ve 
•NEA HELLAS• hareket tarihlerinin katı olmadığını vı 

Lliks Transatlantik vapuru Pire-Nev- bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
york hattı... zın değişebilir olduğunu ve bu hususUın 

Pireden hareket tarihi : dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
15 - 1 - 1940 etmiyeceğin! muhterem yükleyicilerin 

Yolcu ve yük kabul edecektir. kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
Gerek vapurların muv11S11At tarihleri. Daha fazla tafsilM için CUmhuriytıt 

gerek vapur !.simleri ve navlunlan lıak- caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
kında acenta bir teahhUt altına giremez acentesine müracaat edilmesi.. 
Daha fazla WsilAt almak için Birinci TELEFON : 2004 - 2005 
{Cordonda 152 numarada cUMDAL· 

Taliplerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü personel ser
visi ve Sümerbank fstanbul şubesinden tedarik edebilecekleri iş talep• 
namelerine aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en geç 26. 1 . 940 tarihi
ne kadar Karabükteki müessese müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

1 - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri 
3 - Sıhhat raporu 

umumt deniz Acrntalığı Ltd. mllracut 1 
__ u_r_J_a_T_a_h_a_ff_u_z_h_a_n_e_s_i_n_d_e_n_: ___ -e.dilıne.-·.; •• -:.:.:_·!·:n.-:.ca.-~ .. :-.i.r._2·1·ur-.~.·.!_··d·n-Url·ta··-·y·et-••• -•• -•• -••• -•• -.' Kem0a0IKrOoRSman 

Tahaffuzhane dahilindeki tamir ettirilecek 25 tonluk su havuzu 
muhammen fiyatı 889 lira 84 kuruıtur. 

Muvakkat teminatı: 66 lira 68 kuruştur. OLİVİER VE 4 - Nüfus ve askerlik vesikası 
5 - Hüsnühal vesikası. 

16, 18, 20 165 (88) 

Urla Belediye reis1i~inr1en: 
Yapılacak iş 

Keşif Bedeli 
Lira K. 

Muvakkat teminat 
Lira K. 

Fenni Mezbaha 8369 26 628 00 
1 - Yukarıda yazılı olduğu ıreçhile Urlanın Kamanlı mevkiinde 

ınüceddeden inşa ettirilecek fenni mezbaha, 2490 sayılı kanunun 41 
İnci maddesi mucibince 15. 1. 940 tarihinden, 30. 1. 940 tarihine ka
dar on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme, 30. 1. 940 tarihine müsadif salı günü saat 14 de 
Urla belediyesinde encümeni daimi huzurile yapılacaktır . 

3 - Bu baptaki şartname, keşifname ve proje ( 150) kuruş muka
bilinde belediye muhasebesinden alınabilir. 

4 - isteklilerin bu gibi işlerde muvaffakıyetle çalıştıklarını natık 
ehliyetname ibraz etmeleri lazımdır. 

16, 20, 24, 28 166 (86) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ilri otelin müsteciri 45 senelik otekilik müteha111sı bay ömer 

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

ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
banaörii ve huauai lokantası vardır. 

Bütün aari konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
Ve latanbul cihetine de nezareti fevkallideye maliktir. 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
Yecelı; derecede ucıu.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehaasm 
bay Ömer lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
ı:neydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 

ulunan otellerde buluşurlar. 
CZ?Z?XL?)~ 

~-------ıi.imıı1ııımm;ıı1ııımıı1ııım-..1 ...... --.-...... 
Ooyçe Oryent 

OERSDNER BANK 
t Z M t R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : BERLJN 

Almanyada 17S şubesi mevcuttur .. . . 

Sermaye \'e ihtiyat akçesi 

171,soo,ooo Ra;ylısmarlı 
Türkiyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mmrda •ubeleri : KAiflRE VE ISKENDERIYE 

Açık eksiltme 26. 1. 940 cuma günü saat 1 1 de tahaffuzhanede ŞVREKASI LTD. Bozkurt 
IZMİR MEMLEKET 

yapılacaktır. VAPUR ACENTASI 
istekliler şartnameyi ve keşifnameyi görmek için her gün tahaffuz-

haneye müracaatları. ATATÜRK CADDF.81 Rees binası HASTANESİ 
13, I 6, 19, 23 I 39 (74) TELEFON: 2443 Asabiye mütahassısı 1 

MUAYENEHANE: İkinci Beyler 
Sokak No. 79 da hastalarını her gün 
kabul eder. 

... ..~- ~ - • • • ~~ ... J 

1 Emlak ve Eytam Bankası 
MERKEZi: ANKARA 

ŞUBELERİ : İstanbul, İzmir .... 

Ajanları: l? ursa, 1zmit, Adana, 
Eskişbeir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapısınıı baŞlanınış meı.keruer için vatandaşlara mümkün 
olan kolaylıkla yardun eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 
ikrazat yapar 

Faiz senede % 8 ! tnr .. 

Aynca komisyon almaz .. 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar .... 

İstekler için 1, fazlası için 2 lira ve ~uanıele intaç edildiği tekdirde bir 
liradan aşağı olmamak üzere ayrıca lira başına on paradır .. 
Gayri menkul ipoteti ve esham ve tahvilat reluıi karşılığında Banka 
muameleleri yapar .. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ... 

lzmir Yün Mensucaıt 
T. A. Şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayııiyle yeni çıkardığı kumatlar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih edin 

.SATIŞ Y ERi 
Birinci Kordon da 186 numarada 

Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurla
rınuz sefer yapacaklardır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . - . 
1 T. C~ ... ~~.!!~.~ankası 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi : 262 

Zir:ri ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMitE VERECEK 

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

4 Adet 
4 • 
4 

40 
10() 
120 

• 

• 
• 

1.000 Liralık 
500 • 
250 
100 
50 
40 

• 
• 
• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 • 
4.800 • 

160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde ~O !ıradan aşağı dllşınl

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylo.J, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve 1 Hezlıan tarih

lerinde çekilecektir. • •• 
Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas No. Yeri No. su 
Eski Yeni 

Nev'i 
Depozitosu 
Kıymeti T. L. 

C. 202) lzmir Akdeniz Mah. 13, 15, 17- Kargir 11.850-. 2.400.-
203) Mimar Kemal ve 17 1, 1 15- dört ma

Doktor Hulusi cad- 21 - 1 sa ıre yazı-
deai. Ada 971, haneyi şamil 
Parsel 1 (672 M2.) (lstanbul hanı) 

Yukarıda evsafı yazılı emlak, satış bedeli tamamen peşin olarak ka
palı zarfla artırmaya konulmuştur. 

1 - ihale birdir ve kat'idir. 19( 11940 tarihine müsadif Cuma gü
nü saat ONDA lzmirde Banka binasında yapılacaktır. 

; 2 - Alıcı olanlar Bankamızdan alacakları şartnameyi okuyaralr:. 
ihale gününe tesadüf eden 19 / I 940 Cuma günü şartnamede tarif 
edildiği veçhile teklif zarflarını teklif sahibinin bir vesika fotoğrafı 
;;Je saat ONA kadar buradaki Şubemize tevdi etmeleri ve daha fazla 
tAf•ili\t ,ım,1< ;,ı;y,.nlnin lıer gün Bankam•za müracaatları. 

6 16 40 (31) 



.eelçil<a ve Ho:llandaya tecavüz 
Almanyayı yeni bir dünya harbı ile karşılaştıracaktır. Bu.iki memleketin 

de kurbanlar listesine girmesi büyük bir cinayet olacaktır 
- *-

Belçika ve Hollanda ordusu Garp Cephesinde vaziyet 
- *-

1914 de olduğu gibi l. .iman istila
sına göğüs germeğe hazırdır 

- *-- BA -TARAFI l İ.SCİ SAHİi"EDE -. ti harbın patlamasına meydan vermek-

l.tra şiddetle hücum etmiş \'e 
tayyareleri bir çok kerreler 
araı.isi üzerinde uçmuştur. 

le büyük bir mcsuliyd altına girıniş
Alman tir. Londra ile Pnris Cenevre kuklası
Belçika nın iplerini ellerınde tutmaktadırlar. 

Bundan maada Belçika ve Hollanda 
hudutları civarında Alman kıtalarının 
faaliyette bulunduğuna dair haberler 
nlınmıştır. 

Yeniden altı Alman fırkasının Achen 
mıntakasına geldiği hab<'r verilmekte
dir. 

12 Sonkönunda hariciye ne7.areti bazı 
tedafüi tedbirler alınacağını bildirm'ş
tir. 

Hükümet erkanı ile askeri sefler her 
gün toplanmaktadırlar. · 

13 Sonkfınunda saat 22 de Belçika 
radyosu izinli olan bütün askerleri geri 
çağırmıştır. Taksiler ve otobüsler ınü
&'lclere edilmiştir. 

Alman kıtalarının Hollanda hududun
da Cron::ıu mıntakasındn toplandıf,ımı 
dair hnb<:'rl<:'r gelmekte idi Askeri ma
kamlar bunun üzerine hudut mıntaka
~:ındaki bazı mahallerin tahliyesine ve 
ask,.ri tC'dbirl<:'r0 n tC'ksifinC' karar ver
mislerd"r 

Londrn 15 (A.A) - Salfıhi~·ettar me
hafil, Fr nsadaki Ingiliz heyeti sefer:
ycsi efradının bütün mczuniyetl,..rin ·n 
ilı:ıasına mütC'"llik olnn karar hnl\kında 
tefsirlerd,.. bulunmaktan imtina etmPk
tedir]er. 

Maam fih iyi malumat almakta olan 
mc>hafıl, m<:'Zlln<'n Ingilterede bulunan 
efradın geri cağırılmamış olduklarını 
bc-van etmektedirler. 
Kararın Belçika ve Holbnd'.l tarafın

dan alınmıs olan askeri tedbirler<> kar
s1 bir sempati jesti oldunu mütaraas•n
dadır. 
Avnı mehafil bu kararın Pazar günü 

öğleden sonra Fransada verilmiş oldu
~unu, almıs oldukları haberlere atfen 
beyan etmckted"rler. 
Anısterdam 15 (AA) - Belcika ve 

Hollanda} a karsı Alman tehd' di mÜ"
b<:'t bir s<:'kil aldı v ı ve bu iki bitanıf 
memleketin hudutlarındn Alman kıt..,
larının faaliyette bulunduğu şu sırada 
Alman matbuatı garp demokrasilerini 
bu m<:'mlcketlerin korkusunu istismar 
<'hnekle itham eylemektedir. 

E,,sen'cle çıkan Nalional Zeitung, c.bi
tarafları korkutmak icin yeni çocukcl-1 
hayaletler> isimli bir maknlesinde. Al
manyanın h:ıksı:r. yere teca\: üz emellPri 
b<:'s]emekle itham edildiğini cünkii bu 
ml'mlc>ketlerin hiç birinde Almanv::mın 
islihasını cclbedccck miktarda ihtivat 
iptidai maddeler bulunamıyacaihnı ~z
maktadır. 
Diğer cihetten Alman matbuatı, bit:ı

rnfları, Fransız - Ineiliz ablokasına pek 
kolaylıkla boyun e~meklc ithama de
vanı etmekle ve Milletler cemivetindcn 
cıkmal:ırı için Belçika ile H~llandayı 
t.azvik cylcınektedir. 

Hariciye nezaretinin naşiri efkarı ohın 
diplomatische Und Politische Korrcs
pondenz gazetesi, tehditkar bir lisanl:t 
bitaraflnı·ın her hangi şekilde olursa ol
sun harbe sürüklenmeğe intizar etmele
ri iJ .. l<l:r.ım gelrligini yazmaktadır. 

Diğer cıhctten Kolnische Zeihıng 
~oyle yazmaktadır: 

Bu son günler zarfında Hollanda iln 
B"lçika Cenevre müessesesine b:-ı;ılı 
kalmamnk için hiç bir sebep görmedik
lerini resmen bild:rmektedirler. Bu h, -
kikaUer nazarı itibara alınmadan izhar 
edilmis b"r kanaattir. Milletler cemiye-

Milletler cemiyeti henüz fızası elan bi
taraflar ic;in bir tehlike teşkil edecek 
mnhiyett<:' bir harp aleti haline gelmiş
tir. 

Londra 15 (Ö.R) - Fransız basvıckili 
ve hnric"y<:' nazırı B. Dahıdıye bugün 
Belçika sefiri \'e başkumandan general 
Gam le nfo görüşmüştür. 

Bildirildiği gibi. Jngiliz sefer ordusun
da büli.in izinler talik edilmistir. Fran
sadaki Ingil!z hava ordusunda da izin
ler talik edilmiş bulunmaktadır. 

Hollanchd;:m son alınan habere göre 
umumi efkar ..;ükunelini muhafaza f'l
m"'l,<'c>dir. BeHkada ordu, milli ınüda
fnn nf'7ar<:'ti vazif •sini görmek iizerP. 11'•<:
kil edilen unrmi karargah vasıtasiy)n 
do;;rud<>n doğruya kralın kontrölü al
tına vazedilmiştir.. Muhtelif şi:nen
düfrrlrrin. tahkimatın ve umumi binn
ların muha'aza ı miihim mikyac:ta tnk
vivr "dıl niştir. 

Llhcvden <t• yri resmi, fakat mev uk 
menharlrın <'lın:ın blr habrre gör<:' Al
m'lnlar Holland:ı hududunda 38 \"e BE>l
,.;kn hududunda 41 fırka asker muha
fon:ısına devam etmektedir. 

Londra resmi mahfilleri son hadise
l<'rdcn kat'i bir net'ce istihracmdan im
tina etmektedir. Hıth•r tarafından Ho1-
landa ve BelçiJ.;- nın bitaraflığına riayet 
hususunda veri im ·c: oları teminatın bP., 
para kıymeti olmaclığı takviye ediliyor. 
Pek iyi b:rnmcktc>clir ki. menfaatlerine 
müfit telakki ett"gi takdirde. Almanyı:ı 
kcndi..:inden çok zaif olan iki komc:usu
na taarruz icin zerre kadar tereddüt ct
miyecektir. Fakat diğer taraftan be]~; 
Almanlar <la bövl" bir taarruzun fıkıla
ne b'r hareket olmıyacaöını takdir eder
ler. T h..l:iJcr·n;n bir blöften ibaret ol
ması ve komşularına karsı bir korkut
ma hareketi hududunu geçmemesi 
mümkündür. 

Bununla beraber, bu buhran sükü
net bulsa do, bulmasa da bedihidir ki 
Nazil<:'r Hollandayı fevkal:ıde müda(:w 
t dhirlcri almağa mecbur edecek şekil
de hareket etmic:1erdir. Küçük ve zaif 
komşular üzerinde kuvvet tezahlirleriy
lc tesir icrasına ve onları bir çok mas
raf ihtiynrına, ıstııaplara katlanmağa ve 
ekonomik hn)'atl rının intizamını boz
ma~a m"chur c-dC'n tedbirlere mahküm 
etme y <' matuf ol n gayri kııbili taham
mül usuller bitl' .. af memlc'ketlerde ol
duğu kadar Jnniltcrc ve Fransada da 
derin bir ndret uyand•rmıctır. 

Amerikan gazctE•leri bunu çok acı bir 
lisanla tdsir etmektedir. «Nevyork Tay
mis> diyor ki: 

cHollanda ve Bc>lçikn. bu kadar kor
kulan Alman istilasına karşı bir daha 
müdafanya hazırlandılar. Delikanlılar, 
askerlik dnvetine icabet için, sulh isle
rini bırakmağa mecbur oluyorlar. Hu
dutlardaki sivil ahalinin tahliyesi zaru
reti hasıl oluyor. iki küçük memleketin 
bütün hayatı çığırından çıkıyor. Alman
ya ister vursun, ister darbesini mual
lfıktn tutsun, Hollanda ve Belçika mu
hasımlar derecesinde onun kurbanı ol
maktadır.> 

« !cvyork Herald Tribün> gazetesi 
Almanyanın Bclcikn ve Hollandayı da 
'rnrbnnlarının listesine ilave etmesinin 
nüthis bir cinayet olacağını kaydettik
ten sonra şunları ilave ediyor: 

cAlmanyanın geçen harbı Belçikada 
kaybetmesine az bir şey kalmıştı. Yeni 
bir taarru7.a girişmezden evvel Alman
lar yeni bir dünya harbı tahrik edecek
lerini diişi.inınelidirler. Bedihidir ki Hol
landada hissedilen endise Almanların 
söyledikleri kadar yersiz değildir.> 

Esasen ıniihim bir Alman gazetesi, 
«Kölnlşc ZC'~ tung> bir makale-.iyle zım
nen bunu teyid etmektedir. Bu gazete 
diyor ki: 

«Zam nı gelin"e Hollanda biivük hır 
dı:>vletle ekonomik bnkımdan b",.Jp<·.,11el1i 
gfiz önüne olmak mecburiyetinde kaln
"aktır,> 

Röma 15 <ö.Rl - Gecen ikinci Tc<:
rin nyııı·l'l olduğu gibi Belçika ve Hol
landa hudutlarında mühim Alman tah
.:idatına dair çıkarılan ı-ayial?r miinasc
betivle lıu iki hükümet tarafından fcv
ı..pı;;cıe ask<'ri tedbirler ittihaz edilmek
tedir. 
Londr-ıda g<:'ce nPsredilen bir tebliğe 

ııazarnn Fr:mc:ıldnki Inıtiliz kuvvetlerine 
ml'nsup ask,,rl<:'rc verilen iz.inler mu
vakkaten talik edilmistir. Harbiye neza
~etince ittihaz edilen bu tedbir Belçika 
ve Hollrındnrla baş gö t<'r<:'n gcr~inlik 
vaziyeti ile alakadar göriilüyor. Bu hu
"usta resmi izahat verilmis olmamakla 
"ıerabcr. staze c>lerin ekcerisi bu tedbir-
1 ri Belç"ka ve Hollanda hudutlarında 
':ıir milyon ki ilik hir Alman ordusunun 
•ahşidinden i)Pri gelpn vaziyetlP alfıkal• 
"Örmektedir. Bununla beraber iki ga1.c
•e hu fikr" ic:;tir~k etmemektedir. 

Bunlardan· cNiyuz Kronik.!> son 48 
c:aal zarfmıia hu memleketlere karsı bir 
l\lman i lilfı rrıı·ckl"tinin vakın oldu/iu
'lU J!ÖSlerc-cck hic bir hfıd"se olmadınını 
'·ııvdedivor. 

«Deyli T lgrab gazetesi de şu müc:;a-
'ı<>dede bulunuyor: Şimdiki mC'vsim, 
razinin vazıy<'ti sebebiyle miitas::ıvver 

'3ir Alman taarruzu için iyi intihap edil
"lliş bir ?aman sayılamaz. Diffeer tnraf
•oın Alm.,nhr gen;ş mik •asta b"r hare
ket için kufi miktarda fırka tahsit et
'll'slerdir. 

Sunu rla ilave etmek icap eder ki mc
c:;ul Belc"lrn mahfill<:'ri bu mPnılekctte 
•atbik edilen askeri tedbirlerin önceden 
1ıEı7•rlanmış bir plan ıııııcibincc ittiha7 
"dildiğini ve lnmamen ihtival mahiyc
'irı~" t,..d1Jirler oldvfıuntı bildiriyorlar. 

Hollamla ~o:ızetf'leri de aynı suretle 
"htiyat tedbirlerinrlen hah.:etmekte ve 
"akırı bir zamand:ı Ho1landava karıu 
tın hanri bir tehlike ihtimalinden bn
'ıis irin hir. bir ""ben mevcut olmaclığı
"lı ilave eylem<:'ktcdir. 

Budnpeşte, 15 (A.A) Pazartesi 
ı;ıünkü gazetelerin hep~i Hollanda ile 
Belçika tarnfından 5ni surette alınan 
llskeri tedbirleri haber vermekte, fakat 
hadise hakkında mütalUa yürütrnemek
tedirler. Buna muk,1bil ayni gazeteler 
İtalyanın Bnlkanlard:aki münasebetlerini 
düzeltmek üzere sarfnttiği gayretleri te
barüı. ettiriyorlar. 

Brüksel, 15 (A.A) - Ilükümet, Bel
ga ajansı vru;ıtasiyle geçenlerde • ittihaz 
edilmiş olan askeri mahiyetteki tedbir
ler münasebetiyle bir tekzip neşrcttir
mi.ştir. 

Düçar olunan telll.şın mübalfıgah ol
duğu ve muayyen hiç bir h5dise tesbit 
edilmediği zannedilmektedir. Maaınafih 
geceleyin şark hu<lu<lu c<:'phcsi mıntaka
sından tahliye ctlilmi olan kimselerle 
dolu iki tren Brüksel garından geçmiş
tir. Bu trende bulunanlar bilha<>sa Sait 
Vitch mıntakasından gelen kimselerdir .. 

Şimal denizinde hava harbi 
___________ *_, __________ _ 

Dört n~ısli kuvvette Alman filosu ile 
yapılan bu harp nasıl oldu 

-*-Londra. 1!1 (Ö.R) - İngıliz hava kuv-ı Şmit 110 lardaıı mürekkep bir hava 
' tleri şın:ali garbi Almanya üzerinde kuvveti ingiliz fılosuna taarruz etti. 
c>krar l csıf ~ç~ısJ~:ı yaptılar. Bu uçuş- İngıliz hava filosunun kumandanı yan 
.. r devam cttıgı ınuclclt•tçe Alman radyo yan b" · d" r·1 d · . . . • a ıı· uçuş eınrı ver ı ve ı oyu enız 
m<:'rk('7IC'l"ı ne rıyatlarını ıatıle mecbur 
l aldılar. eviyesine indırcli. AIJnaıı avcıları alttan 

Pe~embe giınü ımal c1enizındc vuku-1 uc;us :ra~am.adıkl~rmclan yandan :e ar-
1 ulan hm a muharebesi hakkında hu I ka~an \ ırmı dııkıka kurşun yagmuru 
harhc i ıtirak eden oilotlar cok muhım \ tl"<lırdılar;:. 
tafsil:ıt 'eımektcrlırlcr İngilixlerin Blo- fn..,iliz. tayy;ırclerinden biri motörU 
r<:'n sist miodc dokuz l>ambardıman ha ara uğradığından geride kaldı ve 
tayyare i saftı haı p halinde Burkom Messcr Şınitlerin kitle halinde taarruza 
~dasının şimali şark.isinde ke if ucuşla- ugradığından diiştü. Mütebaki sekiz 
rı vapıyorlardı dürt kat faik ve Mcs er t ... yyare aralarındaki ayni sıkı rabıtayı 

muhafazadn \'C uçmakta devam ederek 
lıir Messcr Şmiti alevler icinde dü~ürdü
ler. Diğer iki Messer Şmiti tahrip etti
ler .. Bunlardan biri Hollanda arazisine 
inmeğe mecbur kaldı .. 

Alman avcı tayyareleri üç tayyare 
kaybettikten sonra hiicumda devamdan 
vaz geçtiler. 

İngiliz filosu kesif uçuşlarını ikmal 
ederek üssüne .muvaffakıyetle döndü. 

D. N. B. aJnnsı, Prag ve Viyana üze
rindeki keşif uçuşlarını itiraf ediyor ve 
İngiliz tayyarelerinin Alman rasitler ta
rafından takip edildiğini iddia edi,y~ 

-*"""----~~--~~~~~-

Al rn an topçuları Lüksenburg hudu-
dunda da faaliyete geçtiler 

Londra, 15 (Ö.R) - Alman keşif tay
yarelerinden biri Fransanın şimalinde 
bir keşif uçuşu esnasında iki Fransız 

harı.ı tayyaresinin takibine uğrıyarak 
) ere inmeğc mecbur kalmış, üç kişmk 
mürettebatı esir edilmi::tir. 

Londra, 15 (Ö.R) - Garp cephesinde 
l ,üksemburg hududu civarında Alınan
ltır uzun menzilli toplarım harekete ge
tirmişlerdir. Fransızlar hududun 16 ki
lometre gerisinde Tiyonril civarına ka
dar bazı köylerin ::ıh ali mu tahliyeye 
mecbur kalını.şiardır. 

Lük emburgdnn bildirildiğine göre, 

_ *_, __________ __ 
Mozel nehrinin Lüksemburg sahiline 
bir topçu faaliyeti esnasında büyük çap
ta bir top mermisi düşmüş, üç evi tah
rip ederek pençerelerini kırmıştır. Kim
se: yaralanmamıştır. Dün de bir obüs 
yüksek iratör!ü bir transformatörün 
üzerine düşerek elektrik cereyanının 
kesilmesine sebep olmuştur. Şimdilik 
merminin hangi taraftan geldiği ma
lü.m değildir. 

Roma, 15 (Ö.R) - Garp cephesinde 
Alınan ve Fransız tebliğleri mühim hiç 
bir hadise kaydetmemektedir. 

Paris, 15 (A.A) - Dün Fransanın şi
mali üzerinde uçmakta iken Fransız tay-

yareleri tarafından takip edilen bir Al
man tayyaresi bir tarlaya inmek mecbu
riyetinde kalmış ve üç kişiden ibaret 
cılım mürettebatı e.sir edilmiştir. 

Paris, 15 (A.A) - Hava nazırı Guy 
La Chaınbre 13 ve 14 kanunusani tarih
lerinde cephedeki hava teşkilatını ziya
ret etmiştir. Bu ziyareti esnasında ha\11 
r .. a]iyetinin bütiin sahalarında sarfedi
len son derece büyük faaliyeti gören 
mızır, son muharebelere iştirak eden ha
va efradını tebrik ctmistir. 
Nazır saat 16 da Bouınget istasyonuna 

iıımiştir. 

in·landiya harbi 
Sovyetler Petsamoda 

tekrar taarruza geçtiler 
- HAŞTARAFI 1 İ~Cİ SAHİFEDE -
ru geçmişlerdir. Borgu - Helsinki yolu 
üzerinde müleaddit alarm işareti veril
miştir. Halk süküneti muhafaza etmiş
tir. 

Bomba atılan yerler sivil ahali ile 
mtiltecilcrin bulundukları ınıntakalar 

olup askeri hiç bir ehemmiyeti yoktur. 
Varis ve Blima civarında iki Sovyet 

tayyaresi dü:;ıürülnıiiştür. 
Stokholm 15 (A.A) - Tabiiyetleri 

meçhul bir takım tayyareler dün Isvcç 
toprağı üzerinde Lulaa ile Haparanda 
nrasındaki takım adaları üstünde uç
muşlardır. 

Tayyareler, Kallaks yakınında Lulaa 
adındaki kiıçiik Isveç şehrine 10 kilo
nwtre mesafede hombnlar atmışlardır. 
bveç memurları tahkikata girişmiştir. 

Saat 11,40 ta Torneada tehlike işareti 
verilmiş Vı.? bir kaç dakika sonra da Ka
parnnıla da nynı işaret verilmiştir. I~a
ret •yarım saat devam etmiştir. 

Kar fırtınaları sebebiyle tayyareleri 
görmek mümkün olamamıştır. -

Helsinki, 15 (Ö.R) - Sovyet tayya
releri İç Finlandiya ..:ehirlerini mütead
dit defolar bombardıman ettiler. Hangoe 
üzerine üç defa taan-uz edildi.. Netice 
malüm değildir .. Her defasında 25 tay
yare taarruza iştirak etti. 

Tasmisari kiiçük şehri beş defo taar
ruza uğradı .. Resmi makamat yangınlar 
ile mücadele h;in yardım istemiştir. 

Lapki de lıa'l:a taarruz.una uğramıştır. 
Diğer bir küçük şehir olan Karise yüz 
bomba atılmıştır. 

Helsinki, 15 (A.A} - Bugün ikinci 
defo ohmık Rus tayyareleri tarafından 
Helsinkiye yapılan taarruzda bombalar 
atılnııştır. Tehlike i~areti saat 13.45 te 
verilıniştir. Şehrin cenubu garbisinde 
müthiş bir infilak duyulmuştur.. Hava 
clafi topları dil man üzerine şiddetli ate.ş 
ı:ıc.·mıştır. Hasar ehemmiyetsizdir .. Dokuz 
1ayynr<:'den mürekkep olan Sovyet filosu 
üçer tayyarclik gruplarla hareket etmis
tir .. Elliden fnzla bomba atılmış. iki ki
şi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştır .. Bir Sov
~et tnyyaresi düşürUlmü:ıtür.. Sovyet 
tayyarelerinden iiçü 500 metre iı-tifaclan 
mitralyöz ateşi de ncınıştır. 

Stokholm, 15 (A.A) - 400 Sovyet 
tayyaresinin dün Finlandiya üzel'ine 
yaptığı 1mırruzu ve bu taarruz nelice
sindf'ki tahrib;ıt ve zayiata rağmen on 
üç ölü, 70 yaralı vardır ve 60 bina yıkıl
mıştır. İsveç gazetelerinin harp muha
birleri Sovyct hava kuvvetlerinin ztıfm
da ısrar etmektedir .. Sovyet tayyareleri 
İ.spnnya harbinden beri ıslah edilme
miştir ve So\•yet tayyarelerinin ıml\'affa
yc1 lerine daha ziyade Finlandiyanın kfı
(i <lf'recede hava kuvvetlerine malik ol
maınnlarmda aramak lfızımdır. Finlandi
yaya yapılan yardımlar her giin biı nok
"anı telafi etmektedir. 

Ilelsinki, 15 (Ö.R) ..- Resmi Fin teb
h •i : Oiiıı Karel berzahında keşif kol
ları ve topçu fonliycti oldu.. Düşman 
-.ark cephesinde Lubaska istikametinde 
taarruza geçmiş ise de püskürtüldü. 

Düsınaıı. efrat VP mal:r.0 mecc> miihim 
ıayiata uğramıştır. Yedi tank tahrip 
edilmiş, yiınıi tank topu iğtinam edll
m1für. Düşnwn tayy<}rclerinin açık ş -
lıirler üzerinde uçl\şlarındn sivil haij(
tan ölüler ve bir çok yaralı vardır .. Bir 
cok ev tahrip edilmistlr. Fin tayyareleri 

v ef f!milerini bombardıman e~ 

ierdir. 
İki Sovyet tayyareci dü.şürülmüş ve 

cuma günü düşürülen bir Sovyet tay
yaresinin iskeleti bulunmuştur. 

Roma 15 (Ö.R) - Sovyet - Fin ih
tilaf mm son vaziyetine göre karadaki 
hareketlerde hiç bir muvaffakıyet elde 
edemiyen Sovyet kuvvetleri ~imdi hava 
ordusu vasıtasiyle şiddetli taarruzlarda 
bulunmnktadır. Fin şehirlerinin ve sivil 
ahalisinin bombardımanı bila merha
met yapılm::ıktadır. Tayyareler askeri 
hiç bir mahiyeti olınıyan merkezlere 
karşı şiddet gi)steriyorlar. Bir çok bom
lar kilise ve hastanelere isabet etmiştir. 
Hasaratın çok mühim olduğu tahmin 
edilmektediı. Yedi yüzden fazla bomba 
atılmıştır. Hclsinki iiç <lefa bombardı
man edilmişfir. 

Karndaki harekatta Finler hasımları
nı hududun öte tarafına altıktan sonra 
hudut boyunca müdafaa hatları tesis 
ediyorlar. Fakat Fin müfrezeleri hic; bir 
noktada hududu geçmemi.stir. 

Ş!malde, Pelsamo mıntakasında S . .w
yet hava kuvvetleri büyük bir faaliyet 
sarfcdiyorlnr. Diğer taraftan miihim 
miktarda Sovyct kıtalarının ve harp 
malzemesinin nakledildiği kaydedilmiş
tir. 

Salla ııııntakasında bir haftadanberi 
harp .~iddı-tJc devam ediyor. Finler Sov
yct ileri hareketine mani olmağa de
vam ediyorlar. Sovyet kıta1:ırının za
yiatı çok mühimdir. Bununla beraber 
miitemarliyen taze kuvvetlerin gelmesi 
sayesinde, bunlar tazyik icra~ına de
\'am ediyorlar. 

Londra 15 (Ö.R) - Sovyet kuvv~tle
ri Fin1:ındiyada hava hücumlarına de
vam ediyorlar. Sovyet tayyareleri şa
fakla ber~ber sahili geçmişlerdir. Ko
penhagtnn alınan bir telgrafa göre Ko
pcnhag ile IIelsinki ve Helsinki ile 
Stokholm arasında telefon muhaberatı 
kesilmi tir. Dün Finlandiyanın cenup 
kısmında 1al•yare bombalariyle çıkan 
bir çok yangınlar hala devam etmekte
dir. 

Finlandiyanın garp sahilinde miihim 
bir liman olan Vaza en çok hasara uğ
ramıştır. Ru şehirc karşı beş hava hii
cumu c~nasın<la 90 bomba atılmıştır. 
Bir çok siviller iilmüş ve yangınlar çık
mıştır. 

Londrn Finlandiya sefaret erkanın
dan bir ı.at demiştir ki: 

Pinlnndiyanın Sovyet hava taarruzu
na karşı koyabilmesi için bu mcmleke-

te daha büyük bir harici yardıma ihli 
yaç vardır. Son üç gün zarfında Finlnn
diyanın 27 muhtelif mıntakası havadan 
bombardıman edilmiştir. Cuma günü 
400 Sovyet tayyaresi Finlandiya i.izerin
clc uçınustur. Pazar günU 160 SoV} et 
boınbardıımm tayyaresi tarafından 1000 
kadar boınbn atılmıştır. Sovyetler Fin
landiy:ıya karşı bir nevi mengene ha
reketi yapmaktadır. Estonyadaki yeni 
üslerinden istifade ederek şimdiye ka
dar bir emniyet bölgesi add<'dilmis olan 
garp sahilini bombardıman ediyorlar. 
Şark hududundaki tayyare karargahla
rı ise memleketin diger kısımlarını kap· 
lamağa ktıfi geliyor. Bu kudretli hava 
hücumlarına rağmen Fin radyosunun 
maneviyatı sarsılmamıştır. Ancak, her 
giin birbirini takip eden bu hava hil
curnları hnrbın devamı için elzeın olan 
endüstri g~ı;.·retlerini sekteye uğratmak
tıın hali kalaınaz.ı> 

Moskova, 15 (A.A) - Leningrad as
keri mıntakası erkanıharbivesinden teb-
liğ edilıni.ştir : . 
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Ukta ve Rapola istikametlerinde keşif 
kolları faaliyeti ve bazı noktalarda hafif 
tiifenk ve mitralyöz ateşi olmuştur. 

Pctrozavoc1ski istikametinde piyade 
kuvvetleri arasında ufak çarpımlalar 
yapılmıştır. 

Kareli berzahında hafif topçu nteşl 
teati edilmiş ve kc# kolları faaliyeti 
olmuştur. 

So\•yet tayyareleri müteaddit keşi' 
uçuşları yapmışlardır. 

Stokholın, 15 (A.A) - Finlandiyada
ki bütün gazete muhabirleri dün -400 
Stokholın 15 (A.A) - Finlandiyadaki 

bütün gazete muhabirleri dü 400 $Qvyet 
beyandn müttefiktirler. Sovyet tayyare
leri Borga, Soki \'e Rihimaki üzerine 100 
kadar ve Rapamakiyc 300 den fazla, Ka
ı ise 150, Aboya 200 bomba atmışlardır~ 

Vasa şehri büyük hasarata uğramı~ 
ve sivil ahaliden bir çok kişi telef olmuş
tur .. Bir çok küçük kasabalar tamami;r .. 
Jc harap olmuştur. 

Finlandiya dahilinde telefon hatlar• 
ve deıııiryolları hasara uğramıştır. 

Harbin başlangıcından beri Finlandi
yanın maruz kalını~ olduğu en şiddetli 
boıııbnrdıman budur. 
İsveç gazeteleri, Finlandiya, SovyetJcre 
karşı hnrp edebilmesi için muhtaç oldu
ğu biitün tayyarelerin gönderilmesi lü
zumunu müessir bir lisanla ileri süt'" 
mektedirler. 

Fransız hastabakıcı genç kızlı.rı 
Finlandiyaya hareket ettiler 

Helsinki 15 (A.A) - Fransız seyyar hastanesine memur genç kız~ 
1arm bu gece Finlandiyaya gelmesi beklenmektedir. Seyyar hastane 
dahn sonra vapurla gelecektir. 

Stokholm 15 (A.A) - Danimnrka seyyar hastanesi şefi profesör 
Kivis, Danimarka kızılhaç idaresine seyyar hastanenin bombardıman 
edildiğini, maamafih bir hasar vukua gelmediğini bildirmiştir. 

Profesör ayni zamanda Danimarka kızılhaç teşkilatından seyyel 
hastane için 100 yata~itıtemi!tir. Bu f9tciin ~cri11e getirilmesi fçin--bi
tiin tedbirler alınmıstıf. 

Profesör Kivis fi~di bulunduğu mıntakada sö~uğun sıfirdan ~ 
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