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TELEFON ı 87 

Din mflnderecatından gazetemk mesuliyet kabul etm& 

ıvas • Erzurum yolu karla kapalı 
Tabiat güçlüklerine rağmen feli
ketzedelere yardım te ·n olundu 

I'; AW™N !ta' = aMtl' 

• 

Sivcıstan biT_ma_nza_,._a ______ _ 

Y-EN_l_A_SfR ~ 

1940 Yılını 
Bütün karii erine tebrik edı r ve yeni 
yılın batan beferiyet için sal h ~e aükôn 

yılı olmaaını candan dıler 
yeni Yll münUebetile bir çok ~en tebrik kartları alchk. 

e&tenlikleri allb ve •VIİJe teteklrih' _..... _ 

Dahiliye ve Sıhhat vekilleri Erz 

Erzincan da 
Halkın )Üzd~ ellisi öldü.. Yüzde 
20 si yara!ıdır. Muhabere yine kesildi 

Eski köy 31 (Zelzele mıntakaaına gi
den arkadaıımı:zdan) - Dahiliye ve 
Sıhhiye vekilleri Divrikte beyanatta bu
lunarak yoJlar yapılmadan Erzincana 
gitmekte bir fayda olrnıyacağım söyle
mişlerdir. Sıhhiye vekili Dr. HulOııi Ala
taı demiştir ki: 
-. Yaralılar için Kay•eride yüz kişilik 
hır yer hazırladık. Amasya felaketzede
lerine yardım için Kayııeriden bir heyet 
Amasyaya hareket etmiştir. 1'ivrikde 
1500 ailenin iskanına çalışacağız. Yara
lılardan bir kafilenin de Sivasda tedavi
leri için kap eden tedbirler alınmıpu. 

Erzincan mıntakasındaki nüfus :zayia-

bmız hakkında evvelce alınaa rakamla
nn mübalağalı olduğu anlaşdmııtır. Son 
aldığımız mahlmaa göre ölü miktarı nü
fusun yüzde ellisi, yaralılar da yüzde 
yirmidir. Karlarla kapanan Sivas - Er
zincan yolunun açılmasına çalışılıyor. 
Erzincandan hareket eden ilk tTen, yüz 
yaralıyı hamil bulunmaktadır. Bu ıabab 
Ankaradan Kızılayın 300 yataklı seyyar l 
hastanesi trenle sevkedildi. 

l•tanbul 3 1 ( Huausi) - Bu sabahtan 
beri teberrüat yekGnu yüz bin liradır. 
Malzeme yüklü Dumlupınar vapuru Or
duya h~eket etmiıtir. Er:ıincanla telgarf 

- SONU 3 ÜNCC SAHİFEDE -

Yılbaşı Piyangosu 

Bir f ellkei daha=-Yeni yıla 
600,000 Lira 

11,325 
.. Girerken 

T aribe me)ec:lilen 19 39 )'Ilı ~ık 
• bedbaht bir )'il olmuttur· MUthiı ka: 

Izmiti, ve Manisa 2s,22 6 numaraya 300 bin lira duştü 
aoo bin lira (12922), 100 bin Q (30725) bast numaralara i•abet etti 

) Soalal'a (5), (6) ile llltenıer 50 fer lira lllllUti 
alacakla•--

için _ 1 • fecaYİ sahnelen 
--'-r 90nu • .,.IDIJ'eD 
~ , r__Lt bakarak yolunu 
içinde, kızdtıh WW"ara . • • di 

.. --'lfUl bir yolcu gıbı. ıun 
su 

hulmaga '!iO" 1 .. ı ıyoruz · -*--• yJI earannı de meıe ça Jf • 
18:_ 1~40 Ydı ınsantığm iztıraplannı Birgi çayı taştt 
teekin eden bir sulh ydı olacak mı? . 

b.. · tlerı' gasbedilen •tenemen • Bergama _ lstiklll "Ve urrıye . ..,. . _ ırJ ı 

milletler babahiın tarnir ~dildıklgl:·;~a yolunu ıulor kapladı 
• uzaffeı olduğunu gorece . 

Jetin m ld bı·n'n'ı kabul etmeliyı:ıı - *--
iki ihtiına en k 1 rd LaJık galip gelecek... Bil' ço yer e e 
1 -Y• zor11 I T ıı&.- r e seU-u çok si de yalnız F ruısı:ı ve ngı ı:ı ya_. •• U V ..,.-

'----~Ukfan çökm~· kalmıyacak. ınöhim zararlar yaptı 
uuv--- nbk hürriyete veda ederek Jzmit, 31 (Hususi) - Son yağan şid
hütün inea ed üth~ bir detli yağmurlardan biltün Izmit o\rasını 
en t:alıii hakları inkir en m sular kaplamıştır. Tren münakalatı sek-

"bd duı esiri olacaktır. .. teye uğramıştır. Şehirde de sel tahribatı 
isti 8 Vah t ta hüniyetin.. insanlıgın vardır. Kağıt fabrikasının bazı kısımla-

2 - ~ l den Demokrasiler rmı sular basmıştır. ~ati Bey Ilk oku-
aafff,i için ..,ücade e e Iunda sular fl§kırmaktadır. Suların tah-

...;.1 L 'tf ' ..i..l+o t' $a tt d'• Jzmitten bir göriiniiıt pl"qı 3 ... ece..... .. d mana im- liyesi için ı aıye 'JiCU•'lJıyo . a e ort "Y 

Istanbul 31 (Husw;i) - :Milli piyan
gonun yılbaşı tertibi 8ugün saat 20,30-
da Asri sinemada keşide edilmiş, bir 
saat sürmüştür. Sinema hınCahınç halkla 
dolu idi. Kazanan numaralar berveçhi 
Atidir: 

600,000 L. 
11,325 

300,000 L. 
28,226 

B takdirde zorhalıgın eva ton su fışkırmaktadır. Zürriyatta hasar yoktur. 
0 akbr Bursa, 31 (Hususi} - Şiddetli yağ- Manisa ovasındaki su baskını bad.isesi, 

kin kalınıyac : k bu kanaatin .nıurlar yUzünden Bursanm Ada ve Çel- bu civardaki bir kaç köjl tehdit etmek-s t t · 

200,00 L. 
12,922 
100,000 

30,725 numara 
kazann11ştır 

50terblnlbıa-..... 
numarala)I 

15847 ı~ıı 
- . SONlJ ~!Net S~ 

kaldı 1940 Ydma gırer en •. d bauınu- tikköylerınisubasmıştır.Birçokzahire tedir. Manisa dağlarından inen kuvvetli ovye aarruzu 
he zamandan daha k.uvvedı. ak bild' amllarları sular altındadır. Sular 58 bin ::;!ey~' syualğarmukar plsamularışınvae işlt1.mihdia~ye e~cear r ., müşahede etmek a ır. kilodan fazla zahireyi götürmüşlerdir. ........ 
ınl oldugunu . . d ında yereden te- :Karacabey ovasının mühim bir kısmı da ova köylerinin arasından haber alınama- ~.lllMl---------
Zira milletlerın vıc an 'taraflığın boo sular altında kalmıştır. mıştır. 
ıeddiitler dağdmaktadır. Bi.. ınu- ınegölde de son yağan yağmurlardan Suların bu rnıntakadakl tahribatı hak- F • ı • d • •ti• t ki U 1ıı. .ıızd.,. ;b.,et olduiu.; d•:;:. bir ı)ereler taşm•ş ve uuiy; "' basnnşı.r. - SONll 3 tlNctl SAJdnDg - )0 erın ın a m l l uza arı oir 
~e.:::.:~~::.:::;:: Yardım Sovyet alayı berhava edıldi 
la aklan hiuedilıniftir. b aı-

Su bakımdan 1940 yılında har. ı:_., 
nırlannı genifletecek hadiselere 

111 

edebiliriz. 



~ P;ygamberler Tarihinden--

iSA 'NIN HAYA Ti 
Bir kayıp 

Keçeciler serkoınlseri 
velat etti 

ı Bir tren bir kamyona 
çarptı. iki yaralı var 

-6-

Meryem hücresinde soyunmuş 
yıkanırken Yusuf içeriye girdi 

Keçeciler mevkii Ba§komseri B. Hul\l
si, epi zamandan beri müptell olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak dün vefat 
etmiştir. Dün Seydiköy civarında Balkanlı mev- bit edilememiş bir amele yaralanmıştır. 

Amelenin yaraları çok ağırdır. Tahkikata 
göre kaza şoför Halilin kamyonu bir az 
evvel demiryolu geçidinden geçirmek is
temesinden ileri gelmiştir. llti yaralı 

memleket hastanesine kaldırılmıştır., ha
dise tahkıkatma müddei uınumilikçe baŞ
Janmıştır. 

Bütün bu meşgale arasında (Mer
yem) i ihmal etmemek için kendisine 
veWet edecek emin biri lhımdı. 
Eğer imkAn bulsaydı mabeddekl va

zifesine vekil tayin edecekti. Fakat o 
peygamberdi. Tanrının vekili idi. Bu 
vekAletl yine Tanrının izni olmadan bir 
diğerine veremezdi. Binaenaleyh bula
cağı vekil «Meryem:. in nezdindeki va
zifeye vekAlet edecekti. 
Zekeriyanın mabed arkadaşları ve 

samimi dostu olan Umranın Yakup 
adında bir kardeşinden evvelce bahset
miştik. Umran, Meryemin babası oldu
ğuna göre Y akup ta amcası idi. Yaku
bun bir oğlu olmuş, adını Yusuf koy
muşlar ve mabede Azad etmişlerdi. 

Yusuf büyümüş, yakışıklı bir deli
kanlı olmuştu. Sanatı marangozluktu. 
Mabedde Tevrat terbiyesi görmüştü. 
Takva ehli, zAhid bir adamdı. Fakat 
gençti. Bütiln gün şehirde marangozluk 
ediyor ve gecesini kAh mabedde ve kah 
zekeriyr.ru.n evinde geçiriyordu. 

Mabedin bil" ~k işleri gibi Zekeriya
nın evinde de işlerini gören o idi. 

Zekeriya, emin bir in.san ararken ak
lına işte bu Yusuf geldi. Yusuf, (Mer
yem) i Zekeriyanın evine geldikçe gö
rilyordu. iki genç te birbirlerini tanı
yorlardı. Aynı zamanda birbirlerinin en 
yakın akrabası, karde~ çocukları idiler. 

Bu dtl§Unce ile Zekeriya peygamber 
(Meryem) in hilcreslnhı aiıahtarını ka
fasına ve kalbine en ufak bir şeyden 
kurd bile girmeden cYusub a teslim 
etti. 

Yusuf artık (Meryem) in nezdinde 
Zekeriyaya vekAlet etmeğe başlamıştı. 
Genç kızın yemeklerini sabah akşam o 
götüM.irdil. YilzUnü yıkıyacak suyu 
bakraç bakraç o taşırdı. 

Zekeriyya da her gün (Meryem ( in 
nezdinde bir iki saat kalır ve ona birkaç 
defa hatmettirdi~ Te'Y?'lltı okutmakla 
beraber okumakla meşgul olurdu. 

Yusufa itimat edilmişti. Fakat hilcrede 
uzun müddet kalma müsaadesi verilme
mişti. 

Bir gün Zekeriyya, M<'ryemin yanına 
girdiği zaman genç kızın turfanda ye
mişler yediğ"ni gördil. (M<'ryem( e gön
derilen yem<'kfor ve yemişler kendi evin
den gelirdi. Ve bunları Yusuf getirirdi. 
H lbuki hücrede gördüğü yem"şl r 
m vsimin k olmasına rağmen yaz mey
val rı idi. Bır rivay tc göre 'Zekerivva
ı n (Mer~ em) in elinde gördüğü m~}.va 
f iz""m) dil D"ğer bir rivayete göre de 
i irdl. 

Zekeriyya hayretle sordu: 
- Meryem . Bu yemiş sana nereden 

geldi" 
- Kalu hüve min indillMı ... Yani 

Allah ~önderdi .. Dedi. Zekeriyya bu 
cevap karşısında samit ve sakit kaldı. 
Cünkil gene kıza telkin ettiği Tevrat 
ahkamında tbrahim, Yakup, Yusuf, Mu
sa peygamberlerin hayatını okuyor ve 
Tanrının her ş<'ye kadir olduğunu söy
lüyyordu. 

tenbihi tutardL Bugün böyle bir emir 
vermeği unutmuştu. 

Yusuf, yemeği (Meryem) e getirdi. 
Fakat her vakit yaptığı gibi odadan çık
mak istemedL 

Meryem niçin beklediğini sordu. 
Yusuf: 
- Sana şarap ta getireyim mi? 
Dedi. O devirde şarap sudan çok mak-

bul ve adeta mukaddes bir içkiydi. Mer
yem ile Yusuf arasında ve kapalı bir 
odada cereyan eden bu samimiyetin hu
dut ve derecesini bilmiyoruz. Bu hususta 
tahminlerde de bulunmaktan içtinap 
ediyoruz. Sadece vak' aları tarih ve din 
kitaplarının kayıtlarından çıkarmakla 
iktifa ediyoruz. Marunafi, biraz sonra da 
göreceğimiz Uzere (Meryem) in mabedin 
kapalı hiıcresinde Zekeriyya ve Yusuf 
ile tl'masl rı bir çok dedikoduları mu
cip olmu tur ve bu dedıkodu}ar, başta 
(Kur'an) olmak uz re hemen bütiln ki
taplarda ve ycrsızlıği isbat sadedinde 
zikredilmiştir. 

Yusuf, şarabı da getirdıkten sonra 
Meryem ona: 

- Yıkanmak istiyorum, bana su da 
getir. 

Diyor ve Yusuf, suyu bakraç içinde 
getirerek Meryemin yanına koyuyor 
ve hücreden çıkıyor. 

Meryem, yalnız kalmıştı. 
Yusufun getirdiği yemeklerden yemiş, 

şaraptan içmişti. Şimdi yıkanacaktı. 

Cenazesi ailesi tarafından Istanbula kiinde bir tren kazası olmuştur. Saat 
nakledilecek ve oradaki aile kabristanı- 10/45 de !zmirden Denizliye hareket 
na defnolunacaktır. eden katar Seycliköyden bir az ileride 

Çalışkan ve iyi kalpli bir zabıta imi- demiryolu Uzerindcn geçen Buca beledi
riydi. Ziyaı münasebetiyle Emniyet mü- yesinin 65 numarada kayıtlı kamyona 
dilrüne, ailesi halkına ve bütün meslek- çarpmış ve kamyonu yüz on metre kadar 
daşlarına taziyetlerimizi bildiririz. silrüklemiştir. Kamyon şoförü Halil ve -*- kamyonda bulunan, hüviyeti henüz tes-

Bergamada zelze
le oldu Bocada bir cinayet 

Dün saat 6/ 3 da Bergamada dört sa
niye süren kuvvetli bir zelzele olmu§tur. 
Hasar yoktur. -*-istiklal 
4 ikincikanun Perşembe 
gün·· ç nyor 
Değerli muharrir, arkadaşımız cNiza

mettin Nazifin kuvvetli kalem arkadaş
larının iştirakiyle neşredeceğini evvelce 
haber verdiğimiz clstikUlb gazetesinin 
tkincikfuıunun dördilncü perşembe günü 
inti.,,crara başlıyacağını öğrendik. Kadrosu 
içine memleketin biltiln güzide muhar
rirlerini alan ctstiklnle> muvaffakıyetli 
ve uzun bir neşriyat ömrü dileriz. -*-

Edirnede 

Ahmet Bacak miras yüzünden akra
biçakla öldürdü bası Hasanı 

Dün Bucada, Çaybaşı kahvesinde Bur
salı 24 yaşında Ahmet Bacak bıçakla 
akrabasından 40 yaşında Hasan Çakır 
oğlunu öldünnil§tilr. 

Cinayetin sebebi miras meselesidir. 
Bu yüzden Hasana garaz besleyen Ah-

met Bacak sokakta Hasana rastlayınca 
bıçağını çekerek hilcum etmiş, Hasan 
kaçmağa başlamış, nihayet Çaybaşı kah
vesine girmiştir. Orada kendisine yeti
şen Ahmet bıçağını kalbi üzerine saplı-
yarak öldürmüş, kendisi de tutularak 
adliyeye verilmiştir. 

Yılbaşı Piyangosu 

Bu, her tarafı kapalı ve yalnız demir 
kafesli geniş pençereden guneş ışığı ge- Soğuklar ve kar 
len hUcrede onu kimse görmezdi. başladı 

600,000 Lira 
Genç kız bu yalnızlık ve emin mah

remiyet içinde soyundu. Biltiln libasla- Edime (Husus1) - Havalar birden bi
rından art oldu. Uzun saçlarını döktil. re değişti ve şiddetli soğuklar başladı. 11,325 numara kazandı 

Demir parmaklıklı pençere dibinde, Netekim evvelki gün öğleyinden sonra 
güneşin ılık ziyası altında yıkanmağa başlıyan müthiş poyrıız fırtınasını kar ti
başladı. (Taberi tarihi: Cilt 1, sahife 80) pisi takibe gecikmemiş ve az bir zaman - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - 34262, 21607, 35164, 1548, 14019, 14894 

4te tam bu sırada hücrenin kapısı içinde her yer bembeyaz olmuştur. 30 zar bin lira kazanan 32798, 23958, 426, 36749, 36091, 13616 
açıldı. Kış mevsiminin ilerlemiş olmasına 32518, 35670, 7164, 17883, 32045, 13040 

Ve.. rağmen odun, kömür hbuh~~- şi~det~e l$ll numaralar S6 290, 27769, 23874, 2144, 11231, 18409 
içeriye marangoz Yusuf, genç Yusuf devam etmektedir. Şe rin eASerıyet e 9, 31602, 35339, 247 146, 21777, 27906, 31197, 17939, 15539 

girdi. kullandığı Uzunköprü m5.den kömürü 20 bin lira kazananlar 1788, 3757, 12482, 12055, 21266, 16784 
Meryem, onu görünce, çıplaklığını he- ~ek az gelmekte ve bahalıya satılmakta- 15138, 24503, 22959, 33484, 9102, 7734 20755, 23713, 20761, 19945, 10481, 38286 

men örtmeğe çalışarak bir korku sayhası ı~irne, (Hususi) _ Evvelki gün şch- 13253, 2n563, 389001 37337, 22038, 36604, 5954, 39007, 8099, 31811 
fırlattı. rimize gelen Çanakkale valisi Atıf Ulus- 10 bin lira kazananlar 11983, 11590, 27212, 36502, 23401, 11672 

Yusuf ansızın bu vaziyette iken içeri- 6903, 29473, 23284, 3406, 27522, 28234 
ye elbette kötü maksatla gelmiştL. oğlu •. Tekir.dağ valisi Sakıp Beygo, ~k- 33061, 35627, 35273, 14336, 7501, 1997 18914, 14517, 21486, 32311, 6803, 20373 

- Ya Yusuf .. dedi, senin bana yap- 1?relı valisi Ihsan A~;;. u~mmi müfet- 3103, 14040, 5266, 14098, 5228, 5403 36769, 23207, 38626, 12076, 7583, 28263 
mak · ted"jın s rden ve seıı:den rahman t~ AG ner~l Kazı~ Dırık .1 zıy.aret e~:~?k 26322, 12608, 36758, 30432, 1144, 31193 35472, 37270, 39430 26160 10068 28344 
olan Tanrıya sığınıyorum. Eger mümin v 1• yetl~rıne mt ı 1 r uzcrınde goruş- 21224 10270, 30870, 14061: 16478'. 31598'. 20054 
ve mütteki isen bana zuliim ve taarruz mu fordır. -:ıc- 5 bin lira kazananlar 34604, 10979, 12126, 37252, 21751. 27698 
etme·· 588, 2249(i. 35196, 30278, 5456124085, 8807, 13796, 17946, 3535, 2590 

(Meryemin bu n'yazı, tercümesini yu- Almanlar meşhur bir 18125, 26246, 6492, 36180, 11211, 7$48 25816, 8277, 23569, 29701, 2317, 22193 
karda yazdığımız gibi (Kur'an) da, Mer- alimi kursuna dizdiler 17167, 8287, 37156, 3414, 24649, 21768 36138, 8911, 23687, 35675, 39961, 14996 
yem. suresinin 18 ci 4yetinde ve §U şe- 14104, 9060, 24817, 28936, 37644, 262 29133, 24036, 15699, 909, 33915, 2661 
kilde mesturdtır: Londra 31 (ö.R) - Polonya ajansı- 9185, 14546, 34585, 13243, 7492, 20357 2542 

Kale inni euzü bi Rahmani minke in- nın verdiği bir habere göre Almanlar ] 24880 23700 
L 1 ,_ • .:-L· • p 9526, 10734, 18767, , , 3956 Nihayeti 5 ve 6 rakamlariyle nihayet 

künte takıyya.) meşhur Leh alimi uya oo,. .... ıyı. o- o 
h . 38267, 31406, 8613, 60 6, bulan biletler 50 ""r lira amorti kazan-

Bunun üzerine Yusuf, güler bir yüzle lonya askerlerine cep ane temın etmek r-

(Meryem) e yaklaştı. töhmetile kur,una dizmişlerdir. 2 bin lira kazananlar mışlardır. 
- Ya Meryem, dedi, korkma ve en- -*- 20402, 32094, 25083, 17187, 11390, 4464 .-.-.-•• -.-•• -.-•• -.-.-.. -.-•• -.-•• -.-,-•• -,-.. -,-,,-,-,-.. -,-.. -,-,.-

dişeye dilşme. Ben vakıa şeklen insanım Fransa • Belçika 32441, 11241, 31524, 13024, 38668, 28841 
ve suretcn de Yusufa benzemekteyim. 29058, 36157, 7766, 1440, 37548, 11079 
Fakat hakikatte ne insanım ne de Yusu- ticaret aftla$ftl8SI 1329, 26553, 1012, 5249, 16274, 9997 1940 
fum. Ben Tanrının meleği, habercisi Londra 31 ( ö.R) - Fransa ve Bd- 32870, 24935, 12308, 29494, 15262, 30256 * cCebraib im .. beni sana Tanrı gönder- çika hükümetleri bir ticari anlaşma ak- 36176, 10732, 19053, 14766, 12743, 29132 

Yusuf, (Meryem) e yalnız yemek de- di. Cenabı Hak sana chavayi latiften> detmişlerdir. 10084, 6745, 32435, 5348, 30661, 521 

Eczacı K~mol K. 
ğil, şarap da getirirdı. Ve genç kız bu bir evlat ihsan edecektir. Bunu müjdeye -*- 25536, 28207, 22657, 30349, 31684, 19147 
yalnız ve mecburi inziva hayatında Yu- memurum. enlzal 1263, 27378, 27918, 23239, 8145, 26302 
sufun gelip gitmelerinden, arkadaşlığın- Meryem. karşısında bulunan erkeğin Hollanda 6 d tısı 31132, 23675, 6262, 4878, 39793, 14021 
dan memnun olurdu. (İmamı Ebu Cafer bir (beni adem) olmadığını yine onun ısmarladı Bin lir k ani 
Muhammet bin Ceririn. Tarihülümem verdi~i te?1hına1dt ve sözlerden anladı. Bir 1 Amsterdam 31 (ö.R} _ Holanda, a azan ar 

an rı 0 
• • 6 tane denizaltı takip gemisi sipari" et· 29907 22942 3 63 

Aktaf ve 
Hilal Eczanesi 

( . 

Yeni yıla 
Girerken 

--*-
ŞEVKET BiLGiN 

- BAŞTABAFI 1 ind SAYFADA -

faatlerimiz arasındaki beraberliği açwk~ 
meydana koyduk. 

Ankara paktının tatbik mevküoe kon· 
maaını icap ettirecek taarruzlar vuku 
bulmadıkça Türkiye harbın dııında kal
mayı iltizam eden bugünkü sulh politi
kasında devam edecektir. Omidlerimiz 
hilafına olarak mukaddes haklarunwn 
ve menfaatlerimizin müdafaası mevkün
de kalırsalc zaferin daima bizimle bcra-
her olacağından kimsenin fiiphcsi ol-
ma.sın ... 

* • * 
1940 yılına milli bir felaketin ac.ılan 

içinde giriyoruz. Şark vilayetlerimizde 
başgösteren facia münasebetile, dünya
nın her köşesinden yüksden sempati te
zahüratı Cümhuriyet Türkiycaine klll'fl 
beslenen teveccüh ve muhabbetin deli
lidir. Türk milleti büyük felaket dakika
lannda asla yeise kapılmadan kurtancı 
hamlelerle ite koyulmuıtur. 

Halk büyük yardımlar yapmaktadır. 
Fakat istediğimiz bundan ibaret de· 

ğildir. 

Bu kadar ,Umullü bir fellket kartı· 
sında mazinin tevekkül ruhunu tamamen 
çiğniyerek medeni insan vaafının anladı
ğı şekilde bir yardım hareketinde zen. 
ginlerimizin kendilerine diifen vazifeyi 
hakkile yapmalarını istiyoruz. 

On binlik, yüz binlik veya milyonlulr 
bir refahın sahibi olanlar dünyanın ge
çirdiği bu karanlık günlerde refahlannın 
ancak Türk milletinin umumi Tefah ve 
saadeti içinde bir kıymet ifade ettiğial 
anlamalıdırlar. Milli camianın yaralan
dığı yerde ne yefah, ne eaadet vardır. 

Türk vatanı ayrılmaz bir küldür. 
Sevincinde, izhrabmda aynlmıyan biı 

kül... T esanüd ruhu bu şekilde kendini 

göstermelidir. 
* 

* * 
Dün bize kalpleri parçalayan bir man 

zaradan bahsettiler. Türkün üstün va. 
sıflarına örnek olan bir manzaradan ... 

Dokuma fabrikalanndan birinde 50. 
60 kuruş gündelıkle çalışan kadm i'fllcr, 
akşam evlerinde yiyecek bir lokma ~\:. 
mekleri olmadığı halde haftalık kazanç. 
!arını felaketzede yurddaşlara terket. 
mi~lerdir. Bu temiz kalpli insanlann gös

terdikleri yüksele hassasiyeti takdirle. 
hayranlıkla karşılamamak imk8nsndır. 
Filhakika bir iıçi kadın bütün varlıirnı 
teşkil eden ekmek parasını felaketzede 
kardeılerine terkettiği zaman, refahın ea 
yüksek derecesine varmış olan vatandao
lar nasıl hareket etmelidirler? Bunu dü. 

şünmek zenginlerimize düıer. 
Zenginlik memleketin itibar ettiif. 

hürmet gösterdiği bir varlıktır. Biz zen
gin yurddaşlann çoğalmasını memleket 
için bir saadet telakkt eden bir rejimde 
ya§lyoruz. Fakat zenginlerimizin de va. 
zifelerini ayni ıekilde anlamalannl İsti-velmü]Qk e eri: Cilt 1 _ S-'L"ıfc 79.) az muste u 1 10995, 26334, 15016, 29180, 27439, 29125 

Yusuf ile Meryem arasındaki bu dost BJrMEDJ "' , , 1 1, 39412, 38349, 9453 
münasebeti.devam ederken de Zekeriyya •• •• miıtir. 38865, 17774, 19789, 31724, 33249, 24039 .. l!lf 
Peygamberın hatunu iştı bir owlan çocuk 5736, 38994, 21908, 10506, 6025, 3115 .......................................... ŞEVKE2' ...... 11 

Müşterileriyle, bUtiln Izmirlilerin 
yeni yılını kutlular, yeni senenin 
Türk milletiyle bütün insanlık için 
saadet yılı olmasını diler. 

yonız ..• 

~~m~"~~~~~C~ra~~oo··rdu··ncu·· yardım lı.stesı·~M~~~ ITTS4, 3M~ll64~ 8~,~~~----~~~--~---~-~---' tırdıgı Tanrı emrı ile Yahya konmuştu. 19793, 37209, 18649, 32385, 22663, 17680 
Yahya mabede ne1..redildi. Çocuk bü- 10142, 23236, 11713, 5895, 5101, 14241 ELHAMRA Sinemasında 

yı.imekte olsun. Bir rivayete göre aradan 19577, 26267, 23255, 502, 5350, 9337 
üç sene geçti. 31066, 20801, 22824, 26416, 13644, 23611 BUGCN 

Bu müddet zarfında Meryem artık Lira K. 'Dr. Cahit Sağır dilsiz melctebi 4842, 25606, 24517, 13980, 6624, 17033 
tam kemal yaşına girmişti. -- - müdürü. 50 25914, 7787, 6511, 21167, 6774, 24905 Senenin en güzel AŞK - DANS - MÜZİK Şaheseri 

Bir sabahtı. Dünkü yekun 1915 3 89 Şekerciler namına Hakkı ve 29481, 3017, 37761, 3012, 34064, 18709 FRANSIZCA SÖZLÜ 
Zekeriyya peygamber onun yanına Kamil Niıli 50 1 Mustafa elile 164 25740, 37742, 37597, :t4420, 30025, 37091 H O M O L U L U 

geldi. Bir saat kadar kaldı. Bitpazarlı Abdullah Pekdemir 5 Sigortacı Hüber Jüdisi 15 13751, 26073, 16138, 2615, 9600, 13724 
Giderken Meryem: Dr. Memduh Say 25 Şamlı Şülcrü ve kardeşleri 200 1104, 39425, 2403, 33589, 32775, 14566 
- Bana Yusufu önder. Karnım acık- Kemal Kamil Aktaı 25 Emil Tisao 1 O 24642, 22929, 6664, 10650, 14162, 24205 

tı. Yiyecek ıstiyorum. Belçika konsolosu 20 Muallim kimyager Salahattin 29288, 24606, 25293, 14102, 13951, 2894 
Dedı. Zekeriyya evinde hazırlattığı lbrahim usta ve eşi 2 5 Özyar 1 O 23143, 32954, 10244, 24499, 7241, 39626 

yemekleri hır tep iye koydu ve her va- Necip ve ailesi 1 O Uşak ve Söke oteli sahihi 100 8157, 7650, 30881, 12611, 28852, 23738 
kit yaptığı gıbi Yusufa verdi: Örnek köy okulu öğrencıleri 4 17 Avukat Cemal Çançar ve 5903, 38666, 14793, 21336, 28054, 34486 

- Al bunu, (Meryem} e götür, dedi. Yunan konsolosu 20 eşi Perihan Çançar 25 35058, :H44, 25900, 611, 399991 ll479 
Zekeriyya, her defasında anhtarı Yu- Alalof Novaro 1 O Mehmet Altınökçe 5 20495, 30615, 4970, 34934, 12692, 14344 

sufa verirken Meryemin yanında fazla lzak ve Kohen 50 32"47 12596 2 
k 1 d

. d b 7363, 31394, o ' 1 6538, 29918 
ama, ıye eten ih eder ve Yusuf bu Halit Onaran 20 19997 06 4>01 "6986 21524, 14496, :.. , ., 1 28331, 4394 
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Arkadaşımı~- -~ ıa-• ı 
Kocasını sevdim 

Üc Yıldız • 
Yazan: 1 1 - 17-

tını. 

Annem babam nerede ise gelirlerdi. 
Üzerimi kirletmemeğe çalışarak lam

bayı yaktım. 
Kapının önüne çıkmaktan korkuyor

dum. Her ne kadar üzerimdeki güzel el
biseyi mahalle çocuklarına göstermek 
istiyorsam da onların suallerine ne cevap 
vereceğimi daha bilmiyordum. 

Yalnız onlara değil, anneme de ne 
cevap verecektim. 

Acaba darilacaklar mıydı? 
Neden darilsınlardı? Onların bana 

yapmadıklarını. yapamadıklarını başka· 
- Bak Zehra soyunmak istiyor.. Eve dönerken sevincimi bir görse idi- lan yapmışlardı. 
- A .. Bu vakıt banyo olur mu hiç.. niz. Bu fena bir ııey miydi? 

B r daha Cumaya inşaallah. Yolda giderken sanki herkes bana ba- İçimi birden bir üzünti.i kapladı. 
- Anne banyo için soyunmak iı temi- kı:ı.or sanıyordum. Bebeğimi elimden alıp konsola koy-

S or · Hele b"zım mahalleye ve bizim oka- dukları gibi arkamdakileri de acaba çı-

bakmadığı için arkamdaki güzel elbise
yi görmedi. 

Hemen cebinden odanın anahtarını 
çıkardı. Kapıyı açtı. Ve kendisini soyun
madan sedirin üzerine attı. 

Babam da arabadaki arkadaşlarına 
veda etmiı ve arkasından içeriye gir· 
misti. 

O da bana bakmamıştı. 
O da bendeki değişikliğin farkında 

değildi. 
Bunun ne kadar gücüme gittiğini bil

seniz. 
Şimdi bile bunu unutmadım ve ne za

man arkama yeni bir 
0

elbise giysem o ak
şam annemin ve babamın bana karşı 
olan lakaydileri aklıma gelir. 

Annem: 
- Aman Zehra... Dedi, hiç halim 

yok. Yatakları babanla beraber sen ya-- Ya.. a saptı ım zaman seksek oynıyan bil- ka b h k 1 d " - Ark ındakıl r kend ı·n·n dew·ı- rıp 0 ça:ı.a oyar ar mıy ı~ tun çocuklar etrafımı sardılar. pıver. 
te · ondan· Eller nde kurtulup ta eve kapağı atın- k:kn k~~~:. ı~zl~z~~\~~~~l~~~eyken so- Babam: 

- O sana ka sôylemi<:lir kızım .. Ar- ca' a kad r akla karayı seçtım· • Ba b k D d" k · t" .,.. J He k t - na a ma.. . e ı, ço ıç ım .. 
tk Zehra enin k rdesin ve bizim ~"-~..ADaun.a...&aır.uıcUJc-nA.L.va..tu...tı.__.--_..~~~m-e~n~aç_ı~n-ag_'a~-o-ş~u-m~. ~~~~--"ı....a..-.....g.a...a.ıı.u.ı""--=......, ..... ..._,,_,ıta4:ı&ıo .............. -...1...._ _______ ~ 
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teessürü astla ın 
,~ ............................................................................. . 

. 1 Taziye telgrafları 1 fngiliz ve Fransız gazeteleinin 
hararetli neşriyatı devam eliyor 

• • 
j Aabra 31 (Huauai) - Milli Şefimize ecnebi devlet reialerindeni 
içiık emimi tiziyet telgraf1an geJmittir. Amerika Birlqik devletleri: 
Sreisiıaden, Holanda lınliçeaindesı, Fransa reiaicümhurundan, Roman.i 
: ya •• lnsiliz lı:ralLınndan, Iran tebinı•hmdan, ltalya ve Eigaoimoi 
~krallanndan, Şarki Erdün, Suudi Anbi.atan kraUanndan gelftı tea-i 
:graflara Cümhımeiai teıeld<iirle mukabelede bulunmuılardır. S 
E 8qvekil Doktor Refik Saydama Romanya, Yunani ... n, Franaa i 
i:lngiltere, Mı.sır, Yugoslavya •e Efgan baıvelı:illerinden teessür teı'5 D t ve Müttefik Tür~iycyc geniş yardım yapılması için ıane çılmasını, 

M ~~t f·kterin Tiirkiyeye karşı hararetli hislerinin ispat edilmt!siıistiyorla r 
• -A-- t • • D--'-- •• • '- _ -:l-!...&!. 9 
:1:;ıcu ...... gem1p. D\llllDn. mun•u:p cevap..,. v~uuut..ir. : 

U C J ğil bütün Akdeniz limruılımnda hazır ler Atına radyosu tarafından da neşre- nın Anadolu zehsi kurbanlarına Yu-
Londra, 31 (ö.R) - Sunday C~e.s bulunan sıhhi heyetlerinin yard~a dılmektedır. Felaketin şunıulü Yunan nanistanın yardıu ve Türk milletine 

gazetesi, bugiinkii niishasırıda neşrettıği geçmesini ve acıları hafiflet".'ek ve ın- mılletini rnebhut bırakın~tı r. kardeş Yunani$ta tesellisini götürmek 
bir yazıda, Türkiyenin maruz kaldığı san hayaUarını kurtarmak ıçm derhal Bu gaze~~er memleket efkarı umumi- üzere istical etm:ıl istemektedir. 
zelz.ele feliketinden dolayı Fr~ "" dost cüınhuriyet topraklarına gıtmelen yesıne tercuman olarak çok acıklı bir 
tnglltere tarafın~ y~ın ~t Yb":; lüzumu kaydetmektedirler. . felakete uğrayan dost ve m üttefik millet Sofya, 31 (A.A- Bulgar hükümeti 
rınde oldutwıu soyleme ~ını i!Ave Gazeteler Fransız hal\:.ı arasında geruş hakkındaki derin sempat'.yi gösterir ma- T ü.rkiyedeki son ,e\ede tela.kete uğ-
yardım)arııı daha fazla yap bir iane açtlınasını ve bu suretle yalnız kaleler neşrıne devam l.'d'yorlor. rıyan balka yardır\mak üzere en kısa 
etmek_tedir· _ Müthiş bir zelzele jnsanl duyguların değil . ~ütt~~lerin G~teler Türkiyeye saade tin<!<> ve fe- zamanda inı;aat l_e'ını ve gıda madde-

Parıs, 31 (A.A) "ttefik Tür- Tiirkiyeye olan hararetli hislerının de laketınde ortak olacak bağlarla merbut leri mübayaa edile gönderilmek ilU>-
feliketine uğrıyan ~ mu limento- isbat edilmesini terviç ediyorlar. Yunan milletinin Türkiyenin duyduğu re iki milyon levalbir tahsisat kabul 
ldyenln lehine gerek branı;a ~tefik bir Bu suretle fe!Akele uğrıyan Tür kiyeye matemi bilhas.."1 kuvvetle hissettiğini etmiştir 
su geı:ek F,ranııız mat. uaı;. m~ meclisi- yardımda bulunulımı:ı olacak~ı~. yazınaktadtrla;. - Anka;.,,, 31 (Ö.~ Yug<>sla"?'a ve 
tezah~ ~ostennektedir. A Y reisi Jan- Fransız nıatbı:atı ~unun butun Fran- El~fteron . Vıma gaze tesi diyor ki : Efganistan Başvekii, Başvekil Dr. 
nın diinkil ıoplantıs~ Yllfl . · Tür- sız efkln umumıyesınce hararetle kabul Turkiyerun maruz kald1ğ ı f~Jaketin Refik Saydama bır ~raf göndererek 
neney Fnın"""ın derb tazJ~~·=t na- ve hUküınetçe tasvip ed ıleC<'ğinden şüp- Yunan mille ti üzerinde çok derin tecs- taziyette bulunın~ur, 
kiyeye arzetnı.Jı; vd ~aku !emiştir. he eylememektedir. sürler yapnlası ve yalnız matemde olan Alman Büyiik ElçFon Papen Baş-
mına B. Daladye e 1" . l ey -n Tür- as ıl müttefik millete kar~ı sempati uyan- vekili 7.İyaret ederel<tman hüküıneU-
Matbuat da Fransa ve lngil e~nı ardım Ati.na, 31 (A.A) - Bütün gazeteler d ınnakla kal ı ayup fel~ket karı;ısında nin ve Haricıye Nazınbbentropun na-
~i_Yeye ":'kert bır tehlik..im':U:.ıd.lıarını Türkiyedeki felaketli 7.eb"'I ~ hakkındo tesa'.'üt numunel<'ri gö !erilmesi d<' ta- zariyelerini ve Alma9.libl ahme~ 
ıçın bütün tedbırlen T" k" bu Anadolu Ajansının verdığ ı haberlen bııd ı r , kmlaya yardıma arna<lduğunu bıldır-
:nilşahede ettikten sonra ~::/!de- uzunuı;adıya kaydediyorlar ve bu haber- Aynı •azete Ywıan kızılhaç cemiyeti- mi.şiir. 
müth' !i!i fetô.k.etten sonra yaln Y ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••• ...... sıva·s· .. ·:···-Erzurum ,_?.:=~-

old• 

1 k 1 k 1 .Ankara 31 (Hususi) Diin yapılan 

Y O U ar a a P a 1 şild maçlannda, Harbiyeınağl(lp eden 
Demirspor .Ankara şi!d şolyonu oldu. 
Oyunun neticesi 2-7 dir. 

----------....-.. ,~"""""""' ltı/lıl'ılltl*lft#lıl//ll 

Macarlı-Tabiat güçlüklerine 
keizedelere yardım 

rağmen f ela
temin olundu 

~-~---~--- ............. ~~-~---~----

- BAŞTA.RAFI 1 inci SAYFADA -
mittir. Zilcde 15 ölü vardır. Sıhhiye vekilleri Eni.ncana vıuul olmuı~ 

Oç\incii yaralılar treni ErzIDcandan l ardır. 
S lı.· a!Ml cdmi~tir. Bugün ikinci ve üçüncü yaralı tren--

on bin Sivas merkezinde 5 5 ev kısmen ve Jeri Erz.incandan Malatyaya gelerek bir 
20 ev ıamamen yık.ılmıştır. Zarada bir çolc yaralı ııetirmiftir. 

mubabere.1ı1 tek.rar kuilmiftir. 
Amerikan Kızılhaçı. Kızılaya 

dolar ııöndenniftir. . . 
"-'-- 3 • Et%1Jlcan vı-ruRAfa 1 ( Huıusı) - k 

li.Yeti hariç olmak üzere zelzele mınta. a• 
_._ ""leni . ·""le vokııne llDa.a o erm aayısı og . . . 

!.adar 5534 olarak teııbit ed;,1:'~'.r. 
Zelzeleler fasıla ile devam etm ~.j'~ 
Şimdiye kadar haber alınaınıy~n . b"ze 
_.... .,_,_ R eli •--···• meu.ezı ı 
~uaye.u~ eta ye ,._ d · t"r 
demi" b" fe]•k ı habe<i gön erıruı ı · ı ır a e gın 
Retadiyede zelzele eonasmda yan tır 
çıkmı,, bütün kaza merkezi Yj0j:ı.~ 
Reşad.iyede yanarak veyal ~e ze 'ktarı 
onku alımda kalarak ölen enn mı 
2 4 3 ölü ve 48 yaralıdır. . L • de 

. l ,__ ası ınera.ezın 
Gire.unun Aga ca &.aZ •• •• 

1 1 S ve köyl.,rinde 896 öludur. h berlerc 
Muştur ve Niksardan alınan ~L.I 

.. fındalci !cale ,.-~mış 
ıore kasabanın etra . k.aldanna 
muazzam dınrlan ~nnso"oo·· ıü tesbit 

··1cm;: •• ·· Şimdilci halde 0 
ço -T""ur. 
edilmiştir. · d ole bü-

Zelzele Nikııoarın köylerın e ç 

yülc tahribat yapmıııtır.) T sbit edi· 
A-'-- 31 (Huousi - e """"'ra d So-un luı-

1 ··ı·· 1· teoindc Yozaa ın ·~. _ _,il en o u 19 .. ··ı·· tesbıt eo .. 
Z:UI da vardtr. Burada uç o u 

mektep binas.1 tamamen yı)ulmış, askeri Yaralı treni Malatyada vali tarafından 
şubeoi ve diğer reAmİ bi ... lar hasara uji- karplanmıttır. Yaralılar hemen haatanc-
ramıflll'· lere yerleştirilmiştir. 

Hafik kazasının lpsale nahiye rncrke- Malatyada aıhhat scrvialeri.nin calı~ 
zinde 203 ev tamam"n yı'lı:ılmıştır. Yi· malan p.yanı takdirdir. Bütiln yaralılar 
!ayet köyl<rinde 409 ölü ve 280 yaralı ha.tanelere yarlctmiıtir. Yaraldann dört 
vardır. günden beri açdmıyan yaralanna pansu

Siva• 31 (Hıı>Usi) - Bu alcpmdan 
itibaren imdat trenlerindeki yaralılara 
Divrik. istasyonunda atcak t;orha ve çay 

vcrileceltir. 
Yaralılardan dahili hastalıklarla ihti

lat arzedenler için 40 yataklı bir ha.tane 
B. Nuri Denlirağ tarahndan meydana 
getirilmiıtir. 

Anlcara 31 (Husu•i) - Gireaun vila
yet merkez ve mülhakatında 1288 ölü 
ve 63 yaralı tesbit edilmiştir. 

Ankara 31 (Huauai) - Erzincandan 
Sivasa hareket etmitlcen yolda kalan bir 
Icatar Malatyaya 181 ,.aralı getirmiJtir. 
Bunlardan 4 3 yaralı aiır olduiundım 
Diyanhalura scvlı:edilmiştir. 

Ankara 31 (Husuai) - Dahiliye ve 

man yapılmııtır. Bazı ameliyatlar da ya· 
pılmııttır. Malatya hallcı açılcta kalanlar· 
dan 2000 kişiyi evlerinde banndıracak
lardır. 

Bugün Malatyadan Erzincan& kaaalar· 
la konyalc ve gıda maddeleri gönderil· 
mittir. 

300 yataklı lcızılay ha•tane treni bu
ilÜn Kayaeriden geçmiştir. 

Ankara 31 (Hususi) - Malatya -
Sivas yolu tren nakliyatına açılmtŞtlr. 

Sivas 31 (ö.R) - 27 tarihinden hu 
güne kadar Siva.da 4 3 zelzele kaydedil
miştir. 

SiYU ve merkez kazalarında biç bir 
ölüm yolctur. Kazalarda yalnız 4 yaralı 
lcaydedilmitoe de derhal tedavileri ya· 
p~r. 

Galip geldiler 
Istanbul 31 (Hususi) - ınbul muh

telitiyle ikinci maçlarını., a lapa ya
ğan karın altında yapan carlar, 1-3 
galip geldiler. -"-Romanya ~alı 
Orduya bir me• 
gönderdi 
Bilkreş 31 (Ö.R) - Ro~a kralı 

Karo! orduya bir mesajında or ki: 
-• BugUnkü yıl başındaıduliarı

= bekliyen siz askerlerim diişüııll
yorum. Mil1t birliğin sarsılmtıe!rçilm 
sizlere se!Am gönderir ve ıetimlzi.n 
istikbale emnlyetle baktığını :le eyl&
mek isterim. -·-Amerikanın 76 uı 
kongresi 
Londra 3 1 ( ö.R) - BirleıAmcri· 

kantn 76 1nc1 konareai önümil\i ça.1' .. 
:ıamba günü toplanacaktır. -·-80 bin tonluk 
harp gemileri 
V a.şington 31 (A.A) - Balı> neuı

reti 80000 tonluk =hlılar inşdilmesi 
hakkında Maas tarafından ya;n tek· 
lifleri tasvip etmektedir. Diğeıhetten 
45000 tonluk iki zırhlının ~ıdevam 
edilmektedir. 

Bütün memlekette 
dım için bir yarış 

yar- Bir felaket daha 
var iz miti, Bursayı ve Manisa 

bastı ovasını · kıvınetH nahire müdüı·ü bay En
tı vo , ı.. . l . 1 ili ANKARADA: . ha- ver Saatçıoğlunun Çd....,'::: arıy e ,r:J,.; 

Anka 31 (Hususi) - Erzıncan mille timizin Bornova m terem - - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
ra s· s Erzurum nin nakd1 ve aynen yardımları da de- kında şimdiye kadar maalesef haber alın-

, ·alisi felaketzedelerine ıva \~ EmlAk van1 etmektedir. m~m••lır. Dün sabah bir muharririmiz 
. . t ··t ahhitliği on bın ıra, -..... 
ı.nı;aa mu e k ·ıesi 3000 M· ıı· yardım heyeti bir günde 800 lira Manisa valisine telefon ederek nıa!Wrıat 
ve Eytam bankas_ı yardım ~~:O günde .b. 1 1 

ühim bir meblağ toplamağa mu- rica etmiştir. Manisa valisı telefonda şu 
lira tebcrrü et.ıruıılerdır. 1 gı 1 m A · t al h b · l di 
teh<-rrüat .\•ekiınu 200 bin lirayı bulmu'f" !fak olmu.•lur. }'tuya esy arı e- ceva ı vermış er r. 

;~z tesbit eclilmemto:;tir. c:vak.'a yerine kayıklarla memur ve bazı 
tur B 'tün vila- AKHl.SARDA•. malzeme gönderilmiştir. Henüz milsbet, 

Ankara. 31 t(Hususi) k" .~si namı- menft bir haber alınmamıştır. Tahribat 
yetlerden milli yardım omı e lı k ı\kluSar 31 (Hususi) - Fel.Kke~ derece..i belli değildir. Ma!O.mat alınca 
na mühim miktarda teJ:ıerrilat ge ne - . Akhi."3ruı nakdi yardınu bugun vaziyet belli olacaktır.> 
tedirKardan' • • --palı lan M.alatya _ Sıvas ~e::o lirayı buldu. Aynıya! yardımı 10 Diğer taraftan Bergama ile Kınık ara-

..., 0 • istikametinde !;in lira kıymetind~. sında bulunan Karadere köprüsü, gelen 
yolu açılmı.ştır. Sw;.iliri '-· .•-·k- ANHISARDA • sulardan çok tehlikeli bir vaziyet alınış 
yolun açılın.ası için hararetle çau.•ıu•- SUL T • ve Bergama - Kınık ve Soma yolu müru-
tadır. suıtanhlsar 31 (Husust) - Nahiye- ru ubura kapanmıştır. Evvelki gece Bos-

MA.LA TY ADA ıniz halkı, zelzeleden sıca!sve ılık ~~- tanlı da bir ev yağan yağınurlann tesirile 
• -'--·a 

31 
(Hususi) _ Malatya ka- ]arı dağtlan ve anasız, ha ız, yersız - yıkılmıştır. insanca zayiat olmamıştır. 

.n.ıl.A.lil -•ak , __ b"ınlerce vaıandaşınuza heınen yardı- Ged izin ta.şan suları Eıniralem - Mu-
dınları halkevinde bir toplantı ya,_ uu• d d d 1 

L - d kolu 
3 

sı'tap e•môotir. ra iye arasın a emiryo unun otuz san-
yardım ıçin aralarında """~ yar ım ın """"' ] 1 da ] ı-ı.;ııceviıniz salonunda yapı an top~- tım üzerinden aşmaktadır. Bura yo 
ayırdılar. . d ahiye mi!dürli bay Faiz Tunçerın bozulduğu için Ma.nisadan ve lımirden 
BORNOV ADA: . ~.:k:nhğında milli bir ko~te teşekkill tamir ekipleri gönderilmiştir. 
.Mllll yardım komitesi Y.arbay.bay Faik ctmis ve yardım, y:'rış ~yetini alınış- Manisa vi!Ayeti lzml.rden iki kayık is-

Tamirin riya.,etinde Cümhurıyet halk tır. Nalıiye merkez.ınde bır saatte !:"P~a- temiş ve tedarik edilerek gönderilmiş-
parti'!i nahiyr ıdare heyetı Kızılay heye- 150 birinci parti Salavanlı koyün- tir. 

de
nann 

125 
lira iltinci parti olarak Ankara- Suların Manisa ve Menemen 01;aların

da biiyük tahribat yaptıktan anlaşılmış-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• • 

ş"ııcn.io en güzel filirru. 
KUMARBAZ 

k timat, ahlaki bir eserdir 
· piERRE BLANCHAE 
Tarafından temsil olunan 
BU MUAZZAM F~. 

Haydut ve şarkısı ile bırlikte 
haftaya Cumaya 

Kültürpark 
Sınemasında 

ya ttönderilmi'!Ül"· Tire d 1 alt d kalın P;rti ve ınektcpler tarafından yapıla- tır. ovası a su ar ın a ış, 

cak balo
lar tehir kılınmı.«ttr. Yardım de- Küçük menderes havzasındaki kanallar 

taşm~tır. Buı yerlerde suyun yükSPk-
vam edıyor. liği bir metredir. 

NAZtLLiDE lstanbul, 31 (Hususi) - Karadenizde 
Nazilli 31 (Husus!) - Şehrimizde Sü- şiddetli fırtına devam ediyor. Göneysu 

merbank basma fabrikası yurdumuz~ ve Aksu vapurları sellınettedlrler. Bll
muhtelif yerlerinde zelzeleden muztarip tiln motör ve kayıkları lneboluda karaya 
olan vatandaşlarımıza 3 bin lira nakden çekilerek muhafaza altına alınmışttr. 
yardım. beş yüz yatak. yorgan, bilu· . . ,_1•1 rdir 

um fabrika amelesi bir günlük istih- bu emn hayre teberrü e .. ,..,,.e · 
~aklarını bu menfaate luısretmişlerdir. Memleketin her tarafında şefkat, mu-

Fabrika bu yardı !ardan başka ayn- hab~t coşkun bir şekilde devam ehnek-
... • • • ~·r 

su 
Fırtınadan Anafarta vapuJimanı

mıza gelememiş ve bir haber .Uın.ına
mıştır. Çanakkale vapuru ~mıza 
gelmiştir. Çanakkale vapurı<apdanı 
telsizle .An.afarta vapuru kap.ını bul-
duğunu beyan etmiştir. . ... 
Bandırma lrenl ha.reket ed(<Üi:i ıçın 

Maarif Vekilimiz B. Hasan il Yücel 
dün lzınirden hareket edeını§lcrdir. 
Ödemişte Bfrgi nahiyesind şan ~irgi 

çayının sulan Şaltirağa kü~esınln 
list kısmının çökmesine se'ıyet ve:
miştir. Zarar tesblt edilıne.ılir. Gediz 
nehri Foça kazası dahilin~, su
lar köy geren ve ilç tepeler 'k_ilnı kaı>
lamıştır. Uç tepeler mevkiiı hır koyun 
silrüsil ve bir mikdar çift •vanı sular 
arasında mahsur bir vaıiy kııl.mqtır . 

Menemen _ Bergama şsı i!z.erinde 
sular şösa üzerinden aşın1-dır. 

Betonarme büyük köplrinln üzeri 
su ile örtübnüştilr. Bu h).ide feyezan 
artmaktadır. Bergama ue.ıvasala tek
rar kesilmiştir. ......................... , .......... . 
Kültürpat 

Sinemc;ında 
FEVKALADE Bli:NİLEN 
Altan arıy;uuzlar 

VE 
RacaıunŞkı 

Fillmleri muvaffakl• devam 
ediyor. 

Aynca jurnal Mikl 
Seanslar. Altın any.tr: 2,20 - 5,30 
9, Racanın AAl.cı ! 3 5! 7 ,30 da •••••••••••••• i7iı ••• ~, ••••••••••••••• 

: Polonyanm eski Ankara sefiri olup balen beyaz saray nezdinde; 
Ebulunan Kont Potoaki Milli CW:imize samimi bir teı .... ı ll'öndennidir ; ....•...•.•......••.....•••.....•. ;(;; .•.... ~················:'l=:-:.1\ ......... ;l"";;; • .! 

Daladyenin nutkunu 
Berlin nasıl karşıladı 

Paria 31 (Ö.R) - ÖVr gazetesinin Berlinden aldığı haberlere göre 
Daladiyenin son nutku Berlinde büyük akisler yapmıştır . Artık F ran
sa ve lngiltere arasına nifak sokmak ümitlerinin boş bir hayal olduğu 
anla§Jmıştır. 

Paria 31 (Ö.R) - Mebuean meclisi yekünu 319 milyarı bulan bü
tün diğer bütçeleri kabul etmiştir. Parlamento 9 ikinci kanunda yeni
den mesaisine başlıyacaktır . 

Seriinin verdiği uydur~ 
ma bir haber 

Berfin 31 (ö.R) - Cenova vapur kumpanyasının Kapomeli va
puru ile bir Macar vapurunun Türk kara ıulannda lngiliz harp ge
mileri tarafından kontrol ve muayeneye tabi tutulduğunu bildiren 
O. N. B. ajansı Türlt.iyeoin kendi karasularında yapılan bu kontrola 
karşı yapılan şikayetleri nazarı dikkate almadığını iddia ediyor. 

Yeni Asır - Anadolu ajansı bu haber münaaebetile §İmdiye kadar 
Türk karasularında muayene yapıldığı hakkında hiç bir şikayet vuku 
bulmadığını bildirmiştir. 

A.merika Hariciye nazı
rının yeni yıl nutku 

V atington 31 (A.A) - B. Hull yeni sene münaaebetile bir nutuk 
irad ederek Amerika efkarı umumiyeainin 1939 8eileaİ içinde göateı
miı olduğu soğukkanlılığı ve sükuneti sena etmiştir . 

Mumaileyh kararmış olan ufkun daha ziyade kararmıyacağını ümit 
etmek için bir çok sebepler mevcut olduğunu söylemiştir . Hatip aö
züne ıu suretle devam etmiştir. 

- Bugün milletlerin ıulh arzusu izhar etmeleri lhımdır. Zira bü
yük devletlerden biri müsellah fütuhat yoluna girmiş ve arzusunu di
ğer devletlerle kuvvetle veya kuvvetin tehdidi ile kabul ettirmeğe lu
yam etmesi halinde diğer memleketler gayet feci bir vaziyette yani 
ya teslim olmak yahut ta silahla kendilerini müdafaa etmek mecbu
riyetinde kalacaklardır. 

Fransız parlamentosu 
Fevkalade içtima devresini bitirdi 

Paria 31 (A.A) - Mebuaan mecliai gece celeeeinde 1940 sence· 
bü 

. . h . ıne 
ait mülki hidemat ~ının eyeti mecmuasını mevcut 595 mebu-
sun ittifakı arasile kabul etmiştir. Mütealoben B. Reynaud 1939 
nesi ikinci fevkalade içtima devresinin kapatılmasına müteallik lac-

k B .. ·· mi k 1 ° an kararnameyi o umuştur. utun me e et er için müslihane b" ol 
b 1 k 1 • b"IO' • b ır y vardır fakat ütün mem e et erın ı .... stısna u yolu intihap etm l . 

icap. eder. Bu ~n ümit~~r .kesilmiş deği~dir . Zira medeniyetin •e:i: 
seyrı yolunda nihayet hurrıyet ve terakkı kuvvetleri muzaffer 1 ak
tadır. Beşeriyetin geçirmekte olduğu vahim buhran içinde · 

0 
mh 

yabnın ve sermayenin behimi bir tar..d,. ve beyhude yere tah";7ned~= 
~~'. dev.ri ihti~al su~tte inhida"'. ~~kt~r. Önümiizdeki sene~çinda 
buti.in mılletlerın tahrıp kuvvetlen butun şıddetiyle kendiler·ın · ·· t .. ... , ıgoser-
mı§tır. Evvel ırkların manevı ve maddı terekltiyata doğru istika 
almalarına müsait olan beynelmilel müslihane dostane yola ·· met 

· · · _ _,_ la nda ak 1 k rucu et-mek ıçın vı"°"n n ı ve mantı larında ve mevcudiyeti · · k 
k. b""l . d k·r· k b erını 0-ruma sev ıta ıı erın e a ı uvvet ulmaları ihtimal harici d _, _ 

• ·ıd · n e cre
gı ır. 

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

Finler bir de intihar 
devriyeleri teşkil ettiler 

Helsinki 31 ( ö.R) - Finlandiyalılar intihar de~ı· 1 · k 
1 1 b d · 1 • • ye erı urmut-

lardır. Kayak ı o an u evrıye er çok seri hareketlerde bul nmalt 
ve Sovyet demir yollarını taluip etmektedirler. Bu de · I u So bı 
kuvvetlerilc karşıla§ınca intihar etmektedirler. vnye er ~ 

Bu devriyelerin Murmanak demiryolunu tahrip etm le · d R 
lann İa§e vaziyetleri çok müşkülletmiıtir. e rın en u.. 

Harp Şarka uzarsa •. 
Mısırda Hindli kuvvetlerin tahşi
datı faaliyetle devam etmektedir 
Roma 31 (ö.R) - Alman kaynaklarında iddia ed"ld' "" .. 

h b ka . 1 . 'h . 1· k 1 ıgıne gON ar ın şar genış emesı ı tıma ıne arşı lngilizler M ela H" d• k 
1 h "d d d d' ısır ın ı uv-vet er ta şı ne e evam e ıyorlar. Burada toplanan k 1 • be 

h ka .. . ld • "dd" ed'Im k uvvet erın § r yı mutecavız o ugu ı ıa ı e tedir. 

-



193 dan 1940 yılına girerken ..• 
urd için e 

d ışın 
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ı Son kanun Pazartesi • 
Turyağ ·Turan 1ağ fabrikası 

Zeytinyağı ve sabunları 

••••••••••••• TURYAG • ••••••••••• 

~·· ,,, . 
Fabrika müdirlüğii 

ÇOK SAYIN MÜŞTIRILERININ 
Bugün hulul eden yeni Y,ını samimi

yetle tebrik eder derinsaygı ve 
şükranlarını bilair 

ııa11ııaıaıaaaııı11a19aaıaaaıaııaa••ıaaa•aıaaıa•a•l••ıaalaı••••l••lıa•ııaaııaııaıı• 

rekor 

SABUN DIŞ MACUNU BEZIRY AGI YEMEK~GI SADEY AGJ TRAŞ SABUNU 

Bu müessesenin tasfiye edilmiş zeytiıyağları dünyanın her yerine 
ihraç edilerek büyük bir şöhret temin etmiş, Cenubi 

Amerikada bile kapışıla-ak atılmıştır. 

Siz de Turyağ mamulitını emn:yetle kullanabilirsiniz 
• \. :•':,/' ·', (!lO! •. 1 

r :~ :~.'" < -{ '• -~.:"~' .r: .. ~, , ,.. ~·:' • • •rİ 1 

. • :·-;·-:-. . . ... .-- , . '. . ·. .- ·:. ;..•z ... - •• 

Alsancak istasyonu Karşısında Yeni Açılan 

E G E Hastanesi 
Sahibi: Dr. Operatör Adil Bir 

, , b"yük ihtiyaçlann dan birine tekabül etmek üzere hazırlanan ve her türlü fenni teki-

!Boka Komerçiyale 
iTALYANA 

izmırm en u kal rifer ront ken ve elektrik tedavi servisleriyle mücehhez : 
mülit ve ko:f~ H ~ S {; S ı H A S T A N E S l Alsancak istasyonu kar tısındadır, 

. h t lar müte hassıslan tarafından tedavi edilir. Müessesede her zaman Doktor 
Her aubeye aıt as a ' B 1 iz mir Şub~si ,. u u n u r ..... 

Fiatler iki Liradan Başlar 

;;;;;------ı ••··-· 
.. Si Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını kö-

Asalliye Müta ass• künden temizlemek için HELMOBLö kullanınız 

Sayll müşterilerinin hulul eden yeni yılını 
derin saygılariyle tebrik eder, 

saadet temennilerini bildirir 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
. . . . ' .~ .. · .. . . ~ . . . ,. . ••• Her gün saat 3 ten sonra Şaınlı IS 

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

TELEFON: 3559 il Böbreklerin. çalış~k kudretini .ar_ttırır .. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski •---------:1 , .. yeni belsoguklugunu,. ~e~e .iltihab~ bel ağrlSlDI, sık sık idrar bozmak ve 
Do:ron DOKTOR M UJQt:r ?'MFZfn ... 

PARis ~AKÜLTESİNDEN 
DlPLOMAU 

bozarken yanınak hallcrını gıderır. Bol ıdrar temin eder .. 
idrarda kumların. mesanede taşların teşekkülüne mani olur .. 

Birinci Sınıf Mütahassıs DiKKAT : HELMOBLö idrarınızı tenıizliyerek mavileştirir. 

O O 
t Al Sılıluıt Vekaletinin ruhsatını haizdir ... HER ECZANEDE BULUNUR 

r em 1 r 1 
" -A k -.ı R d os s•uıııııııuııuııııuuunuı11•111111~ 

Kema Osman Celal Yartın 
DİŞ T ABİ.PLERi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

n ara a Y u = Dış Doktoru :: 
1 ı;.. ~ ı ~ İZMiJMEMLEKE'J' 
KAMÇIOGLV DALGA VZVHLVGV ~ Hatıce Azra ~ H.ATANESİ 

Cilt ve Tenasül bastalıklan BVGVH = :: Asallı~ mütahassısı 
VE - :: J . 1 -r,;.-- - .,. MUAYENIANE: Ikincl Bey er 

Bzkurt iZMiR MEMLEKET 1 Kemal Çetindağ 
HASr AH ESİ DAHİLİYE ~ ~ast~arını her ı:ün sabah saat 9 

MVTAHASSISI ' an aşlıyar.ak Beyler sokak Numan 
~ zade caddesı 21 numaralı mua ene 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 'hanelerinde kabul ederler. y -
No. 25 TELEFON: 3956 ~ TELEFON : 3921 

Elektrik tedavileri em1 k t t - = :: Sokak N 1 da hastalarını her ""'-12,30 Program, ve m e .". saa ay":· 5 • • :: o. 5~ 
Birinci Beyler Sokağı No. 55... rı, 12,35 ajans ve meteoroloıı haberle~.ı, : Demırcllı f. kabul eder 1 DOKTOR 

1 
İzmir _ Elhamra Sineması arkasında , 12,50 Türk müziği (Pi)._ 13,30,14,00 mu- 5 :; 
Sabahtan akşama kadar hastalanın zik: Karışık hafif muzik (Pl.), 18,00 : Hastalarını her gUn doktor Hulilsi :: OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

ul d 
TELEFON : 3479 program, ve memleket saat ayarı, 18,05 5 bulvarında hususi muayenehane- :: ' 

kah e er.. ~~ müzik: Radyo caz orkestrası, 18,40 ko- : sinde kabul eder. f: 

:'i(J!:·mt~eı~· ~i'iJ>.Aiİmİİİİİ~İİİİi.iiiiiliİiiİİİİİİİİ-.-ı nuşma (fuzuli hakkında). 18,55 serbest ııııııııııııııııı:ımııı::::::,:::::::::::::: 
ı saat 1910 memleket saat ayarı, ajans ve ----------1~ 

•,flfNJ!' ti met~or~loji haberleri, 19,30 Tlirk mtiziği (Ent ) 4 Valte N k R 
k 'nin . . ermezzo , - r oac : O· 

Vatansever her Tür gencı kadın geçit konserı, Çalanlar: Vec_üıe, m.antik Uvertür, 5 _ joh, Strauss: Gti- Çoıllı hmtalılıları 
okuması icap eden kitap: R t Erer Cevdet Kozan, Kemal Nıya- 1 Ilkbah ( al ) 22 rol k fütahaSSISI 

Bu··yu'"k Tu""rkı'ye eşa 'ı tt" ökte2015konuşma ze ar v s, ,15me eetsaat · Seyhun zze ın ' ' ' · hah 1 · · t h h gün t 1130 dan zı .. k müzif;i: Fasıl heyeti, 21,15 ayarı, - aıans er erı zıraa ' es anı Hasta~• er saa . 
20,30 Tür. .. tra ef: Necip Aş- tahvilat~. ~am. biyo nuk1'.t borsası (fiat). 1 e kı" Beyler sokağında Ahenk 

matbal yanındaki hususi kıliniğin· 

Kulak, Bw·un, Boğaz ve Hançere 
hastalıkları Uzmanı 

Manisa, İzmir Caddesi N o. 132 
ŞEN SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonra hastaları kabul ve 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

H~ glin ?.ğleye kadar Fransız hasta
nı esmdke, .oğleden sonra Birinci Bey
er so agında.... N o. 42 ... 

ON: 2310 



b 

........ 
Finlandiya harbinde son vaziyet 

Leningrad - Murmansk hattı kesiince Sov yet ordusunun 
leşti Moskova radyosu Finlerin lus toprağına girdiğini 

• • H 

vazıyetı guç· 
itiraf ediyor 

Manerbaym hattı yarılmalı 
Büyük 
Finler 

ve şiddetli taarruza rağııen 
mevzi]erini muha.faza ettier 

Londra 31 ( ö.R) - Dün Moskova 
radyosu, ilk defa olarak, Fin kıtaatının 
Rus topraklarına girdiğini itiraf etmek
tedir. 

Londrn 31 ( ö.R) - Helsinkiden alı
nan haberlere göre, Ruslar, Mannerhaym 
hattında ağır topçunun da yardımile ye
ni bir taarruza geçmişlerse de Fin kıtaa
tını mevzilerinden çıkarmağa muvaffak 
olamamışlar ve taarruzları akim kalmış
tır . .t'u~ 

Rıga 31 ~ö.R) - Helsinkiden R ga
yn gelen ha~nlere göre. Fip l..nyaklı 
müfrezeleri Lenı.:..,..a:! - Murmansk de
mir yolunu üç noktadan kesmeğe mu
vaffak olmuşlardır. Bu yüzden Sovyet 
kıtaları çok mü~kül bir mevkie düşmüş
lerdir. 

Roma 31 (Ö.R) - Hava bombardı
manları sebebile en büyük Fin radyo 
merkezlerinin sükutundan istifade ede
rek Rus radyosu ayni dalga uzunluğu 
Üzerinde Fin lisanile neşriyat yapmışlar 
ve garip sulh tekliflerinde bulunmu'!lar
dır. Bu neşriyatta Sovyetler birliğinin 
Finlandiya ile sulh akdetmek istedi~i ve 
bu sulh mümkün olursa Karelinin Finlan
diyaya iade olunacağı bildirilmekt,.dir. 

Roma 3 1 ( ö. R) - Fin mukabil ta
arruzu devam etmektedir. Fin kuvvetleri 
Rus araz.isinde hareket halindedirler. 
Kayaklı Fin kıtalan araziyi tanımaların
dan ve bu ııoğuk havalide harekete alış
kın olduklarından istifade ederek mu
vaffakıyetli keşifler yapıyorlar. Bu kı
talar tesadüf ettikleri zayıf Rus müfre
zelerine taarruzla bunları imha etmek
tedirler. 

Petsaıno cenubunda bir Fin keşif ko
lu 150 kişilik bir Rus kolunun kar altında 
gömülü olduğunu keşfetmiştir. 

Mannerhaym hattında Fin ordusunun 
mukavemeti kahramanca devam ediyor. 
Müstahkem hattın şimali şarkisinde So
vanto gölünü geçmeğe muvaffak olan 
Rus kuvvetleri Finler tarafından tarde
dilmiştir. Ve vahim zayiata düçar edil
miştir. Ruslar şimal cephesinde karma 
kan~ık ricat ediyorlar. Çok şiddetli so
ğuğa rağmen şimal mıntakasında da 
Finler faaliyettedir. 

Sovyet tayyareleri bazı faaliyetlerde 
bulunarak bombalar atmışlarsa da ciddi 

Sovyet harp gemileri Baltık denı.<.inde 
ha,.aratı mucip olmamıştır. Bir çok şehir- mülahazalar şunlardır: 
lerde hava tehlike işareti verilmiştir. c Siyasi hava tenefl edilemiyecek 

Helsinkide tahmin edildiğine göre kadar bozulmuştur. Aerler diğer bir 
Rusların bu şehri bombardıman etmek- mi le neden harp ettmizi anlayamı
ten sakınmaları Fin tayyarelerinin de yorlar. Neferlere hudjlinnıızı takviye 
kar~ılıklı olarak Leningradı bombardı- zaruretinden bahsettiği zaman Finlan
man etmelerinden ictinap içindir. diyanın bize hücum edıiyeceğini söyli-

Roma 31 (ö.R) -Fin hükümeti Rus yorlar. Kumandanlığı araziyi tanıma
harp gemilerinin Estonya limanlarında ması seb~bile kıtalann mağlup olmak
bulunmasını T allin hükümeti nezdindq tadır. Askerlerimiz ~rp etmektense 
protesto etmiştir. Estonya hükümeti de memleketlerine dönrJi tercih ediyor
mütekabilen bir Rus üssünün yerleşmiş lar. Leh sefiri müsai!iar~ılanmı~tı. Fin 
olduğu E~tonyaya ait bir adayı Fin tay- •eferi için aksi olmuşt· CeceleTden beri 
yarelerinin bombardıman etmesini pro- gözüme uyku gİrme·şlir. Finlandiya 
teııto etmiştir. hakkında hiç bir m'.lmatımız yoktur. 

Londradan gelen bir habere göre ka- Düşman bizi mü tem İyen izaç ediyor. 
yaklı Fin müfrezelerinin cephe arkasın- Bu harp. J eh seferi en çok daha güç 
daki faalivetinden müşkül vaziyete dü- olmuştur. Bize Fin }-kını hürriyete ka
!Cn Rus kıtaları arasında isyanlar çık- vuştura.cağımı:!: söyleoişti. Halbuki kar
mıştır. Ricat halinde düşmanı takip eden şımızda halktan esegörmiyoruz. Stali· 
Fin tayyareleri Leningrad - Murmansk nin yıl dönümii olan 1 birinci kanunda 
demiryolunu bombardıman etmişlerdir. harbın biteceği temiedi!iyor.:» 

Londra 30 (ö.R) - Finlandiyada 13 ilk kanunda zabkendisinin ·ve bü
şimal cephesinde telef olan bir Rus za- tün arkadaı;ılarının Fi.hiş yorgun olduk
bitinin üzerinde hatırat defteri bulun- Iarını kaydetmişti. 
mustur. Burada mukayyed olan bazı Ertesi gün telef çıuştur. 

Macaristanın istekleri 
Budapeşte gazeteleri Karpaiaraltı 
topraklarının ilhakından bahs~diyor 

Macar Parltimentosırnım Başvekili n:u.tıık söylerker~ 
Budapeşt.e, 31 (A.A) - Fuggtlenseg dana getirilmesi B. Telekki Çekoslovak- te .şfun.il olduğunu söylıı.ektedir. 

Magyar Orszag ve Nijmagyarsag adında- yanın inhidama uğramasının Avustur-
ki üç Macar gazetesi sene sonu münase- yanın Almanya tarafından ilhak edilme- B. Telek! harbın 191!mlh muahede-
b.c~iyl? Başvekil B. Pa~l 1'.elekkinin ~a- sinin mantiki neticesi olduğunu çünkü lerinin mantıki neticesi duğunu beyan 
rıcı sıyaset hakkındakı bır makalesınl Avusturyanın üç taraftan Alınan top- etmekte ve bu harbın :p.i bir mane~ 
ııeşretmektedir. Başvekil Karpatlar al- k1 .1 uh t 1 kaf t d h hava vücuda gelmesine y1 açabileceğini 
tındaki eski Macar topraklannın Maca- ra arı.e m. ay 0 up a asın an ma -

r b d , b kt b 1 d ilave etmektedir. Avrupa.n mukadde-. ta ·ıh k d.lm · · . . t f"k um ır ımaga enzeme e u un u-
r~ tnahıkka ke dı eskırun 1revdı~onısb 

1

1
k: ğunu söylemektedir. ratı bütün milletlere tevdldilmiştir. Ve 

r n a a u eme o ma ıgını e ı b 11 1 ı • 
diğer bir t<ıkım elemanları ortaya atmıs Şimdiki harpten de bahseden B. Tele- ütün mi et er yanız si;u değil aynı 
olduğunu beyan ve bu elemanlan tadat ki bu mubarcbenin münferit bir hadise zamanda manevi bir mesl}'et deruhte 
C'tmektedir. olmadığını çünkü muharip devletlerle ctıni.ş bulunuyorlar. Zira şlet mümki.in 

Sulh muahedelcrı ile ortaya cıkarılmıs biı· takım fedakarlıklar mukabilinde ta- ise muhtemel bir te~iki clainin müs
ol n rl vletlerin ihdasına esas vaz:fosin· arrtızdan kendisini kw·taran devletler takbel esaslarını vazetmek rnevzuuba
rörırıii olen milli) etler pirensihinin aka- hesaba kııtılacak olursa harbın 9 devle- histir. 
metr u raması bu binanın inhidamı cu-
ruc;u• ı]pr' ni tası) an A nısturyanın mey-

25 sene evvel bugün 
~~~~~~~~~~~~*~,~~~~~~~~~~~ 

Yeni yıla girerken Fransız gazete-
l~rinin mukayeseli • neşrıyatı 

Paris, 31 (Ö.R) - Bütün gazeteler ye
ni yılın arefe.sinde 1939 yılının münase
betini yapan neşriyatla doludur. Viktu
var gazetesinde Gustav Herve şunları 
yazıyor: (25 sene evvel, bugün, Marn 
zaferine rağmen Fransanın harp cephe
lerinde 450 askeri maktül dü~müş, on 
eyaletimiz dü'"manın işgali altına geçmiş
ti. 1940 senesine girerken muazzam is
tihkf.m kuşağile sarılı olan memleketi
mi:t. tecavüz edilmez bir kale halindedir. 
Isviçre ve Belçika dişlerine kadar silah
lıdır. Oscanlara Fransız ve Ingiliz donan
ınaları hakimdir. Dünyanın vicdanı bi
zimle beraberdir. 1940 senesinin bir sulh 
senesi olmasını temenni ediyoruz. Bütün 
milletler hiir yaşamak istiyorlar. 1940 
Fransa ve Ingiltere için, zafer ve dünya 

Ingilterede hava müdafaa tertibatı 

için kurtuluş ve hürriyet senesi olmalıdır. 

•• 
Onümüzdeki bahara kadar 

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

in g iliz kara ordusu kuvvetlerinin üç 
milyon kişiye baliğ olacağı bildiriliyor 

---*---
Par is, 31 (Ö.R) - Fransız orduları 

Başkumandanı General Gamlen yaptığı 
bir beyanatta demiştir ki: 

Hareket kafi gelmeden evvel Fransız 
ve lngiliz orduları lüzumsuz hi~ bir tch
lıkeye girrniyeceklerdir. 

Londra, 31 (Ö.R) - lngillerede sene-
başında yeni sınıflar silfıh altına çağrı
laraktır. Ordu mevcudu bu surctlr üç 
milyona baliğ olacaktır. 

ParLc;, 31 (ö.R) - Fransız resmi teb
liği: 
Soğuk ve kara rağmen gece hareketli 

geçmiştir. Cephenin bazı noktalarında 

müsademcler kaydedilmiştir. Iki taraf 
topçusu muhtelif vesilelerle ateş teati
sinde bulunmuştur. Ingiltereye gelen .lvustıırya askerleri 

Sovyet 
Taarruzu akim kaldı 
-- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA

dedilmiştir. Havas ajansına göre Finlan
diyayı ikiye bölmek maksadiyle Sovmo 
Salmiden Botni körfezine inmeyi istih
daf eden Sovyct tazyiki aklın kalmıştır. 
Burada vukubulan şiddetli muharebe 
Finliler lehinde inkişaf etmektedir. Şal
la cephesinde Rus topraklarına giren Fin 

Dünkü maçta 
Uçok takınzıı galip geldi 
Altay, beklenilen oyunu Çlkaramadığından 
1 - 3 mağlup oldu Demirspor da 3 - 1 galip 

kuvvetleri 80 kilometre ilerliyeı·ek Kan- Dünkü maç Jçin galip takımın Altay 
dalaksa civarında Murınansk - Lening- olması icap ettiğini ve beraberlik olamı
rad dcmiryolunu bir çok noktalarda tah- yacağını bir gün evvelki yazımda ihsas 
rip etmişlerdir. etmiştim. 

Helsinki, 31 (A.A) - Reuter bildiri- Gerçi beraberlik olmadı amma maçı 
yor: laciverd kırmızı takım kazandı. 

Haber alındığına göre Sovyet kıtaatı 
Finlandiyanın Aksayı ~arkında Hojen Maçı idare eden Ferid, dün şüphesiz 
javiden karmakarışık bir halde çekil- ki her hangi bir hataya düşmekten kur
mektedir. Bu hezimetin sebebi fevkala- tulmuş olmamakla beraber kim olursa 

k ks olsun dünkü oyunu, tribünlerden akse-de soğuklar ve yiycce no anıdır. 
Sovyet tayyareleri oldukça faaliyet den bu kadar şamata ve gürültüye rağ-

göstermiş ve bir çok şehirlerde tehlike men ancak onun kadar ve hatta onun 
ln kadaı bile idare edemezdi. işareti verilmiştir. Ya ız Helsinkiye 

hücum vuku bulmamıştır. Burada mev- Tak•mlar sahaya çıkarak şu şekilde 
cut kanaate göre hava müdafaası olmı- sıralandılar: 
yan Leningrada karşı Finlandiyarun mu- OÇOK: 
kabeleJ bilmisilini davet etmek için Necati, Ziya, Halim, Ali. Nurullah, 
Ruslar Helsinkiye hticum etmiyorlar. Fehmi, Fahri, Salim, Sait, Muammer, 

Şükrü. Londra, 31 (A.A) - Rigadan gelen 
telgraflardan öğrenildiğine göre: AL TAY: 

Murmanskda bulunan Rus kıtaları Süleyman, Ali, Mehmet, Şeref, Ömer, 
Leningrad ile Murmansk şimendüfer Muzaffer, Hakkı, Salahattin, Moris, Tev
hattında nakliyatın sekteye uğraması fik, Hakkı. 
üzerine yiyecek bulamadıkları için is- Hakemin düdüğü üzerine gerek oyun
yan etmişlerdir. Bu hal şiınendüfer hat- cular ve gerekse halk, felaketzede va
tının bir kısmını berhava etmek için bir tandaşlarımızın hatıralan için 2 dakika 
kaç gün evvel Rus hatlarından geçen ihtiram sük\itundan sonra oyuna başla
Finlerin bu mak5atlarına eriştiklerini dılar. Ve Altay takımı ilk dakikaHa bir 
göstermektedir. gol yapmağa muvaffak oldu. 

Stokholmden ö~enildiğine göre Kaf- Birdenbire yapılan bu gol Altay takı-

tay hem hızlı oynamadı ve hem ds. 
topu bir türlü yere indirmeğe muvaffak 
olamıyarak rakibinin oyununu kabul ede
rek oynadı. Bu hal ise pek tabii olarak 
Üçokun işine yaradı. Ve neticeyi kazan
masında en büyük funil oldu. 

Oyun mütevazin bir §ekilde sonlara 
yaklaştığı sırada Üçok lehine bir korner 
oldu. Saidin çektiği kornerden gelen top 
kale önlerine düştü. Ve bir iki kan~ık· 
lıktan sonra Fahrinin vuru§ile top üçün
cü defa Altay kalesine girdi. 

Bu dakikaya kadar tekmeııi:ı cereyan 
eden oyun bundan sonra çirkin bir hal 
aldı. Ve hakem Altaylı bir oyuncuyu 
oyundan çıkarmak mevburiyetinde kal
dı. Oyun asabi bir hava içinde 1-3 
Üçokun galibiyetile bitti. 
Şimdi Üçok, rakiplerinden ileri bir va

ziyette bulunduğundan lzmir şampiyon
luğunu rahat rahat kazanabilir. Doğan 
spor da Altaydan az bir farkla ileride 
Üçoku takip ediyor. 

Bundan evvel yapılan Demirspor • 
Yamanlar maçı da bire karşı üc; sayı ilo 
ve Demirsporun galibiyetile neicelen
miştir. 

• 
* • 

Bugün Altay ve Üçok takımları, h~-
sılatı felaketzedelere ait olmak ü:r.ere bir 
maç yapacaklardır. Maç saat 14.30 da kasya ve Siberyadan takviye kıtaları mını hızlandırdığı kadar Üçok için de 

gönderilmiştir. Bu kuvvetlerin 150,000 bir ikaz oldu. Ve üç dakika sonra sağdan 
kisiden ibaret olduğu söylenmektedir. güzel bir pas alan Salim beraberlik go- Ag8.h Bartu 

Kanadadan gelen ilk Fin gönüllü kıı- lünü kaydetti. Oyun çok seri ve heyecan· - ~--

başlıyacaktır. 

f·ı · H l · k" 1 ] t ıl oluyordu. BeR dakika sonra Üçok ye· 
ı ec:ı e sın ı_ye_va~_o_m_uş ur. .. B. M•taksas'ın 

B F h 
.,- niden hücuma geçerek Altay kalesl ön- '-' 

.an n b
0

r lspanyol J•r ransız zır lıs Finlandiyaya giden lerinde bir firikik kazandı. Saidin sıkı 
ını.r.c--·s· bir şutu Altay kalesine ikinci golün ol- Yunan mı·ııetine ["l,~MrS J lsveç go••nu''llu""lerı• TJurnrıs Ayr,_ :n tA.A 'fonerıf- masını intaç etti. Bu gol kalecinin zaif yenı· yıl mesaJ·ı 

Stokholm 31 (A.A) - Dün akşam olduğunu lsbat etmiş oldu. 
fı ıh radyosunun bir haberino götP bir i]:" A 1 · Fin.landiyaya hareket eden Isveç gönül- Ik.inci devre daha ziyade Altayın hü- Atina 31 (Ö.R) - Yeni sene milnase-
Fransız vapuru Tencriffcilı'in 400 mil D•Y . Rffi 31J tahtelbaht.rf•nJ• batJ.!.JI lii(eri arasında Isver hükilmet reisinin cumları altında devam ederek _2-1 b ti l b k"l al M tak Y nçığında alevler içinde yanan Cabo~an U " e Ye aşve 1 ge~er e sas u-
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