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• Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

1 -- T E L E F O N : 2697 

No. 1036S Kırk Beşinci Yd 

il Leninin ölüm yıldönümü 

Moakova 22 (A.A) - Lenin'in ölümü
nün yıldönümü bütün Sovyet Ruayada 
meruimle yadedilmiıtir. 

. ______ __) 
lltn nıünderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, aabahuırı çıkar si11asi gazetedir Yeni Asır Matbaasında basılmııtır. 

• vyet a ..................... ı·a·a·r·ru .. ··· .. ····1·1·0 ...... kr .. o· ......... eı=· .. 
relik bir cepheden yapıldı 
k.~~~ı···'t~y·y·~;·~1~;i~·····~ç~1~·····ş~hi;t~;f ···;~ 
sivil halkı bombardıman etmeleri 

çok feci neticeler verdi 
ltalyan 

~-~-~~~~~-_.....*_.....---~-~~--'--

gönüllüleri ve ltalyan tayyarecileri 
ile Romadan Helsinkiye 

Almanya 
geldiler yolu 

Milli 
korunmada 

- -11---

Devıetçe alınacak 
tedbirlerin milletçe 
hakkiyle kavranılma· 
sına ihtiyaç vardır 

--*--
llAKKI OCAKOliLU 

L.~uharip ve gayri muharip bütün dev
~er, silahlanma yolunda hmnmalı bir 
faaliyet aarfederlerken mi1li iktısadi ko
j'°1ma bakımından da çok ciddi tedbir
cre baı vurmaktadırlar. 

Cidal içinde bulunan milletler cephe 
ltadar cephe gerisinin de ehemmiyet ta
tıdığuıı asla göz önünden uzak tutmı-

torlar. Bunun böyle olması da gayet ta
İidir. Gerisi emniyet altında bulunmı

)11.n bir cephenin uzun müddet muka
•eınet eylemesi imkanı yoktur. 

Londra 23 (ö.R) - Sovyet kuvvet
leri finlere karşı yeni ve büyük bir taar
ruza geçmişlerdir. Bu taarruz, 1 70 kilo
metre uzunluğunda bir cephe üzerinde 
yapılmaktadır. Son gelen haberlerde 
Finlerin muvaffakıyetle mukavemet et
tikleri ve düşmanı asker ve malzemece 
mühim zayiata uğratnrak püskürttükleri 
anlaşılmaktadır. 

Sallada muharebe devam ediyor. He
nüz teyid cdilmiyen bir habere göre Sov
yet kıtaları Markayarviden çekilmeğe 
mecbur kalmışlardır. 

Londra· 23 (ö.R) - Röyter ajansı 
Helsinkiden istihbnr ediyor: 

Dün Helsinkiye ltalyan tayyarecileri 
ve bazı gönüllüler gelmişlerdir. ltalyan 
tayyarecilerinden biri bir gazeteye şu 
beyanatta bulunmuştur: 

« Finlandiyanın nihai zaferine kana
atim vardır. Buraya Almanya tariki ile 
geldik. Alman makamlarınca seyahat 
maksadım hakkında ~orulan suallere gü
lerek ( kış sporu yapacağız ) cevabını 
verdim. 

- SONU 6 iNCi SAHİFEDE -

Haliçte yapılan Salclırny dcnizaltım1z kızakta iken 

Atılay Denizaltımız · Harp, iktısadi tazyikin bir neticesi 
olarak infilak eylemİftİr. Gerçi harp kü
ç\ik milletlerin hayat ve istiklallerine göz 
ltoYrnaktan, sönmek bilmiyen istila ve 
tecavüz hırslarını önlemek zaruretinden 

doğmu,tur. Tecrübe 1 c r i 
Fakat unubnamak lazımdır ki bu te-

muvaffakıyetle yapıldı 
ct\"Viiz ve istila hırsına kapdan milletler 
~di bir tazyikin tesiri albnda hare

ete geçıniflerdir. 
Binaenaleyh harbi doğuran iktıııadi 

İhtiyaçlar olduğu gibi harbi zafere isal 
edecek olan da iktısadi kuvvet ve kud
rettir. 

Yıldıray Denizaltımız 

Techizatı süratle ikmal ediliyor 
İstanbul, 23 (Hususi) - Haliçte inşa edilmekte olan Atılay denizaltıınmn 

bütün teçhizat ve tesisatı tamamlanmıştır. Almnnyadan gelen Krup mühendis
leri ile donanmamız erkfuıının iştirakile bu sabah Mannarada dalma tecrübeleri 
yapılmı~tır. Tecrübeler muvaffakıyetle r.cticc vcrmi!itir. Sürat tecrübeleri de 
bugiinlcrdc yapılat:aktır. Bir kaç ay evvel denize indirilen (Yıldıray) ın da 
teçhizatı sürntle ikmal ediliyor. Sipariş edilen yeni harp a:emilerimiz de 194.0 
ortalannda donanmamıza iltihak edeceklerdir. 

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

Ticaret 
·Vekilimiz 

--.--
istanbulda tetkikle
rine devom ediyor 

-*-
İstanbul, 23 (Hususi) - Ticaret 

vekili B. Nazmi Topçuoğlu şehrimiz
de tetkikler ine devam ediyor .. Vekil 
bilhassa ithalat birlikleri akreditif iş-

: leri, milli korunma kanununun tat
: bikatı etrafında alakadarlarla temas 
E etmiştir. Takas Limited şirketinde 
: uzur n.iid,., •. me.::sul olmuştur. . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B. Virı.ston Çörçil 

Fin askerleri cephede 

lngiltere 
Amerika dan 

Artık tütün almıyor 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Buna mukabil son anlaşma ile fazla 
mikd(jrda Türk tijtünü alacak 

Londra 23 (ô.R) - Royter 
ajansı v a,ingtondan istihbar edi
yor. 

lngilterenin Amerikadaki bü
yük el~isi dün hariciye nazırı B. 
Kordel Hul'lü ziyaret etmiştir. 
Görüşme lngilterenin Amerika
dan tütün ithalatı hakkında ce
reyan etmiştir. 

Tülün kumpanyaları Ingiliz hariciye 
nezaretinin Amerikadan t ütün mübaya
ası için döviz vennemesini protesto hu
susunda ısrar etmişlerdir. Hariciye na
zırının Londra hükümeti nez.dinde tc
şebbüsntta bulunarak kısmen olsun 
Amerikadan Uitün mübayaatında de
vam edilmesini istiyeceği bildirilmekte
dir . 

Londra 23 (ö .R ) - Nevyorktruı bil· 
dirıliyor: Amerikndan lngütereye tütün 
ihracatının durması hakkında Nevyork 
Taymis gazetesi şunları yazıyor . 

Ingilterenin Amerikadan hem küllı
y~tli miktarda harp malzemesi satın al· 
masını, hem de sulh zamanındaki itha· 
lfitını aynen muhafaza etmesini istive
mez. Bugün lngilterenin harp sipariŞie
r i bazı fabrikatörlerimizin arzu ettikleri 
kadar mühim olmasa bile normaldır. 
Her hangi bir protesto teşebbüsii bu
nun üzerine miiessir olmıyacaklır. 

Londra 23 (Ö.R) - Amerikan tüfün. 
lerinin lngilterecc satın alınmaması 
üzerine Amerikan tütün kumpanyaları
nın zararları hakkında lngiliı. c;efirinin 
nazarı dikkatinin celbedildiği Vaşing
tondan bildirilmiştir. 

- S0?\'1.1 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Leh Milli Meclis· 
Padere\'ski'nin riyasetinde dün ilk 

.· toplantısıni Pariste yaptı 

Harp baılıyalı bet ay oldu. lngı1tere ve 
Fransa gibi dünyanuı en kuvvetli ordu-
1-rma malik bulunan iki İmparatorluk 
h.smınm üzerine henüz ciddi bir tekilde 
~z eylemİJ değillerdir. Taarruza 
leçtnemek buna muktedir olamamaktan 
değildir. Lüzmnsuz İnsan zayiabna mey
~ vermemek için cephelerini emniyet 
&ltına alan müttefikler harbin mukadde
ratını iktısadi tehammül kudretine bai
ı~iı tercih eylemqlerdir. 

Almanyanm yıldınm harbi plim su· 
Ya düşmilf, müttefiklerin iktıııadi ablo
ka sistemine dayanan tehammül harbi, 
"8.%İyete hnkim olmuştur. 

Şimdi bütün dikkatler Alrnanyanm bu 
•bloka altında ne kadar dayanabilece
ihü tayine çevrilmİ§ bulunuyor. 

B. çörçil'in nutku 
Bu münasebetle Meclis reisi, Cümllurr.eisi 11e 

Bcq11efıil birer nuıuıı söylediler-

~~~~~~----_.....*_.....~~~~~~-----~ 

Almanya ıa bu ablokanın tesiri altın
~· ya teslim olacak ve yahud kat'i ne
ticeyi istihsal yol1D1a dökülerek taarru
~ nıecbur kalacaktır. Bu taarruzun da 

Bitaraf memleketlerde ne-
Ya ilchsadi ab1okanın tazyiklerini zaifle- d 
lecek bir cepheye veyahut nihai zafere ' en 

- S01''1J 2 İNCİ SAHiFEDE -
HAKKIOCAKOOLV 

... 

yanlış tefsire uğradı? 
Londra, 23 (Ö.R) _ İngiliz bahriye Leh başvekili general S ikorski bir tcfti§tc 

nazırı Misler Çörçilin nutku etrafında Londra 23 ( ö .R) - Leh Cümhuriye- }emiş ve demiştir k i: 
bitarafların tefsirleri devam etmektedir, tinin m illi komitesi ilk d efa ola rak P a- - Lclıistan ölmez.. Biz onu esarctteıı 

İsviçrede çıkan Nuvcl gazetesi diyor r istc, Lehistan sefarethanesinde toplan- k urtaracak ve harabeleri ara.!'ından ye-
ki : Dll§tır. nidcn hayata kavuşturacağız. lngiliz ve 

•Eğer Çörçilin niyet i bitarafların Meşhur p iyanist P nderevski b u mu- Fransız orduları yanında kazanacağı ni-
cner jisini Jruv,·etlendinnek idiyse ccva- vakknt Leh parlamentosunun r iyaseti- hai zaferden sonra ordumuz tekrar 
ben buna ihtiyaç olmadığını söyliyebili- ne intihap edilmi.,c;tir, memlekete dönecek ve zulüm altında 
r iz.. Bitaraflar daima tehditler i korku- Rcisicümhur Rakeviç birinci olarak olan kardeşlerimize süngülerimizin 
ı;uzca karşı ladılar. Bitaraflık vazife ve söz almış ve hükümetin salahiyetli va- ucunda kazanılan hürriyeti götürecek
vecibelcrini Milletler cemiyeti paktı tnndaşlarla ic;tişnresine imkan vermek tir. Bizim nihai znferimiz nasıl olacak
mucibincc yapan i sviçreyc gelince, diğer için bu konseyin teşkil cdildiğini bildir- tıl'? Biz ne aristokrasi. ne kapitalist. ne 
bitaraflnrm hattı hareketine karışamaz .. miştir. Bu stırl.'tle hiikü1T1et siya<-etinin sosyalistler için, ne isçiler ne de köy
F akat İsviçrenın bitaraflığı Milletler cc- muhakeme edilmesine ve mühim beya- lüler için carpıc;mıyoruz. Biz, tam ve 
ıniyetincc kabul edileliden beri hiç bir natın <'Ikfirı umumiyeye ib1i'ığına imkan bölünmez büvük Lehistan için çarp111-
~ey memleketimizi bu bitaraflıktan inhi- hr 11 olacaktır. voruz. Bu hakiki vatanın kabul edt'ce
ı·af ettiremez .. n B. Rakev·(:'. Alman - Sovyet ihtirac; ve ği rejim ancak sulhun teessüsünden 
Amsterdaında çıkan Handlsbladet ga- ne v.özlülüğünün müttcfikl<'l·e tahmil et- sonrn Avruoada hac;ıl olacak şartlara 

zctesi şunları yazıyor : ti~i aı'fu: f cdakarlıklardan bahsetmiş ve görC' tmıvvün edebilecektir.> 
«Biz, tecavüze karşı kendimizi mü- dernic;tir ki: Bac;vekil general Sikorski de demiştir 

<lafaaya hazırız... Fakat bu tecavüzün cSulhun ğaranti edilebilmesi icin bü- ki: 
tnüne geçilmez bir mahiyet aldığını gör- t\in taarruzların mürettibi olan Berlin cHükümetler hayatiyetlerini k endi
meden evvel bunu yapmıyacağız ve bil- ve Moskovanın artık ta~rruz edemiyc- lerine müzaheret edt'n kütlt'lerden alır
hnssa yabancı memleketlerin tavsiyele- cek vrızivete konulması lfızımdır.> lar, her ne kadar harp, sade ve sürat1i 
ri ilzerinc bu şekilde harekete tevessül B. P aderevski, ihtiyarlığına ve sıhht harekctlrri is•ilzam edl.'rse d e reisi ol-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllıiilıiililıiilim;;•;;;;;~·~~.:;~:,::.,~::====:.=-~c~d~c~c~ek~d~c~ğıi'l~iz~.ıı~.ı.c.ıu;ı:.AJ.Wi:Ellli:.-......:.~v~a~z~i~~·eiti~ru~·n~bho~z~uk;jl~u~ğ~u~n~ajr~a~ğm~en dinli- duğum h ükümet kontr olstt her t ürlU • .. · · tuk sös- icraattan snkınncaktır. 



• 

DE 

-20~ 

1 
Yahya, lsanın zuhuruna kadar ı 
halkı selaha davette devam etti 

----- --
~1aamaf ih !sanın burada hep. dü.şma

nı değil, dostları da vardı. Bilhassa ço
cuklar onun gittiğine çok üzülmüşler
di. Nereye .. niçin gittiğini kimse bilmi
yor ve geleceği zamanı ümitle, hasretle 
beklcşlyorlardı. (1) 

YAHYANIN ZUHURU 
işte bu sıralarda idi ki Yahudiye çöl

lerinde irşadda bulunan bir peygambe
rin çıkışı haberi bütün memlekete ya
yıldı. Bu, o zamana kadar havralarda 
bir takım ölli fikirleri yavan yavan mı
rıldanan adamlara, yahut ta azametli 
ve mürai dilli Yeruşaliın hocalarına hiç 
benzemiyordu. Bilakis o, aldığı ilham
dan emin bir adam tavriyle, kalpten ko
pup gelen sözlerle kalplere hitap eden 
iradesi kuvvetli blr adamdı. 

Bu adam, Yahya peygamberdL 
Zekeriya peygamberin nezirli olarak 

doğmuş oğlu Yahya idi. 
Hirodesin !sayı arıyan ve onun uğ

runa binlerce Beni Israil çocuğunu kı
lıçtan geçiren zalim sürüsünden daha 
çocuk yaşta iken kaçınlmak suretiyle 
ölümden kurtulmuştu. 

Onun peygamberliğini daha doğu
mundan önce Tanrı miljdelemiş ve adı
m da yine Tanrı koymuştu. Senelerce 
cöllcrde kalmış, çöllerde büyümUştü. 
• Tenha cBahrillıb sahillerinde, ıssız 
vadilerde kendi kalbl ile konuşarak se
nelerce dolaşmıştı. 
Arkasında eski peygamberler gibi kıl

dan bir elbise, belinde bir meşin kemer 
ile dolaşırdı. Çölde bulunabilen yabani 
gümeç balı ve çekirge ile yaşardı. Bu
nunla beraber hayatı iyi tanırdı. Za
manın bütün farkını, din fırkalarının 
mürailiklerini, ha]k yığınlarının geniş 
ahlak bozukluğunu biliyordu. 

Büyük bir talakat ve sa1ahiyetle bil
tün günahları açığa vurdu. 

- Tanrının nizamından ayrılanlar .. 
Tanrının gazabına uğrıyacaklardır. He
nüz vakit varken günahlannıza neda
met ediniz. Bana ve yanıma geliniz. Na
dim olanlar hakkında affetmesi için ben 
Tanrıya şefaatte bulunurum .. 

Diyordu. 
Vicdanları aramak, kalpleri sarsmak 

hususunda büyük bir kudreti vardı. 
Her sınıf halkın hangi günahlara en 
fazla dilşkiln olduğunu bilir ve bunları 
pervasızca yüzlerine karşı söylerdi. 

Biliyoruz ki Romalıların zulmü altın
da ezilen Beni Israil bütün bu zulüm 
yumruklarını hep Tanrıya karşı olnn 
isyanlarında buluyorlar ve bir cPey
gamber> bekliyorlardı. 
Musanın gel~i nasıl ki Beni Israili 

Mısırda Firavunun şerrinden kurtarmış 
ise onun gibi bir peygamber de kendile
rini Romanın serrindcn kurtaracktı. 

Yine din ad°amları, Ferisiler ve Sa
dukiler de dahil olduğu halde insanları 
kurtaracak blr mesihtcn daima bahse
diyorlardı. 
Yahyanın zuhuru onlarda bu ümidi 

uyandırdı. 
Bütün Yeruşalim yanına üşüştü. Fe

risiler, <Mesih> hakkındaki haberi bü
vük bir arzu ile dinlediler. Hatta Sadu
kiler bile bir an için uyuşukluklardan 
uyandılar. Vilayetlerden gelen, koşan 
binlere<': kişi onun vaızlarını, irşatlarını 
dinliyorlardı. Yahya kendisini dinliyen
lere: 

- Ben, diyordu, Tanrının resulüyüm. 
Sizlerin üzerinize memur edildim. Fa
kat yakında bir peygamber daha gele
cektir. Onun adı uzun zamandanberi 
beklediğiniz cl\lesih> tir. Benim vazi
fem sizleri düştüğünüz hatalı yoldan 
ayırmak, günahlarınızı temiılemek, 
Tanrının affına mazhar kılmak ve d\ie
sih> e layık bir kavim yapmaktır. Çün
kü cMesih> ancak temiz ve günahsız 

(1) Dün çıkan (22) numaralı tefrika
mız, müsvedde üzerindeki bir Takkam 
yanlışlığından doğma bir hata ile, bu
gün çıkacakken diin çıkmış bulunmak
tadır. Şu hale göre, diinkii te/rikamı::ı 
teşkil eden c:lsanın vaftiz edilmesi• faslı 
bugiinkı1 c:Yahyanın zuhurtı> faslından 
sonra gelecektir. Bu hatayı bu şeJ..-ilde 
tashih eder, okuyuculanmızdan öziir di
leriz. 

insanlara hitap edecektir. Geliniz, töv
bekar olmıyan herkesi reddedecektir. 

Yahya, (Erden) nehri kenarında din 
postunu sermişti. Her taraftan, tövbe 
ve istiğfar eden halkı bu nehrin suyu 
ile cvmi.u ediyor ve bu suretle samimi 
nedametlerin kabul edildiğini ve Tan
rının mağfiretinin üzerlcrinde olduğu
nu vaftiz ettiklerine miljdeleyordu. 

Pek çok kimseler, kimi korku ve ki
mi ümit ile bu vaftiz kabul ettiler. Bir 
takımları ise günahlarının meydana 
çıkmasından sinirlenerek hiddet ve 
imansızlıkla Yahyanın yanından uzak
laştılar. Bunların arasında Ferisiler de 
vardı. 

Yahya onla.ra karşı bilhassa sert dav
randığından pek çok kızmışlardı. 

Yahya, Romalıların ölüm sürüsünden 
kendisi gibi !sanın da kurtulduğunu bi
liyordu. (Meryem) in nezirli olarak 
mescide kabulünü, orada Tanrının em
ri ile hamile kaldığını, doğan çocuğun 
da yine Tanrı vadi ve tebşiri ile pey
gamber olacağını biliyordu. Isa sağdı .. 
Nerede ise ilhamı ilahi ile zuhur ede
cekti. Yahya o zamanı intizaren halkı 
salaha doğru yola davette devam etti. 

:········································· • . . . . Tesekkür .. 
E Babamız Ali Haydar Nazlının ve
S !atı dolayı. ile telgraf telefon, mektup 
: ve bilhassa ebedi istirahatgfıhına ka
i dar ihtiyan zahmet ve beyanı tazi
: yet eden bütün arkadaş ve dostları-

na teşekkürlerimizin muhterem ga
zetenizle iblağını rica ederiz. 

Oğlu Mustafa Haydar ve 
Naz.hailesi 

YENİ ASIR - Şehrimizin tanın
mış tüccarlarından B. Ali Haydar 
Nazlı, bir seneden beri çektiği has
talıktan kurtulamıyarak paznrtesi 
günü vefat etmiş ve sevdiği bir çok 
arkadaşlarının omuzunda ebedi isti
rahatgahına konulmuştur. Dahilde 

• ve hariçte doğruluğu ve ciddiyeti ile 
E tanınmıs bu kıymetli tüccarımızın 
: zıyaından Yeni Asır ailesi kederdide 
E Nazlı ailesıne ve onun hayrülhalefi 
i oğlu Mustafa Nazlıya beyanı taziyet 
:eder .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KISACA: 
•••••••• 
A$KNEDİR 
BİLMİYEN VARMIŞ 

--<tr-
YAZAN: Eczacı K. Kı!mil A1eta~ 

Geçenlerde bir yerde aşk hakkında ltıf 
açıldı, aramızdan biri bu kelimenin hiç 
bir vakit manasını nefsinde bulamadı
ğını. ömründe kimseyi sevmediği gibi 
sevdanın nasıl bir his olduğunu öğrene
memiş olduğunu itiraf etti. Ben mevzu
daki aşkı şöyle çizerek şu şekilde tarif 
ettim: 
Aşk, snf fiziyolojik hedef tayin ederek 

yürümediğini samimiyetle duyan ve hu 
duygunun mizac. tahsil, muhit ve terbi
ye gibi tesirler altında bedayile süsliyen 
bir histir. Yüksek bir aşkta müzik, şiir, 
koku ile tabialin hatta mevsimlerin te
si ri pek çoktur, derliın. Mesela manzara
sı güzel bir yerde, faraı.fi bir sonbahar 
aksamı sessiz ve ıssız sular akar, güneş 
sararmıs gurub ederken uzaktan gelen 
b:r kaval sesi, civardan esen çayırçimen 
kokuları haşhaşa duygularını payla!ıan 
ciHlerin aşklarında başka bir lfihôtilik 
uyandırmaz mı? .• Aşkın fiziyolojik duy
gulardan başka çe nileri de olduğunu 
c:;nvlemek istedim, arkadaşımın yadırga
dığı işte bunlar, bu duygular idi. onun 
ruhunıla ask hayvaniyet duygularından 
başka hiç bir sekilde tebellür etmemiş, 
edememiştir. Yaz.ık. duyulmıyan için 
elbet hiç bir şey yoktur, insan hayatında 
duygusuzluğunu duygusuzlukla karşı
laştırdığı gün mesele yoktur, çok yan
dığım, duygulunun duvgusuzlukla kar
şılaşmasıdır, böylesi iki taraf için de 
ne kadar üzücü olur. 
Aşk mefhumunu duymıyanlara Allah 

aşık nasib etmesin amin ... 

Milli 
korunmada --·-Devletçe alınacak 
tedbirlerin milletçe 
hakkiyle kavranılma• 
sına ihtiyaç vardır 

--*--
HAKKI OCA.KOCLU 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -

yol açacağı umulan bir noktaya tevcih 
eylemesi gayet tabiidir. 

Bu iki hedefden hangisinin tehaklruk 
ettirilmek istenileceği malUın bulunma
ymca, harbin d11ında kalan bütün mil
letlerin her dakika kendilerini bir taar
ruz tehlikesi kllflısında görmeleri ve ona 
göre askeri tedbirleri almaları milli ko
runmanın en tabii ve en zaruri icapla
nndandır. 

Çünkü bugün hiç bir millet kendisini 
kat'i tekilde harbin dlfmda farzedemez. 
Bilikis bütün milletler her an barba mec
bur edilebilecek bir durumdadırlar. 

Vaziyetin hakiki ifadesi bu olunca 
bütün milletlerin koruıuna tedbirlerini 
daha bugünden harp haline uygun bir 
ıek.ilde almalara, gafil avlanmamak için, 
ihmal kabul etmez bir vazife halindedir. 

Hükümetimiz sırf bu düşünce ile bü· 
tün memleket menabiini müdafaa ve 
halk ihtiyaçlarına tahıia edebilecek sala
hiyetleri büyük millet meclisinden is
temİftİr. 

Büyük millet meclisince kabul edilen 
cı:Milli Korunma» kanunu derpif edilen 
böyle büyük bir maksadın istihsalinde 
hükümeti genİf salihiyetlerle techiz ga
yesini istihdaf eylemektedir . 

Hükümete memleketin bütün maddi 
ve manevi kuvvetlerini milli varlığı ko
ruma yolunda toplu bir halde kullann\ak 
salahiyeti verilmİftİr. 

Maksad ve gayen.İn ehemmiyeti, aza
meti göz önüne getirilirse bu kanunla 
derpİf edilen iflerin yalnız bi.ikümet ba
kımından mütalaası yanllf bir hareket 
olur. 

Bu kanun hükümete salahiyetler verir
ken millete, millet ölçüsünde vazifeler 
tahmil eylemektedir. 

Şu dakikada harp hali yoktur. Fakat 
tehlike o kadar yakin farzedilmeie mü
saittir ki tıpkı barba ıinnit milletler gı"bi 
müdafaa tedbirlerini almağa, iktısadi 
bünyemizi her türlü sarsıntdardan uzak 
tutmak, cephedeki neferlerin vazifesin
den hiç de daha qağı bir ehemmiyet 
ta§ımaz. 

Kendimizi iktısadi bir seferberlik için
de farzetrnelde hiç aldanmış olmayız. 
lktısadi bünyemizin kuvvetini silah kud
retimide müvazi yürütmek mecburiye
tindeyiz. Bu iki kudret ve kuvvet ancak 
birbirini tamamlamakla zafere ulaıabi
lir. 

Binaenaleyh devletçe milli korunma 
kanununa tevfikan alınacak tedbirleri 
hakkile ve fümulile anlamak, kavramak, 
makus propagandalara kulaklan tıka
mak, hareketlerimizi tedbirleri icap eden 
zihniyetlere uydurmak milli müdafaa va
zifesinin ta kendisidir ••• 

HAKKJOCAKOGLU 
-ıe:-

Bir yaralama vak'ası 
Bornovaya bağlı Işıklar köyünde sar

hoşluk yüzünden çıkan kavgada Meh
met, Tahra ile kahveci Mehmedi sol 
omuzundan tehlikeli surette yaralamı~tır. 
Suçlu yakalanmıştır. 

_*,,,,,,_ 
İstanbul kahvelerine 
asdan levhalar 
İstanbul - Kahvelerde oyun oyruyan 

çocuklarla mücadele edileceğini ewelce 
~ azmıştık. Bu husustaki kontrollere ge
niş mikyasta devam edilecektir .. Bütün 
kahvelere afişler yapıştırılmıştır.. Bu 
dişlerde (Burada ortn okul ve lise tale
beleri oturamaz) ibaresi ya?.ılmaktadır. 

Buna rağmen oturan talebeler ceza
J::ındınlacaklan gibi, oturtan müessese 
sahipleri de cezalandırılacaktır. -*-Trakyada nehir 
suları yükseliyor 
Edime (Hususi) - Iki gündür de

vam etmekte olan lodos rüzgarının bal
kanların karlarını eritm~ ve yağan yağ
murların tesiriyle de Edirneyi çevreli
yerek Ege denizine doğru m..anan ovala
rın ortasından akan Arda, Tunca ve Me
riç nehirleri yükselmiş, ovalan ve bazı 
kenar yerleri su basmıştır. 

lzmirde 
Müteaddit zelzeleler 

oldu 
Bayram günlerinde mülhalc.atta ve 

§ehrimizde hafif zelzeleler kaydedilmiş
tir. Ayın 2 1 inci günü Tire kazasında 
saat 20, 12 de orta şiddette bir zelzele 
olmuştur. Ayni gün saat 15,50 de Dikili 
kazasında beş saniyelik ve saat 17,30 
da on beş saniye devam eden iki zeb:ele 
olmuştur. Hamdolıun ki hasarat yoktur. 
Evvelki gün yine Dikilide saat 6,30 su
larında Üç saniye devam eden bir zelzele 
kaydedilmiştir. 

-*-Orta tedrisat 
müesseselerinde 
ikinci yoklamadan 
sonra tatil verilmesi 
dü$ünülüyor 
Orta tedrisat müesseselerinde birinci 

yazılı yoklamaların yılbaşına ra:stlaması 
dolayısiyle, talebelerin imtihan sonunda 
biraz dinlenmelerini temin için bir haf
ta tatil verilmişti.. 

Söylendiğine göre ikinci yazılı yok
lama sonunda da yine bir hafthk bir 
tatil verilmesi düşünülmektedir. 

Bu suretle on beş günlük sömestr ta
tili ikiye taksim edilerek yapılmış ola
caktır. 

-ıı:-

FIRTINAVAR 
Marmara denizinde şiddetli fırtına hü. 

küm sürmektedir. Beklenilen Kade§ va
puru üç saat teahhürle limanımıza gel
miotir. Trenler de rotarla gelmektedir. -·-Kamyonda yangın .. 

Basmahane karşısında Mustafa Demi
rin 6 sayılı tamirhanesinde Seyfi adında 
bir adam, Urla 35 sayılı kamyona kay
nak yaparken yangın çıkmış, kamyonun 
şoför mahalli yanmıştır. 

-*-Felaketimiz karşısında 
Amerikadaki Rumların 
gösterdikleri alaka 

Yurdumuzu sarsan zelzelenin insan
lık aleminde uyandırdığı büyük teessür 
devam etmekte ve her taraftan her gün 
yüzlerce taziye mektubu, yardım tek
lifleri alınmaktadır. 

Haber aldığımızn göre, Amerikada 
bulunan gerek Tlirkiyeli, gerek Yuna
nistanlı Rumlar, bu zelzele afeti karşı
sında fevkalade mi.iteessir olmuşlar ve 
Türklyeye karşı derin sempati ve dost
luk tezahürlerinde bulunmuşlardır. Bu 
münasebetle Nevyorkta bulunan Rum 
piskoposu, derhal hayırkar faaliyetlere 
girişmiş, Nevyorkta çıkan Rumca At
lantik gazetesi Türkiyeye karşı çok dos
tane n sriyat yapm1stır. 

Birlcsik Amerikada bulunan gerek 
Türkiyeli, gerek Yunanistanlı Rumla
rın Tilrkiye hakkında gösterdikleri bu 
alaka Türkiyecle çok iyi bir intiba uyan
dırmış ve bizi cidden mütehassis etmiş
tir. 

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

Doğum 
Gazetemiz imtiyaz sahibi bay Ali 

Şevket Bilginin di.in bir erkek ev
ladı clilnyaya gelmiştir. Yeni Asır 
tahrir ailesi Bilgin ailesinin sevinç 
ve heyecanına iştirak ederken yav- • 
ruya uzun ömür ve mesud bir hayat 
temenni eyler. 

Tesekkür 
~ 

Re/ikamın doğumu müna
sebetiyle. yükıek hazakat ini 
bir kerre daha takdir ettiğim 
doktor Hasan Yuıul Başkam
la doğum eınaıında büyük ne
zaket ve şefkatine hayran ol
duğumuz. relikalarına derin 
şükran ve minnettarlığımı ale
nen bildirmeği bir vazife ıay
maktayım. 

: Yeni Asır ıahibi 
: SEVKET BiLGiN. . . . . . . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

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

r Arkad;;~ın 
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız -• 
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Sabahleyin mektebin içi bir cıvıltı ile 
dolmuştu .. 

Eski talebeler birbirlerini bulup gö
rüp kucaklaşırlarken bizim gibi yeniler 
yabancılıklarını hissederek onlara uzak
tan bakıyorlar ve kendi aralarında bir 
yakınlık kurmağa çalışıyorlardı. 

Icinizde leyli mektebe giden elbet 
vardır ve elbette onlar bu ilk tesiri be
nim hissettiğim {!ibi hi~selmişlerdir. 

Tabii o gün, daha dofirusu o sabah 
der<; falan yapılmadı. Gelenlerin yatak
hane ile sınıfları nrasında meki} 

geçcn sene karyolaları yan yana iken bu 
sene ayrı düşenlerin hiddet ve asabi
yetleri, sınıfta kalanların hocalarına 
çatmaları, velhasıl öyle bir ahenk ki.. 
sormayın ... 

Suna ile ben bu umumi karısıklık 
iç0 nde birbirimiıden avrılmadan hır kö
şede seyrediyorduk. 

En fazla dikkatımizi çel<en hoca ha
nımlarla talebeler arrısında arkacl ısca
sına olan dostluktu. Son sınıf talcbelC"ri 
ara<;ında kocaman kocaman kızlar bile 
vardı. Buna mukabil ho"a hanımlar ara-

ta bir aralık ben yanılarak birisine: 
- Hoca hanım ... 
Diye hitap etlim. Meğer son sınıf ta

lebesinden imiş. Evvelfı bir kahkaha 
fırlattı. Sonra eğildi, beni yanaklarım
dan öptii. 

- Avol 'en böyle ne cici .. ne seker 
şeymis~n .. dedi. Yeni mi geldin? • 

- Evet.. diye mahcubiyetle başımı 
öniime eğdim. 

- Bana bak yavrum, dedi, benim 
adım Hatıra ... Bu sene son sınıfa geç
tim. Ben hoca hanım değilim. Burada 
bir adet vardır. Büyiik sınıflar küçük 
sınıflardan istedikleri çocukları kendi
lerine mektep kardeşi yaparlar. Ben de 
seni kcmdime kardl'Ş yaptım. Bana Ha
tıra abla dersin .. Numaram 365 ... Her 
ne derdin olursa bana sövle olur mu 
he>nim se>kt'rim.. Hem söyle bakayim 
senin adın ne? 

- Zehra ... 
- A.. Z0lıra mı .. Tvi isim değil bu .. 

7 ' "ra .. kövlü ismi ~ibi. 
Bnn lrnhahat işlemis gibi başımı önü

me> c ~,ıiim. 
- Annem b, b:-rn i'••ln 1•rwrnuııbr .. 

- Ben sana başka bir isim bulurum, 
dedi. Bürhan Cahidin romanlarında ne 
güzel isimler var. 
Doğrusu ismim değişecek diye canım 

sıkıldı. Ne bileyim ben, çocukluk .. Ha
tıra ablanın söylediklerini sahi zannet
miştim. Onun asıl Lçml Fatma imiş .. Ha
tıra ismini kendine o sonradan koymuş. 
Yine sonra anladım ki mektepte bir çok 
kızlar kendilerine nüfus tezkerelerinde 
olan adlnrı beğenmiyerek yen! moda bir 
takım isimleri takmışlar. 
Hatıra abla Sunayı yanımda gördüğü 

için: 
- Bu kim? 
Diye sordu. Ben: 
- Kardeşim .. dedim. 
- Hiç tc benzemiyorsunuz ama .. Ben 

ona ela bir abla bulurum. Burada bir 
ablanın iki kardeşi olmaz. Kardeşinin 
ismi ne? 

- Suna 
- A .. Bak ismi \Ok hoşuma gitti. 

Hem neye ihtivacmız olursa .. Neden şi
k5~·et ederseniz gelip bana söyleyin. 
Ben buranın hem r<;kisiyim hem de ha
tırlıc:ı.. Bütün hademeler benden kor-

Yağmur af eti 
2000 dekarlık arazi su
lardan mahvolmuştur 

Bayramı, havanın kısmen açmasına 
rağmen yağmurlu geçirmiş sayabiliriz ... 
Cumartesi gece~i baslıyan yağmur, pa
zar günü devam etmiş ve gecesi fırtına 
olmustur. Bazı evlerin kiremitleri uç
muş ~e bazı çatılar yağmurdan bozul
muştur. Yağış dün kesilmiştir. Yağmur
lardan şehirde olduğu gibi mülhakatta 
da zarar vardır. Bazı mezru arazi sular 
altında kalmış ve maddt zarar biraz da
ha genişlemiştir. 

Menemen ve Manisa dahilinde Gediz 
nehri taşarak şimdiye kadar görülme
miş bir şekil almıştır. Bayramın ilk gü
nü sabahı hareket eden Bandırma treni 
akşam saat beş buçukta yoluna devam 
etmek imktinını bulmuştur .. Bu yüzden 
yolcular Bandırmaya tcehhürle çıkmış
iardır. Penez dağları eteklerindeki köy
ler hududuna kadar sokulan sular Rifat 

Gelen felaketzedeler 
Erzincan mıntakasından şehrimize beş 

kişi gelmiş ve Milli yardım komitesi ta
rafından iskan edilmiştir. Vali felaketze
delerin ihtiyaçlannı bayram günlerinde 
temin etmiştir. 

-*-Bayram kavgasında 
Alaybeyinde müşteri sokağında otu

ran Seyfettin ve İbrahim kavga etmişler
dir .. Bunlardan İbrahim bıçakla Seyfet
tini arkasından tehlikeli surette yara
lamıştır. Yaralı hastaneye kaldırılmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

............................................ 
NiŞAN MERASiMi 

Forbcs Meyan kumpanyasının Ala
şehir müdürü bay Kamil Ocakoğlu
nun kızı bayan Nigar Ocakoğlu ile 
Turgutluda genç ve değerli doktor-

• larımızdan üsteğmen bay Turan 
: Göksanın nişan merasimi bayranun 
: birinci günü Alaşehirde iki taraf ai
: lesinin huzuriyle icra kılınmıştır. 
: Genç nişanlıları tebrik eder, kendi
: lcrinin ve iki taraf aile efradının 
i neşe ve saadetlerinin sonsuz olması
: nı dileriz .. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Haftadan haftaya: 
·····-·········· 

~·eri çiftliğinde zararlar yapmıştır.. Bu 
köyün batı istikametinde tahminen 1000 
dekar mezru araz.iyi yarım metre yUk· 
sekliğinde sular kaplamış bulunuyor. 

Gerek bu son su baskınından, gerek 
daha evvelki sulardan 2000 dekar araıl 
dahilindeki mahsulün mahvolduğu aıı· 
laşılmıştır. 
Kuşadası kazasının Selçuk nahiyesin· 

de köy parkını sular basmıştır. 
Küçük Mendres nehri, Tire kazası da· 

hilinde tekrar taşarak Mahmutlar ve Su 
başı arazisini sular istila etmiştir. Mez
ru arazi halen sularla örtülüdür .. Tor
balı ve Kuşadası kazaları dahilindeki 
kurutma kanalları kısmen bozulmuştur· 

İzınirde sürekli yağmurlardan İkiçeŞ-
melik caddesinde B. İbrahime ait 3~ 
numaralı ev, büyük bir gürültü içinde 
y,kılmıştır. Nüfusça zayiat yoktur. 

UR LADA 
Çocuk Esirgeme 
kurumunun yardımı 
Urla çocuk esirgeme kurumu, kay· 

makam B. Ali Riza Acar ve refikaları· 
nın da gösterdikleri yardım himmeti ile 
ve bayram münasebetiyle 40 çocuğa 
mektep önlüğil için kumaş ve 90 çocu· 
ğa da ayakkabı ve çorap temin etmek 
suretiyle büyük bir şefkat eseri göster
miştir. Gerek kurumu ve gerek kuru· 
mun bu hayırlı yardım işine yardıın 
eden Urla halkını takdir ederiz. 

-*-Arkadaşmı yaraladı 
Karşıyakada Osman zade sokağındı 

Mehmet adında bir şahL~, arkadaşı Ce
lali bıçakla ayağından ve elinden ağıt 
surette yaralamıştır. Suçlu tutulmuştur. -·-Bir Alman ihtiraı 

Berlin 22 (AA) - Gazeteler pata• 
teslerle hayvan yemlerini uzun müddet 
saklamak ve pahalıya mal olan silo tesi• 
satını bertaraf etmek imkanını veren bir 
Alman ihtiraından bahsetmektedir. Bu 
neticeyi elde etmek için, söylendiğine 
göre hususi surette hazırlanmı5 su geç• 
me7. katranlı kağıtlar kullanılmaktadır. 

Kasap Çengelleri 

Bayram günlerinden birinde Ankara 
palas salonunda oturuyor, pençereden 
::elen geçenleri seyrediyordum. 

Çiftler arka arkaya . ökün ettiler. Ko
calarının kollarına asılmış kadınlar, ka
rılarının kollarına yapışmış kocalar ge
lip ~eçiyorlar. Her halde sinemaların se
ans saatleri ,·apurlann hareket saatle
riyle hirle::miş olacak. .. 

Garip tesadüf.. Geçenlerin karıları 
boy, post, irilik, şi~manlık itibariyle bir
birlerine nasd benziyorlarsa hu kııdın
lann kocalan da cılızlıkta, cansızlıkta 
hemen hemen yekdiğerinin ayni.. San
ki ayni derde tutulmuş, ayni ateşte :'l'an
ınışlar .. 

İşte şekerci Galibin önünden bir <:ift 
geçiyor. Kadın; enine, boyuna, iinüne, 
arkasına - Allah sahibine bağı lasın -
div gibi bir şey .. Kiirk mantosunun ya
kaı ına tilki derisinden bir de boğa oturt· 
muş .. Sağ omuzundan Tilkinin kuyruğu, 
sol omuzundan ba~ı sallanıp duruyor .. 
Ayaklarının katmer katmer etleri iskar
pinlerinin kenarLınna yığılmış, korsanın 
Ü t taraftan taşırdığı \·e siityetıin askıya 
aldığı giiğüsleri, iizcrinde bağdaş kurup 
<Jturulacak bir erkan minderi haline gel
mi~ .. Bu soğuk havada buram buram 
terliyerek, fosur fosur soluyarak ağır 

A. MURAT ÇINAR 

dığım o akıllının \·icdnnsızlığma (!) bük· 
mederck yakamı kurtarırım .• Yolda ~· 
derken hazan şeytan aklıma neler geti4 
rir.. Şu kadının esasen hasta olan ınt.. 
de \'e bağırsakları koTsa ve siityen taı-
yikinc dayanaınıyarak isyan el..eler ~• 
hu isyanlanm da yüksek ı.esle ifadcy• 
kalla salar benim halim ne olur? 

Haftanın ~·edi gününde yaptığım gUI· 
lahidlik ~·etişmiyonnuş gibi her pa~ 
günü de bu ;\'Üke hamallık etmek çeki
lir mi? Siz söyleyin benim şu halinıle 
kasap çengelinden ne farkım \•ar? 

** t~ta kar~ıdan bir rift daha geliyor ... 
Bunlar enelkilerin aksi .. Erkek ilk 1'a· 
dın kadar isman, kadın da deminki er .. 
l<ek kadar zaif.. Fakat cinsi cazibesi, en· 
dam teıınsiibü yerinde bunu da Allah 
sahibine bağışlasın .. 

Katmer enseli, varil gövdeli, patlak 
gözlü, sarkık dudaklı, patltcan bunınld 
erk«.-k, normal bir insanın bacakları Jaa· 
lınlığuıdaki kolLırını zavalh kadının et" 

ıız kollanna geçirıni!'b asılıp dUl'uyor .. 
Yavan yavan c:ırıtarak bir ŞCller anlr 
tıyor .• Kadın dinler gibi görünüyor, fa
kat dinlemiyor. Kurulmuş heykeUer gi· 
bi ara 2itra kafa . allıyor .. Gözleriyle deli 
yanıyor : 

YÜcudunu akına-sıkına taŞtmağa <:alışan _ Halimi •örüyorsunuz .. AnlatJPa!'t 
kadın cılız ve kansız kocasının koluna b 

ne hacet.. Bu heri{in kahrını c,:ekerkeJI 
adeta lütfeder gibi aı;;ılıruş, halinin lisa- gecenin karanlığında doldurduğum ~il&
uiyle gelip geçenlere anlatmak istiyor : 1 . 1 . he h. d Ali h b"li B. a ... 

erı >1r n, ır e a ı r.. ır ın •· 
1-:y ümmeti Muhammet! Kürküm var, J!a askeri doyuracak karavanayı bir 

boğam \·ar .. Her hafta beni gezdiren, 
koluna asılıp sürüklediiim mesut ko- hamlede gövdesine indirmesiyle uyu

ması bir olur .. Arka üstü yatmlmt'a göS· 
nm da var .. Diyerek sanki miilkiyet ve lt>rini kapıyan tas bebekler •ibi yata,,. 
inhisar iddiasında bulunuyor. ·· • 

Zavallı kocanın halini görse~·diniz.. ııa girince hor1amağa başlar .. Sağma SO-
iuna dönerken altında kalıp ezileccğifd 

Yüreğiniz acır, ic,:iniz sızlardı. Adamca- diye korkudan cöziime uyku girmez. Sık 
ğız yürümiyor, iideta yokuştan yuvar- Mk nağme \'e beste değiştiren horultula· 
lanan koca bir varile takılmış süriiklc- rını dinliye dinliye sabahı bulurum. )i;f 
niyordu .. Feri kaçmış rözler, rengi uç- ahali! Söyleyin "imdi cu rördüğünüs h11· 
muş yanaklar, içeri çökmüş karın, ezgin ~ " 

d timle benim kasap çeng~linden ne rnr· ve bitkin bir hal ile serseme dHnmiiş, o- Ju . ., 
laba koşulmuş lağır beygirler gibi ca- m \ar· 

** nından bezmiş bu zavallıda gözlerinin , 
lisaniyle arzı lıal ediyor : 

Ah kardeşler! Bu pazar \'C bayram 
giinlcri benim kanıma girecek, me\'timc 
schep olacak, halimi görüyorsunu:r~ Bu 
yiik ta-:ınır mı? Nereye gideceksek git
~ek fe hir eve dl.insek, ben de sırt üstü 
yatıp ralınt etsem .. Yolda )iiriirken hiç 
olmazsa çenesi dursa canım yıuınıaz. Bir 
de suale cevap vermek, laf bulup ko
uuşmak lazım .• (Falan adam hiç karısını 
ı;:-ezdinniyormus, ne \'İcdansız adam de
ğil mi?) Diye bir sual.. Ben bu mütali
aya istirake mecbur kalır.. Hi tanuna-

KO<'.alan beraber 'ezdirmiyor diye şi· 
kuyet eden kadınlara, kendilerine refıa· 
kat etmiyen kanlariyle kavga eden er· 
keklere şaşar ve acının.. • 

Angarya)·a girmeden, hem kendilerıııl 
hem de halkı aldatmadan evde rahat rıa· 
hat otumıak her halde sokakta yük o1ıJl' 
c:engele asılmaktan bin kerre e,•Ja~ır 
Faknt kime anlatırsın .. Ah! Bu zevahı~~ 
İn anlar onu korumak ,.e lrurtarın
için namus ve vicdan belası diye nclef 
çekiyorlar, nelere katlanıyorlar. 

A. MURAT iNAi 



·onkanun Çarşamna J?40 

Polonyada teth·ş 
i . 

SON HABER~ 
.~ •• • 

Hariciye Vekili Almanlar Leh ırkını kurutmak için 
kısırlaştırıyorlar mı· ? 

Balkan antantı konseyi içtimaı hak
kında sorulan bir suale cevap verdi 

Londra 23 (Ö.R) - Vatikan radyo- manlarm Leh katolik kilisesine ve Ra- nasına gelir.> 
~ ne-..:.riyatında Almanların Lehis- hiplerine karşı tatbik ettikleri tazyik 
tafs·;'. tatbık ttikl ri mezalime ait çok ve tedhiş Sovyet Rusyadakinden fark- Paris 2:~ (Ö.R) - Budape.,'.ileden ge-

r ~aat. vardır. l len haberlerde K:ırpat ınınt.aka,,mda ~h sızdır. Buna mukahil A man mesai cep-

leri yerine Alınan gümrük muhafızları 
ikame edilmiştir. Avusturyanın ~imali 

şarki 6tikametinde, yani Karpatla.ra 
doğru bazı askeri nakliyat göze çarp
maktadır. ın .. t ıs.tandan Vatikana gelen raporlara komünist faaliyetinin arttığı kaydedil-

us en d la hesi doktor Ley Angrikt gazetesinde k d ,,,.,, ı o n bu ifşaat derin bir he- me te ir. Diğer taraftan Slovak ordusu "'""an t d bugün şunları ~·azmıştır: k d 1 20 Ikirıcikfmundanberi Slovak demir-
his•- ıyan ınnl§tır. Bu meyanda, Le- a ro arının Alınanlastırılması metodik 
kı ~nda oğlan ve ku: çocukların Leh ır- dngiltere demek, esaret, zulüm ve bir şekilde devam ediyor. Alayların ha- yolla.-ının tarifeleri değ~tirilmiş ve ns-
tıl~ı _ sÖndürmek maksadiyle kısırlaştı- tahrik denır>ktir. Alınanyanın zaferi Lc;e şına Alman albaylar geçirilmi!Stir. Ma- kcri nakliyata daha fazla yer bırakmak 
•• 1ı.:ına dair haberler de vardır. Al- bütün dünya için hürriyet \'e hayat ma- car hududundaki Slovak gümrük polis- üzere sivil yolcu trenleri azaltılmıştır. 

••••••• 

F 
........................................................................................................................................................................ . 
eliketzede kardeşler için Zelzele 

Samsun ve Amasyada 
yine yer sarsıldı 

Kızılaya yapılan para, eşya ve 
teberrüleri gıda maddeleri 

---------~_....... * .......-w.~--------~ 

Ankara, 23 (A.A) - Felfıkelzedelerc Hopadan "20 sandık portakal göndl•ril
~rdım olarak yapılan para, eşya ve gı- mi~tir. 

baya gelerek felaketzedelere yaptırılan 
barakalan gewüş ve içerisinde iskan 
edilenl<'rin ayrı ayrı hatırlarını sormus maddeleri tcberrüatma dair aldığı- Mu.ş halkı tarafından teberrü edilmiş 

ltlız haberler: olan 9:18 çift çorap ve 1.649 parça çama-
·' 

,Evvelce Kızılay merkezine giinderil- şır da Kızılay Siva!> sevk anbarına giin
ıtu olan mikdara ilaveten Etibank Mur- clcrilmL5tir. 

geç vakta kadar halk ile lcmesta bulun-
mu'?hır. Diğer taraftan kaymakam va 
jandarma komutanı da köylü yurtda~lar
la hayraıııla~mak ve kendilerine erzak 
ve e~ya dağıtmak üzere köylere gitmis
lerdir. :.·elaketc uğrayan yurt~lar hÜ
küınetlerindcn gördükleri büyük şeflcal 
ve yardımlara minnet ve şü.kranlaruu 
!>Unınaktadırlar. 

~~ rna_deni iıçilerinin ili defa verdikleri Ankara, 23 (Hususi) - Ordudan hil-
' 00 lıra ve halk mektepleri tarafından dirildiğine göre son üç giin içinde- fela

Yapılan 319 liralık yeni teberrü ile Ço- ketten müteessir olan kaza, nahiye ve 
~uh vilayeti halkının bugüne kadar lop- köylere çadır ve erzak gönderilmiştir. 
aınıs Ve göndem1iş olduğu para m.ikda- Rc.,.adiyc merkez nahiye.,ine beş kam-
rı 11,221 liraya varmıştır. yon yiyecek e.şya ile 150 çadır gcinderil-
,Eş~·a ve gıda maddeı.i olarak Çoruh di. Bugüne kadar yapılan yardım rnad

vılayeti halkının yaptığı tcbcrrüattan deleri içerisinde (600) ha~ hayvan da 
evvelce gönderilmiş olanlara vilayetten: mevcuttur. 

Yozgat, 22 (A.A) - Hareketian feli,. 
ketzedeleri için tcbcrrü edilmiş olan gıda 
maddelerinden 2659 kilo un, ve 3310 ki
lo buğday Sivas kızıla}' transit merkezi
ne gföıdeı·ilmhıtir. 11

1.lGS kilo 7.eylinyağı ile Artvinden Çarşaııılıa, 22 (A.A) - Valimiz Fuat 
• 72 parça, Burçkadan 233 parça e:?ya, Tuksal bayramın birinci günü Çnr~aın-

Romanya 
Transilvanyaya 
htuhtariyet mi 
•erecek? ... 
Londra, 22 (A.A) - Nev Chronicle 

gazetesi BUkresteki muhabirinin iyi bir 
lllernbadnn aldığı malömata gör~ Ro
~anya - Budapeştenin ve Sofyanın ar
<-Usun u tatmin etmek icin Tram:ilvanyara rnuhtariyct vermeğ~ mütemayil bu-

1 

Unmaktadır. 

Garp cephesinde 
$iddetli soğuklar 
harekata mani oluyor 
Paris, 21 (Ö.R) - Garp crphesinde 

~oğuk şiddetle devam ediyor. Bu selX'p
~~ faaliyet duraklamıı;tır. Fransız tcbli
gı sadece Vojun garp kısmında bir Al
t~arı baskınının akaınelle ncticelendiği-
11~ Ve diişmann faz.la zayiat verdirildigi
rıı bildiriyor. • 

Romadaki Yunan 
elçisi deği$ecek mi? 
Atina 23 (A.A) - Romadaki Yu

j"n sefiri B. Metaksasın Pari"e naklı-di
eceğj ve halen Stokholmda sefir bulu

han B. Politisin Romaya tayin edileceği 
aber verilmektedir. · 

DANİMARKADA 
Altı metre kar var ... 
. Kopenhag 23 (A.A) - Bütün Da· 

~ırnarknda yeni bir kar fırtınası ve 110-

Klık dalgası hükiirn siirmektedir. Bazı 
bıntakalarda karın kalınlığı altı metreyi 

ulmu§tur. Memlekette kara ve deniz 
ll'ıiinakalatının tamarnile atalete u~rama-
81 tehlike i vardır. 

Bir lsveç tayyarecisi 
Finlandiya cephesinde kahramanca 

muvaffakıyetler göstermiş 
Stokholm 22 (A.A) - lsveç radyosu geçenlerde fevkalade yarar

lıklar gösteren ve hayrete şayan bir şekilde fi rar eden Sundste n ism in
de lsveçli b ir tayyarecinin Finla ndiyada kazandığı muvaffakıyctler
den bahsetmektedir. S undsten Sovyet mitralyözlerile delik de~ik ola n 
tayyaresin i baş aşağı düşmekte iken yere elli metre kala doğrultmağa 
muvaffak olarak hemen n ormal denecek bir şekilde fakat S ovyet hat
lıuının gerisinde yere konmul?tur. Sundsten Fin hatlarına dönmek 
ürnidile kayakla yola çıkmı~ ve bütün gün ormanların ve donmuş o lan 
bataklıkların arasında yürümüştür. Tayyareci e1li dereceyi bulan so
ğuk dolayısi le çok istırap çekmi~ fakat Fin hatlarına dönmiye muvaf

fak olmu:ıtur. 

Fransız kabinesi 
Harbiye nezaretinde ve reisicüm

hurun riyasetinde toplandı 
Paris 22 (A.A) - Nazırlar meclisi başvekil Daladiyenin dışarı 

çıkmasına ve yürümesine mani olan topuğundaki yara dolayısile is

tisnai surette dün harbiye nezaretinde toplanmıştır. 
Reisicümhur bizzat toplantıya riyaset etmek üzere harbiye nezare

tine gitmiştir. Bu toplantının bir kısmı siyasi ve askeri vaziyet hak
kında Daladiyeniıı Yerdiği izahata tahsis edilmiştir. Eslilıa nazırı Lon
draya yaptığı son seyahatin neticeleri hakkında tafsilat vermiş ve 
Londra ile Paris hükümetleri arasmda mevcut fikir birliğini tebarüz 

ettirmiştir. 

J\nkara, 23 (A.A) - Haber aldığımı-
1..n ~öre, Samsunda 21 ikinci kanun ak
~amı saat 23 te, 22 ikinci kanun akşamı 
da saat 22.Hl du birer yer sarsıntısı ol
rnuştur. 

Amasyada ve Şarki Karahisarda da 
!!2 akşamı birbirini rniiteakip hafif iki 
ve E71nc nahiyesinde lıir zelzele olmuş
tur .. 

Dahiliye Vekilinin 
istanbuldaki tetkikleri 
İstanbul. 2:1 (Hususi) - Dahiliye vc

k ili B. F<iik Öztruk şehrimizde felliket
:1.edclcrc yapılan yardım i~leri hakkında 
alakadarlardan izahat aldı.. 

ltalyada 
Nazırlar meclisi 
toplantısı ... 
A nkara 2 3 (Hususi) Bu sabah 

Muıısolininin riyasetinde nazırlar meclisi 
toplanmı:ı askeri kanunlar ve mecburi 
askerlik müddeti fü:erinde konuşmalar 
yapmışlardır. - ----.---
Süikastdcn sonra 
ırak Maliye nazırı 
velat etti ... 
Londra, 22 (A.A) - Bağdaddan ha

lıcr nlındığ111a göre Irak maliye nnzır1 
B. Rüc;lcm Haydar alınış olduğu yarala
rın tesiriyle ölmüştür. 

lsviçre - lngilterc 
ticaret anlaşması 
Londra, 23 (Ö.R) - Röyter ajansınm 

btihbarma gtire L<>nclra ve İsviçre, harp 
müddetince mer'i olmak üzere on beş 
gürıe kadar bir ticaret anla~ınası yapa
caklardır. 

Bu anla~ına, iki memleket arasında 
lican•t meselelerini, kaçak e~ya ve Al
ınan ihracatı islerini halledecektir.. Bu 
hususta Paristc İsvicre hüki.imetinin 
ıniiınessillcl'İ ile İngil~ \'e Frapsız hü
kümctlcri arasında ın\i7akereler cereyan 
etmektedir. Anlaşma netice!>i olarak İn
giltercden İsviçreye kömür ihracatının 
ınühiın ııisbe.tte artacagı zannolunuyor. 

AMERIKA·JAPONYA 
Ticaret münasebetleri 
Tokyo, 23 (A.A) - İmparatorun bu-

gün ncsrolunan bir emırnamesi Ameri
kan - Japon ticnret \'e seyrbefain mua
hedenaıııesinin 2G ikincikfı.nunda inkiza
smdan sonra müstamel gümrük tarife
~inin Aınerıkan ınnllarına tatbik oluna
cağını derpiş etmektedir. 

Maliye nazırı Amcrıkaııın Japon mal
larına siındiye kadar ecnebi mallarına 
tatbik edılmekte olan gümriik tarifesi
nin tatbiki için muktezi tedbirleri alınış 
olduğunu beyan etmiştir. 

TURKİYE • FİLİSTİN 
Ticaret müzakereleri 
l<udüs, 23 (A.A) - Kanunuevvel ba-

~1nda akdedilen Türk - Filistin ticaret 
~rıl?smn ı üzerine iki memleket arasın
ı a ılk mübadele karar altına alınmış bu
buı~ınaktadır. Anlnşmalar; Türkiyeden 

l talyanın yeni 
sene bütçesi -·-Londra, 22 (A.A) - Daily T.clegraph 

Maksat Almanları 
benzinsiz hır akmaktır 

.ugclay ve Filistinde:ı ziraat mnkinele· 
!"' sevki hnkkıncladır. 
kONT 
Dö MARTEL ÖLDÜ 

1 
~arıs, 22 (A.A) - I::ski Fransız ::-efir

e>~ıııden ve Fransanın eski Suriye ko
ınıscri kont Damien Dö Martclin \'efat 
llrnis oldugu bildirilmektedir. 

gawtcsinin Hoına ınuhabıri Italyaıun 
1!'140 - lHH biitı:.;esini tetkik ettikten son
uı gayri muharip olma~ına rağmen İta!
:, anın bir harp ihtimalini derpiş etme
ge matuf bulunduğunu aşikar olduğunu 
ve müscllfıh kuvvctlı?rini en yüksek de
rece~ e çıkarmak için hiç bir fedakarlık
tan çckinmiyeccğini yazımıktndır. 

HAVİLLAHD 

Londra 23 (ö.R) - Eski müstemlekat nazın Lord Emeri Ingi1te
renin hava siyasetinden bahsederek demiştir ki: 

Bizim vazifemiz Almanları azami mikyasda benzin sarfına ve tay
yarelerini yıpratmağa mecbur etmektir. Hatta lngiltere üzerine hü
cumlar bile yapacak olsalar bu bizim lehimizdedir. Çünkü bu kabil 
taarruzlar lngiliz milletinin mukavemet kararını takviye eder. Hal
buki bizim mukabil tedbirlerimizin Almanyada yapacağı tesir bam: 
baskadır. Almanların simdiye kadar hava hareketlerininden Mkınmıs 
olr~::lları benzin ve ta~yareleri İsraf etmek istemediklerini ve Ruh; 
mıntakasındaki sınai ~ehirler Üzerine yapılacak bir mukabil taarrm~da 

lstanbul 23 (Hususi) - Balkan antanta lrnnseyinin toplantısı hak.
kında bir suale cevaben şehrimizde bulunan hariciye vekili Şükrü Sa
raçoğlu demiştir ki: 

Balkan antantı konseyi toplantılarına Bulgaristan ve Macaristamn 
birer müşahid göndereceklerine dair hiç bir malumatım yoktur. Ma
haza her vesile ile tekrarladığımız gibi balkan antantı Bulgaristan için 

daima açıktır. 
Şunu da söylemek isterim ki: Bulgaristan, antantımız har~indc 

kalmış olmakla beraber Avrupa hadiselerini tam bir balkanlı zihniye
tile takip etmekte ve komşularına karşı düriist bir hareket tarzı göster
mektedir. Hariciye vekilimizin Cuma gi.inü Belgrada hareket etmesi 

ınuhteme:lclir. 

Ticaret Vekili 
Beyanatta bulundu 

lstanbul 23 (Hususi) - Ticaret vekili B. Nazmi Topçuoğlu bu 
akşam gazetecilere tetkikleri hakkında i:t.ahatta bulunmuş ve bu me· 

yanda demiştir ki: 
Bundan bir ay kadar evvel lstanbulda aldığım karar ve tedbirler 

bugüne kadar piyasalarımızda beklediğimiz iyi tesirlerini muhafaza 
etmiştir. Bu vaziyetten memnunum. Bundan sonra almakta olduğu
muz kararlar ile vaziyetin çok daha iyi olacağına itimadım vardır. 

Memlekette haklı olarak asabiyet uyandırmış olan ihtikar ve fiat 
yükseltme hareketleri artık bugün bir mesele olmaktan çıkmıştır. Bi.r 
çok maddelerin toptan fiatlerinde pek bariz tenezzüller müşahede et
tim. Gösterdiğimiz yardımlar sayesinde ithalatçı tacirlerimiz tarafın
dan yapılan sipari~ler çoğalmış ve bir kısmı gelmeğe ba~lamıştır. Ya
kin zamanda memleketi normal devrelerdeki genişliğe kavu;;;turacak 
miktarda zaruri ihtiyaç mad<\o\erimiz gümrüklerimizden içeriye gir

miş bulunacaktır. 
Vekil bundan sonllll milli korunma kanununun bir kaç güne kadar 

tatbik mevkiine konulacağını zannettiğini söylemiş lngiliz, Fransız 
kredileri etrafında da izahatta bulunarak kredilerin faiz ve amortis
manlarının Türk lirası olarak tediye edileceğini bildirmiştir. 

Iranın kararı 
Fena propagandayı önlemek için 

nazi mensupları Irandan çıkarılıyor 
Ankara 23 (Hususi) - Mevsuk menbalardan alman haberlere 

göre Alınanlar Tahranı orta şark için bir propaganda merkezi haline 
getirmek istiyorlar. 

Fakat Tahran bu vaziyetin önüne geçmek Ü7ere bir çok Nazi men
suplarııu memleketten çıkarmak kararını vermiştir. 

Balkanlarda kar 1 rr~etre 
Kurtlar yolcuları parçalıyorlar 

lstanbul 23 (Hususi) - Balkanlarda bir metreyi geçen kar yü
zünden trenler büyük rotarla gelmektedirler. Yolcular, Balkanlarcla 
donarak ölenlerin ı;ayısının günden güne arttığını, yollarda kalan on 

~ yolcunun kurdlar tarafından parçalandığını söylemişlerdir. 
Belgrad 22 (A.A) - Son giinlerde pek çok miktarda yağan kar, 

nakliyata henüz açık olan büyük yolları kapatmıştır. Belqrad - Zağ
rep yolu bir metre kalınlığında bir kar tabakasile kapalıdır. 

Romanya Başvekili 
Milli birlik lehinde çok heyecanlı 

bir hitabede bulundu 
Londra 23 ( ö.R) - Rumen başvekili B. T ataresko milli birlik le

hinde heyecanlı bir hitabede bulunmuştur. 
Milli cephenin içtimaında demiştir ki: 
c Geçirdiğimiz bu fırtınalı zamanlarda milletin vazifesi birleşmek 

ve hükümdarın etrafında tek bir kütle teşkil eylemektir.> 
Rumen ziraat nazırı, Roınanyada bazı gıda ve endüstri maddeleri

nin vesika usulüne tabi tutulması için bir emirname neşretmiştir. Bu 
emirname Alman ticari taarruzuna karşı mukavemet hu~usunda te
sadüf edilen güçlüklerin bir emaresidir. Bükreşde bulunan Alman 
ticaret delegesi doktor Klodyüs Romanyada bazı maddelerin hala ve
sika usuliine tabi tutulmamasından dolayı hayretini İ7.har etmiştir. 

Sabık lsviçre Federal 
B. Motta öldü • 

reısı 
• 

'=RROL FLYHH VE OLİVİA DE 
VATAN KURTARAN ARSLAN 

~'11<: RiKA:Sl:S EN BÜYÜK ARTİSTLEHİ~İS. 
~K~iSYE~U:RİNİN, l)OJ,ı\R KALI:LEltİ~ İN 

BU ŞAllf$ER İLE 

E~ YÜKSEK 
YARATI'I(H Paris 23 (ö.H) - lsviçre federal konseyi azasından B. Ciyuzepo ---..---------------------•-JI M otta 69 yaşında olduğu halde vefat etmiştir. Bir çok defalar lsviçre 

konfederasyon reisliğini ifa etmişti. 

korktuklarını göstermektedir. 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

1000 METRELİK 

tRZiNCAN FELAKETİ 
<;ÖR MEK İÇİN' 

·-····-· 
.. ---... 
Filmini 

1. 4 L E ve y EH i r A H Sinemalarına 

Sinema Günü P.·uis 23 (ö.R) - B. Mottnnın resmi cenaze merasimi 26 ikinci 

BUGÜH VE YARIN ' k anun Cuma günü sabah ~aat t O da yapılacaktır. lsviçre ga7eteler i 
• vefat eden devlet adamından büyük takdirlerle bahsetmekte ve ken-

K üllÜ rpar k Sinemasında .. disini büyük bir lsviçre vatandaşı gihi selamlamaktadır. B. Motta bir 

Ucuz 

kad h 
.... k k .. "ki h -

1
- b' · c· ın nesildenberi lsviçre hiikümetinde yer almış ve beynelmilel siyasette 

J :\O dan gt•cc \·arısına ar uyu ve ucu ere u:.u:.ı a, ı rın ı d .. h. b. D . d . 'ba . . k~:nıshır .. Bu fiatl~ YJKILAN MABET \'e A~K fAUK ÜAIU I•'ER:SASDEL e mu ım ır rol oynamıştır. aha ılk an an ıtı ren mılletler cemı-
filinılt·ri gii:-.tcrilc<·l•ği gibi ilih c olarak zcl:1Clc frl:iketi ve l\letro J urnal de 

1
. yetinin hararetli bir taraftarı olmuş ve basireti sebebile. Sovyetlerle 

giistcrileccklir 4 her türlü diplomatik münasebetler tesisine daima muhalefet etmiştir. 
:!G ikinci kanun Cumadan i tihareıı lsviçrenin bitaraflık ananelerini tam olarak muhafaza etmi~. ltalya ve 

ALTIN HARBİ YA$A VE SEV lsviçre arasında ananevi dostluk hağlarını daima muhafaza eyle-
Filinılcri gösterilecektir miştir. 
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Zelzele mıntakasında 
1lk Kız1lay ekipi ile Erzincana gidan 
Edirne mebusu Dr. Bn. Fatma Memik 

yaralılar arasında günlerce 
nasıl çalıştı? 

lstanbul (Hususi) - Büyük Millet 
Meclisi azasından Edirne mebusu dok
tor bayan Fatma Memik, Meclisin kış 
tatili dolayısiyJe Ankaradan lstanbula 
geldi. Bayan Fatma Memik, Erzincan 
felaket mıntakasına gitmiş ve orada ilk 
Kızılay ekibi ile beraber çalışmıştı. 

Gelen yolcular, doktorun bir insan 
tahammülünden daha çok büyük bir 
fedakarlıkla hastalar arasında günlerce 
dolaşarak her hususta onlara yardım 
ettiğini söyledikleri için kendisile ko
nuşmak fırsatını kaçırmak istemedim. 
Bayan doktor beni kabul ederek Erzin
can felaket mıntakasında yapılan isler 
hakkında <u şayanı dikkat sözleri söy
ledi: 
FELAKET MlNTAKASINA DOCRU 

- Erzincan ze]zele felaketini hemen 
takip eden ilk günlerde, Cumartesi gü
nü, arkadaşlarımla hareket etmiştim. 
Kızılayın yola çıkardığı bu ilk yardım 
ekibinde Bursa mebusu operatör dok
tor Sadi Konuk, Erzincan mebusu ecza
cı Salih, hıfzı~s1ha enstitüsü profes0r
lerinden Kamil idil, iki asistan ve dört 
hemşire ile diiier başka hastabakıcılar 
bulunmakta idi. 

300 yataklı bir hastaneyi hamil olan 
trenimiz. yolda, dii(er vil5yetlerin cok 
büyük vardımlariyle karsılasmıştır. Bu 
arada S!vastan ve Divrikten mühim 
miktarda tıbbi malzeme aldığımız gibi 
Çetinkayadan da Malatyanın gönderdilt
Ieri giyeceklrrin bilhassa faydaları do
kunmuştur. 

Erzincana bir müddet gecikme ile Sa
lı günü :ı.aat onda vardık. Bizden evve1 
bir ana baba günü olan bu felaket mın
laka..c;ına Ankara Nümune hastanesin
den, Kayscridf'n. Erzurumdan müte~d
dit ekinler gelmi<. hatta epey iş gör
müşlerdi. Bunlardan Erzurum ekibi 
trenc;iz ve bin mü~külatla Erzincana ilk 
varan yardım tö•kibimizdir. 
ACIKLI BiR MANZARA VE 
HEMEN YARDIM 

Zelzele yerinde ?Ördüğümüz manzara 
cidden acıklı idi. Hemen faaliyete geç
mek ve i~e baslamak 13.zımgelivorctu. 
Ziyan edilecek bir dakikamız bile yok
tu. Derhal general Abdullah ve Orbay
l:ı temasa gC('.'erek kuracağımız hastane
nin yerini teshil etmek istedik. Her sey
den evvel miihim olan sey bu hastane
nin yeriydi. Bilhassa su meselesi bizi iş
gal ediyor, "temiz bir yer intihap etmc
ğe calı.şıyorduk . 

Nihayet bu yeri bulduk. Erzincan as
keri orta okulunun önündeki saha en 
ml:isait yerdi. 

Burası ~ehrin simalinP tesadüf eder. 
ônümüzdı:J<i tren . hattı hastaları kolay
ca nakledebiJmemiz için iyi ve yakın bir 
vasıta idi. Hemen çadırları kurmağa 
başladık. Ve Malatya bze fabrikasının 
Pvvelce yetiştirdiği karyola, yatak, yor
gan gibi seyleri Lc;i:asyon binasından 

naklettik. Ayrıca binadaki hastalan Kı. 
z.ılay vagonlarına aldık. Çünkü her da
kika !'ehirde yeni bir ıelz"lc ihtimali 
baş gösteriyor ve hcnllz yaraları iyileş
memiş ağır hastalar bile yataklarından 
fırlıyarak kaçıp gitmek istiyorlardı. 

Bununla beraber cadırlarımızın ku
rulması o kadar kol~y olmadı. Kar Vf> 

fırtına işi güçlestiriyorclu. Nihayet gel
diğimizin üçüncü ~ünii çadırları kur
maya muvaffak olab;)dik. 

ON BEŞ GÜNDE 355 HASTA 
Bütün bu sıralarda yaralıları b:r ta. 

raftan tedavi ediyor; bir kıo;;mını alıkrıv
makla beraber bazılarını muhtcBf vil5.
yetlere "Pvkediyorduk. On beş gün zar
fında yalnız bizim ekib;n elinden 355 
hasta geçmistir. 

Bizde!I rvvel de günde 200 - 300 ha•
layı tedavi edorek naklelmi<lerdi. Bi7 
faa1iyete ~et·tikten sonra "erbest kalan 
diğer ekiplerin tedavi işinde çok büviik 
yardımları dokunmue;;tur. Bu serbn"t 
e-kipler ancak bu dakikadan sonra köv
kre kadar giderek her tarafı di1<katle 
taramıs1ar, tedavi edile!'E"k vatanda· ları 
buluo bunları hastanelere ~evkf'1mi~l'."r-

dir. 
Bilhassa bu doktor arkadaşlarım ara

sında doktor Tacettin ve doktor Saimin 
çalışmalarını millet daima şilkranla yad 
edecektir. Bu doktor arkadaşlara refa
kat eden Kızılay müfettişlerinden Maz
lUın Rasim, Münir, Turgud, ve diğer 

isimlerini hatırlıyamadığım bir kaç kişi 
de tevziata memur olarak bilhassa çaJı
sanlar arasında yer almışlard1r. 
YtYECEK VE GiYECEK 
YARDIMLARI ÇOK BOL 

Burada Kızılay teşkilatının büyük 
faaliyetini hemen tebarüz ettirmeğe 
mecburum. Biz, Erzincana daha ilk gel
diğimiz günde istasyonun anbarı nazarı 
dikkatimizi celhetmişti. Burada fasül
yesinden bulguruna ve portakalına ka
dar her şey vardı. Vatandaşların felaket 
daha olur olmaz gönderdikleri yiyecek 
ve giyeceklerin miktarını kelime ile ta
rif edemiyeceğim. 

Bunlar o kadar bol ve o kadar çok 
temizdi. Ayrıca en ~yanı memnuniyet 
nokta şu idi ki bütün bu yiyecek ve gi
yeceklerin hepsi birer birer felaketze
de vatandaşlara tevzi edilmekle bulun
muştur. 

Ankaraya dönmek için emir aldığlm 
gün Malatya bez fabrikasının gönderdi
ği yiyecekler halil tükenmemişti. Halk 
Kızılay Aş evinin dağıttığı bu yiyecek
lerden çok memnun oluyordu. Bu ara
da Etibankın gönderdiği 200 amelenin 
Erzincanda yaptığı fedak5rane işleri ae 
hemen kaydediniz. Kurtulan hastaların 
kurtarılmasına askerler ve mahpusların 
gö•terdikleri yardun Türk Milletinin 
kalbinde eaklı şefkat hislerinin ne ka
dar büyük bir his olduğunu bize her 
dakika anlatıyordu. Bu mahpuslar ara
sında hiç bir mahpus çıkmamıştır ki 
yolda bulduğu beş kuruşu getirip tes
lim etmemiş olsunlar .. 

Bu itibarla Bıişvekilimizin Meclis 
kürsiisünde gösterdiği hassasiyet çok 
yerinde ve haklı bir hassasiyettir. Çiin
kü gözlerimle gördüm ki bazan fena 
maksatlı insanlar tarafından istinat edi
len vakalar tamamiyle bir iftira ve uy
durmadan ibarettir. Halkın feragatini, 
çalışkanların fedaklhlığım, şefkatini ve 
alakasını görmüş olsaydınız bu nankör 
insanların bu uydunnalarım iı-:i:ikrahla 
karşılardınız. 
HİÇ BiR SARl HASTALIK YOK 

Erzincanda ekibimlıjn tedavi etti~i 
355 hastadan teskilatımızm müsbet ça
lışmaları sayesiıı°de ancak 7 tanesi kur
tulamamıstır. Bunlardan dördü zatür
ree, üçü İetanostu, ve hele Erzincanda 
alınan tedbirler hiç bir sari hastalığa 
meydan vermemiştir, 

Bu arada anasız, babasız kalan ço
cuklara halkın ihtimamı da dikkate de
ğer bir noktadır. Felfıketi takip eden 
bu kıymet gününde küçükler tanıdık 
olsun, tanunad1k osun, bir insan hüvi
yeti taşıyan herkesin arkas'ma vatandas
lar bu çocukları yanlarına almışlardı. 
Biz şimdilik 12 çocuğu Ankaraya getir
dik. llimayeietfal teşkilatı bu yavrula
rın sayıları ne olursa olsun alıp çatısı 
dtmda onları yetiştirecektir. Hiç bir 
vakit bu yavruların birer evl3.dlık ola-
1 a~. ~urada burada kalmasına. taraftar 
def!lliZ. 

Gerek bi7im ekibimiz, gerekse blzden 
evvel vaka yerine alelade yetşcn ekip
ler ve bütün halle bu milli imtihandan 
alınlarının akiy]c çıkmıslar ve ellerin
den her geleni yapmı~1ardır. 

Ankaradan hareket ettikten sonra 
yolda kar dolayısiyle kaldıjiunız bir gün 
içimiz içimize sığmıyor; adeta kanatla
,arak felaketzede vatandaşlarımızın 
yanlarına bir 5n evvel ~idip tedavileri
,e kosmak istiyorduk. Millet elinden !!e
foni yapmıstır. 

qAYAN DOKTOR TEKRAR 
~RZ!NCANA DÖNECEK 

Bayan Fatma Memik heyecanla söy
lPdiği sözlerini burada bitirdi. Sayın 
doktor tekrar Erzincana dönmek isti
yor. Yukarıda da söylediğimiz gibi bu 

DEMiR MASKE 
Büyük tarih ve 

1 (JKJNCJ 

macera romanı 
KISIM) 

- 113 -
- Ve yarın sabah yola çıkarsak öğle

den sonra üçle falan Londraya varırız .. 
Filhakika ertesi sabah Faribol ve 

Mistufle, yanlarında tercümanları Go
dino olduğu halde dört nala süratle 
Brigtondan ayrılmışlardı. 

'Öğle üzeri yol üstüne rastlıyan bir 
handa yarun saat kadar durdular, din
lendiler. Biraz bir şey yedikten sonra 
tekrar yola çıktılar. 

Ve ... Öğleden sonra tam saat üçte 
Londraya girmiş, kral sarayının önüne 
gelmiş bulunuyorlardı. 

Atlarından yere atlıyan Faribol ile 
Mistuflenin tekrar hayvanlar?na binme
kri mukadderdi.. 

- Efendiler, majeste kral dünden be
ri Londranın beş fersah ötesindeki or
manlarda ava çıkmışlar, saraylarına an
cak iki veya üç gün sonra dönecekler-
miş .. 

Faribol : 
- Kuyruğu kopsun, dedi, burada iki 

üç gün beklemekten'e majesteyi avda 
bulmak daha iyi, he,n belki hemen ha
reket edersek biz do av eğlencesinden 
hissemizi alırız. 

Mistufle homurdandı : 
- Vakit geç .. Ava yetişeceğimizi hiç 

"annetıniyorum amma .. Kral hazretleri
ni avdan sonra da olsa bugün görmemiz 
fa,·dalı olacaktır. 

Çünkü Morel gidip anladıktaıı 
$U 1J':-O ı: . .....,~h J'fPtinnic;ti ; 

sonra j İ•te böylece hayvanlarına atladılar ve 
Godino da beraber olduğu halde Lond-

-

Iskenderun limanı 
ıslah ediliyor .. Sun'i 

2 S KANVN SAL 

• SiS 

'1!4 Sollkanun çarşamoa 1940 _ 

Bir lokomotif bir 
eve girdi 

--Jt..-- -------------· -
Vmum müdür bu 
sabahiskenderuna 
hareket etti 
İSKENDERUN, 23 ( HUSUSİ ) 

Koc oıan sis tabakalarile biiyük şe
hirler görülm·İyccek hale getiriliyor 

Paris, 23 (A.A) - Chatellerault istas· 
yonunda iki vagonu çekmekte olan b. 
lokomotif yoldan çıkarak küçük bir eve 
girmiş ve ev yıkılmıştır. Sekiz çocuk 
anası olan bir kadın ölmüş, başka bir 
kadın da ağır surette yaralanmıştır. 

İskenderun limanında yapılacak tesi
•at hakkında tetkikler yapmak üzere 
devlet limanlar işletmesi umum müdürü 
Raufi Manyas buraya gelmiştir. Umum 
müdür İskenderunda bir hafta kadar 
kalacaktır .. İskenderun limanının tevsii 
için projeler hazırlanmaktadır. Bilhassa 
tahmil ve tahliye vesaiti cihetinden İs
kenderun limanı pek bakırns1z kalmış
br .. İlk olarak limana modern romorkör 
ve mavnalar temin edilecek, antrepolar 
inşa edilerek yükleme, boşaltma işleri 
makineleştirilecektir. 
İskenderun limanı kısa bir zamanda 

şark mıntakalannın bir mahreci olacak
tır. 

---~---

Bir yolcu tayyaresi 
denize düştü-. 

Finlandiyalılar, kar ve buz deryaları 
üzerinde kahramanca harp ederken 
sırtlarına beyaz bir muşamba, başlarına 
da aynı renkten bir ku.kulete geçiriyor
lar. Bu soğuktan muhafaza için değil, 
düşmanın tarassudundan kurtulmak 
içindir. 

Bu yeni usUl maskelenme yeni bir 
şey değildir. Deniz muharebelerinde de 
sun~ sis pek çok kullanılır. Mesela, 
1500 tonluk bir knıv112öre hücum ve 
torpil atan bir torpito muhribi kaçıp 
kurtulmak için etrafına siyah bulutlar 
saçar .. Tıpkı mürekkep balıkları gibi ... 
Bu balıkların kuyruk taraflarında, içi 
mürekkep gibi siyah bir mayi dolu bü
yücek bir kese vardır. Kendinden daha 
büyük bir balığın veya bir hayvanın 
taarruzuna uğradı mı) kesenin içinde
ki mayii salıverir, bu sayede kaçar, kur
tulur. 

lnsanlar, çok eskiden duman veya toz-

la kendilerini gizlemeyi düşünmüşler 
dir. 12 inci Şarl l 701 de Divina nehrini 

Bor ahin • 
cenazesı 

geçen askerlerinin görünmemes1 için Vaşington, 23 (A.A) - Borahın naşı, 
köprünün her iki tarafuıda bağlı otlar ayan meclisi saloowıa nakled.ilmişlir·· 
yakhrmıştı. Orada Ruzvelt, Nazırlar, Parlamento er-

1914 harbine gelinceye Jcadar sisle kam, diplomatlar ve müteveffanın dul 
maskelenme usulü yalnız ufki ldi. Şim- zevcesi hazır olduğu halde dini bir ayin 
di ise tayyarelerden sakJarunalt lazım yapılmıştır. Bu ayinden sonra senatörün 

n3.şı Ohio hükümeti dahilinde kain Bo
geliyor. 10-00 metre yüksekte bulunan iseye nakledilmiştir .. Orada gömülecek· 
bir tayyare, boya ve saire ile yapılan 
maskeleri pek illa farkediyor. tir .. - +-

Amerika Buna karşı koymak için en çok kul 
]anılan csun'i sis> tir. Bununla yalnız 
binaları değil, koca bir şehri muhafaza 
etmek kabildir. Otomobil üzerinde bu Kontrold~n şikayetçi 
lunan bir uis aleti> ile bir kaç dakika Vaşington, 23 (Ö.R) - Amerika hü· 
içerisinde 300 metre genişliğinde ve 15 kümeti Akdenizde ve bilhassa Cebelüt
kilometre boyunda bir saha sis içinde tarık boğazında Amerikan çemileri hak• 
bırakılabilir. Bu sis uzun müddet da- kında yapılan muameleye lngiliz bükü· 
ğılmaz. Son zamanlarda tayyare taar metinin nazarı dikkatini çekecektir~ 

Hariciye nezareti, Amerikan vapurları• 
ruzlarına karşı kullanılan budur. ıını İtalyan vapurlarından daha uzun 

Batavya, 22 (A.A) - Batavyadan 
A vusturalyaya gitmekte olan yolcu tay
yaresi Bali adası yakınında denize düş
müştür ... Beş yolcu ile mürettebattan üç 
kişi ölmüştür .. 
Fransız gazetecilerine 
Londrada verilen 
ziyaret-

Yangın ve nakliyatta mükerrer 
elliye indi 

müddet beklediği kanaatindedir ve 
kontrolün mümkün olduğu kadar ça
buk yapılmasını ist~mektedir. 

LoNDRA, 22 (A.A) - İngiltereyi zi
yaret etmekte olan Fransız gazeteleri 
harp muhabirleri 21 kanunusani ~mı 
İngiliz istihbarat nezaretinin misafiri ol
muşlardır. Ziyafette istihbarat nezareti
nin parlfun_ento müı-..~şarı Sir Edvard 
Grigg ile lngilteredekl Fransız askeri 
heyetinin şefi B. Andre Maurois ve İn
giliz - Fransız cemiyeti mümessilleri bu
lunmuşlardır. 

Littoryo zırhbsında 
yangm çıktı-
Roma, 22 (A.A) - Litloryo zırhhsın

da bir yangın çıkmış olduğu haber ve
riliyor .. Hükünıet makamatı bu husus 
hakkında hiç bir malumat vermemekte
dir .. 

35 bin ton hacminde olan Litloryo 
z1rhlısı geçenlerde sürat tecrübelerini 
ikmal etmiş idi .. 

- +-
lngiltere Ameri-
kadan artık tütün 

a lm ıyor 
- BAŞTARAFI 1 ind SAYFADA -

Ingiliz hükümetinin Amerika.Un tü
tün ith.ill etmesine sebep teslihat sipa
rişleri için döviz tasdikidir. Diğer taraf. 
tan Türk tütün ithalatını artırmıştır. 
Nevyork Taymis gazetesi diyor ki: 

«Harp dolayısiyle Amerikan tütün 
sanayii değişikliklere uğramıştır. Ingi
Jizler hali ha:r.ırda Amerikadan tütün 
mübayaatını kesmişlerdir. Diğer taraf
tan Türkiye ile geçenlerde imza edilen 
ticaret muahedesi mucibince külliyetli 
Türk tütünü alınmasının mukarrer bu
lunduğu söyleniyor. 

sigorta hissesi 
Verilen malumata göre lktısat veka

letimiz, yardım ve nakliyat kısımların
da mükerrer sigorta hissesini yüzde 
75 den yüzde 50 ye indirmiş ve 1940 yı
lı başından itibaren bu kararın tatbiki
ne geçilmiştir. Ma!Uın olduğu üzere ev
velce yüzde 50 olan bu hisse 937 iptida
sında bazı zaruretlerle yükseltilmiş bu
lunuyordu. 

Memleketimizde hayat ve yangın si
gortalariyle iştigal eden Türkiye milli 
ve Feniks dö Yiyen şirketleri 1937 se
nesi Nisanında aciz haline düşmüşler ve 
muampJelerini tasfiye etmek mecburi
yetinde kalmışlardı. O zaman, bu vazi
yetten en ziyade zarara uğr1yacakları 
anlaşılan hayat sigortası sahiplerinin 
zararlarını önlemek üzere tedbirler 
alınmış ve bu arada bu iki şirketin açık
lan mükerrer sigorta inhisarını işlet
mekte olan Mil1i reasürans Türk. ano
nim sirketince deruhte ettirilmiştir. 

Milll reasürans şirketleri, bu şirket
ler nezdinde münakit hayal sigortala
rında kendi üzerinde kalanlara ait riya
zi ihtiyatları tesis ve tediye etmeyi ka
bul eylemi~ ve buna mukabil şirkete, 
üzerine aldığı açıklann karş1lığı temin 
edilmek üzere yangm ve nakliyat kı
sımlarında yüzde 50 den ibaret bulu
nan m~buri sigorta hissesi 1 Ikincika
nun 1937 tarihinden itibaren yüzde 75e 
iblağ edilmişti. 

Binaenaleyh ikinci kola tek:nı1< bir 

Grevler 2ayri meşru 
ilan edildi-. 
Londra, 23 (Ö.R) - İngiliz - Fransız 

sendikalar konseyi harp esnasında bü
tün grev hareketlerinin gayri meşru ol
duğuna karar vermiştir. 

--;..--
HOLLANDA 
üzerinde uçan 
Alman tayyaresi 
Londra, 24 (Ö.R) - Dün öğleden son, 

ra Hollanda arazisi üzerinde uçan ya
bancı tayyarenin bir Alman tayyaresi 
olduğu resmen bildirilmektedir. Bu ne
tice Llhey hükümelinin tahkikatı ile 
~ide edilmiştir ve Hollanda Berlinde 
yeni bir protesto yapacaktır. 

• 
Fransada yüzde 

faydanın elde edilmesi için konulmuş Ordunun idaresi için 
olmayıp, münhasıran Türkiye milli ve yeni bir heyet 
Feniks de Yiyen sigorta şirl<etlerinin Paris, 22 (A.A) _ Resmi ceride bir 
aciz haline düşmeleri neticesinde ver- kararname neşretmiştir. Bu kararna.mA!'"' 
dikleri açıkların milli reasürans şirketi ye göre ordunun idaresi için hususi bir 
tarafından deruhte edilmesine muka- heyet teşkil edilmektedir. Bu hususi 
bil bu şirkete karşılık temini maksa- heyet ihtiyat zabitlerinden mürekkep 
diyle tesis edilmiştir. olup gayesi ordunun işlerine müteallik 

Böyle bir zaruretle kabul edilmiş olan olan bütün işleri kontrol etmektir. 
muntazam inhisarlar hissesi tatbikat - - - Jt.---
sigorta şirketlerini yangın branşında bir KAYSER VILHELM 
çok masraflar ihtiyar etmek, sürprizle Hasta d...h:•-ıc __ _ 
,.., tahammül eylemek zaruretinde bı ~-•u-r-
rakınl'i ve nakliyat branşlarında ise :van Amsterdam, 22 (A.A) - Eski Kayser 
gın branşından çok daha masraf ve Vtlhelmin ağır surette hasta olduğu lıa
sürprizlere sebebiyet vermiştir. Leri Amsterdamdan tekzip edilmektedir. 

Diğer taraftan eski Kayserin bu cuınar· 
Türkiye Milli ve Feniks dö Yiyen si- tesi günü 81 inci yıldönümünü tesit 

gorta şirketlerinin iflasından mütevel- edeceğini ve sıhhatinin pek iyi olduğu 
!it zararların büyük bir kısmı ödenmiş söylenmektedir. 
ve bakiye zarar için de diğer bir hal su --~--

reti bulunmuş olduğundan yangın ve B ) • k d 
nakliyat branşlarında yüzde 50 den yüz e çı a a 
de 75 e çıkarılmış olan mükerrer sigor 
ta inhisarı bu defa 1 Ik.incikanun 1940 Müsadere edilen 
ta yeniden e<ıki had olan yüzde 50 ye gazeteler 
indirilmiş bulıuımaktadır. Brüksel, 23 (Ö.R) - &iJ~Jkada tab· 

Sigorta ~irketlerinln ikinci kota mu- r.iltatta bulunan gazetelere karşı alınan 
amelatı dolayısiyle yangın ve nakliyat tedbirler doY,yısiyJe hükümet Alman 
kısımlarında ihtiyar ettikleri fazla mas- taraftan bir çok mahalli gazetelerin mü· 
rafları ve karşılaştıkları sürprizleri or- saderesini emretmiştir. 
tadaır kaldıracak olan bu kararın Türk İngiliz amele mebusları 
sigortacılığının inkişafına geniş mikyas Finlandiyaya gı·_ diyor 
ta hizmet edeceği mul:ıakkaktır. 

Prens Hıristoran 
veıatetti-
Atina, 22 (A.A) - Yunan prensle

rinden Hıristolan dün akşam Yefat et 
mi.ştir. 

Londra, 23 (0.R) - Jngiliz amele 
partisi liderlerinden B. Noel Baker ve 
diğer bazı mebuslardan mürekkep bir 
heyet Stokholma gelmiştir. Oradan Fin
landiyaya IJideceklerdir. İngiliz amele 
delegeleri İsveç amele umumi konfede
rasyon reisleri ile g~rüşmüşlerdir. 

--J(..-- + 
Kanadanm Finlandi· Romanyada 
yaya açtıp kredi 
Ottova, 23 (A.A) - Kanada, Finlan AIAka uyandıran bir 

diyaya Kanadadan yiyecek satın almak boşanma davası 
üzere yüz bin dolarlık bir kredi açmış- Bükreş, 23 (A.A) _ Eski hariceye 
tır.. nazın B. Titülesko, avukat Raicovi Ce-
Vindsor dükü mezanen amu vasıtasiyle Bükreş mahkemesinde 
Lonclraya geldi lıir talak davası ikame etmiştir. 
Londra, 22 (A.A) _Dük De Vindsor Talfılı: için ileri sürülen esbap şunlu-

dır: 
ı:nezuniyetini geçirmek üzere dün ak Ağır tahkir ve iftiralar ... 

Amerika, son bir iki sene zarfında 
Türkiye ve balkanlardan daha az tütün 
alml§tır. Son istatistiklerde Türkiye ve 
balkanların lngiltereye ne kadar tütün 
satabileceklerini tahmin etmek güçtür. 
Bununla beraber Alman ve Amerikan 
ithalatının azalmasına rağmen lngilte. 
re, Türkiye ve balkanlardan tütün ih
tiyacın1n kısmı mühimmini satın alıp 
mevcut Amerikan tütün stokları i1e 
harm:m ;~in kullanacaktır. lngiliz hükü
metinin ihdas ettiği bu yeni vaziyeti do
minyonları korumak programını sarsmı_ 
yacaktır. 

:ıam Londraya gelmi~ .. Düşes berabe- Bu haber bütün Rumen mahfillerinde 
--------- - - -----! rinde değildi.. büyük bir alaka uyandırnuşbr. 

-111111111ı111111111ıı11ıı1111ıı1111ı ı •11 ı •::: AI 
Va~inglon 22 (A.A) - Tütün ihraca

tının azalması dolayısiylc ve Ingiltere 
hükümetinin Amerikadan 40,000 punt 
alacağı suretindeki vaadına rağmen 
önümüzdeki sene 7.arfında tütün istih
c;:alf\tı yarıya indirilecektir. 

DOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

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

Telefon: 3668 

S: 4 1-13 

§ DOKTOR ~ manya 
: ~ Belçikadan vagon istedi : s ı • ~ s ~ ?! Bana daha çok IAzundır 
-=_;_ a 1 ona ~::.:: dedi, vermedL Brükseı, 23 (A.A) - Belçika demir-

yollan şirketi kendisinden bir ınikdar 

:E = vagon istiyen Ahnanyaya, Belçikarun 
E Askeri hastanesi cild, saç ve züh- : kendi münakalatı için bütün mevadch 
: revi hastalıklar mütehassısı.. :5 müteharrikesine ihtiyacı_ olduğu cevabıı.. 
5 2 inci Beyler: No. 79 : nı vermiştir. 

fedakar kadın doktorumuzun kara, kı
şa ve soğuğa rağmen Erzincanda geceyi 
eündüze katarak çalışmış olması Türk 
kadınlığının screfini kat kal yükselten 
ne güzel bir harek<'t ve ne ulvi bir ka
zançtır. - = 1a-------------·1ı1 111111111111111111111111111111111111111111•• 

radan çıktılar. bulunan bir çalı kümesinin arkasına atlı. 
Akşam karanlığı adamakıllı basmıştı Dudakları arasından dış gıcırtısı ile 

ki kralın avlandığı ormana girdiler. karışık şu sözler döküldü : 
Kar~ılarına uzaktan bir süvari kala- - Lanet!... Geç kaldım .. 

balığı çıktı .. Bu kalabalığın önünden de Bu .. GniafonduA 
bir kaç muhafız zabit at üzerinde geli- Gniafon.. Granvile geldikten sonra 
}orlardı.. çekmecenin boş olduğunu anlayınca he-

Godino onlara yaklaştı.. ı.oen dışan fırlamış, bir arabaya atla-
Faribol ve Mistufleyi göstererek bu mış.. Ayni gün Truvil limanına gitmiş 

asilzadelerin majeste kral için Fransa- ve orada on liraya kiraladığı bir yelken
dan çok mühin1 bir mesaj getirdiklerini li ile İngiltereye hareket etmişti. 
söyledi.. Granvilden ayrıldığının yedinci günü 
Beş dakika sonra bizim iki kahraına- ve bizim kahramanların İngiltereye ayak 

r.ımız, tercemanları ile beraber bir sa- basmalarından kırk sekiz saat evvel Lon
ray uşağını takiben kralın bulunduğu draya gelmişti ... 
av köşküne götürdüler. Melun herif, çekmecenin muhteviya-

Saray uşağı sordu : tının İngiliz kralına verilmemesi ıçın 
- Majesteye ne diye haber vereyim? elinden gelen her şeyi yapmağa azmet
Godino, Faribolun verdiği cevabı ter- mi.şti 

eeme elti : Fakat İngilterede çok yabancı idi.. 
- Monsenyör Luinin iki adamı.. Elindeki salahiyet kağıtları ancak Fran-
Uşak köşke girdi.. Kısa bir zaman sada hükmünü sürebilirdi .. 

"°nra avdet ederek tereemana : - Bereket versin yanımda bir hay\i 
- Majeste Fransadan gelen misafirle- altın var .. 

ri kabul emrini verdiler .. Dedi.. Diye söylendi .. Kafasında bin bir me-
Faribol ve Mistufle büyük bir heye- lanet projesi yer buldu .. F aribol ile Mis

can içinde köşkün kapısından içeri gir- tufleyi İngilteıoede öldürtmek, katlettirt-
diler.. ftek iatiyordu. 
Kapı Üzerlerine kapandığı sırada köş- Fakat acaba onlar daha evııel gelmiş-

kün civarında ve bir ağaç arkasından !er miydi? 
eğri büğrü, ufak tefek biçimsiz bir in- Kralın ava çıkacağını haber aldı .. 
san ~ekli karanlık içinde sıçrad ı.. - Onun peşinden ben de giderim , de-

Ve kendi.•ini yine köşkün civarında di, bu suretle vaziveti vakından kolla-

ınış olurum .. 
Ve bir maymun çevikliği ile kralı av 

partisinde takip etti. Orman içinde ken
disini çok mükemmel gizliyebiliyordu. 

Faribol ile Mistufleyi kralın maiyeti 
arasında görmemesi onların daha gel
mediklerine delildi .. 

Nihayet o akşam, Kral av köşküne 
gireceği sırada bir ağacın arkasına sak
lanmış ve buradan Faribol ile Mistufle
nin geldiklerini görmüştü. 

Melun kanbur, kudurmuş bir köpek 
gibi soluyor ve mütemadiyen hırlıyor
du .. 

- Arlık bitti .. On dördüncü Lui de, 
annem de, ben de hapı yuUınn .. İvonu 

Bozkurt 
JZMİR MEMLEKEr 

HASrANESİ 
Asabiye miitahassısı 
MUAYENEHANE : İkinci Beyler 

Sokak N o. 79 da hastalarını her ·· 
kabul eder. 

ebediyen kaybettim.. ı i••••••••ı••••••• 
Sonra Faribol ve Mistuflenin hayaJ- 1L·----------------

lerine doğru yumruklarını sıktı : 
- Alçaklar .. Diye söylendi.. Bugün 

•iz muzaffersiniz.. Fakat yakında her 
ıkinizden de adamakıllı intikam alaca-
ğım .. 

Gniafon olduğu yerde bir müddet ha
ı·eketsiz kaldı .. Sonra gözlerinde ani bir 
~k çaktı .. 

- Hayır ... Hayır ... Dedi ... Daha mağ
Ifp olmadım .. Daha her şey mahvolmuş 
dl!ığildir .. Şeytan beniınle beraberdir. 

DOKTOR 

Celal Yartın 
iZMiR MEMl·EKEr . 

llASrANESİ DABlı.tte 
MVrAHASSJSJ 

lkiaci Beyler 

Ve böyle söylendikten sonra çalı kö
•esi arkasından çıktı, ormanın karanlı
i!imda kayboldu . 

- BirJIEDJ -~~~ 



J-t4• Z4 Sonkanun çarpmba 

Bilmeli 
w. F. Henry Van der ZetJ ... 

veş~aa 
--· 

AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. 

SPERCO VAPUR 
'ACEHrASI . 

ADRİATİKA SOSYETA ANONblA 
Dt NA V1GAZYONE NEVYO~Ji.. 

,· . en birinci kan, kuvvet, iştiha yaratan \ 'C tesirini derhal gösteren bulunmaz bir devadır.. . NEVYORK IÇIN ZARA motöril 24/1/940 tarihinde Ji. 
Bl?GENINE, n tına gibi hcstalıklara tutulmamak için sağlığınızı BİOGENİNE kan \'e derman haplarıyle EXECUTİVE vapuru 17 ikinci kanun- manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Gnp, nezle, en oenza, 

51 
da bekleniyor.. Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve 

sigo~taln):•jZ:· •. d . kanı tazeleyip kuvvetlendirir, halsizliği giderir, hariç len gelecek her tür~~. mikropla!1. ö~dü- F..xİLONA vapuru ? ikinci kanunda Venediğe hareket edecektir. 

Akarçay BIOGE:\ ,Nı;:, 'haunta . der S'ınir ve adaleleri sagy•lamla"'tınr, zekayı yükseltir .. Bel gc,·şekUgı ve ademı ıktıda· b kl E. MORANDİ vaouru 20-1-940 ta-
rUr. Tatlı hır ıştı a emın e · ~ · e eniyor.. rihinde gelerek Livoino, Cenova ve Ri· 

h• inci devasıdır.. v . • .. • EXAMELİA vapuru 2 şubata doğru 
Her cü.ıı · aat 13 ten itibaren .. 
lkinci Kordon (Alınan konsolosha· 

nesi karşısında) ?06 numarada hast.ala· 
rını kabul eder. 

rın ~n '~İN •• k llananlar kat'iyycn kardan, kıştan, soğuktan ,.e havaların degışmesınden muteessır olmazlar. • . bekleniyor. \'iera limanlarına hareket edecektir . 
. ·~n~~~: ·d E; hu zaman genç ve dinç bulundurur n bu sayede müthiş akihctlerlc neticelenen GRİP, ~ezle, efi~- SERVİCE MARİTİME ROUMAİN ADİGE vapuru 21 - 1 - 940 tarihinde 

Çunku '~~u ~i ~:stalıklardan korur. Bu hastalıklardan korunmak için biiyükler liabah, öğle, aksanı, . bırer, se~ B U C A R E S T beklenmekte olup Cenova ve Vrivyera 

(Çivici hamamındaki muayeneha
nesini terketmiştir) .. 

~.::~~d~! i.ist~n çocuklar yalnız sabah, ak~am birer BiOGENİNE almalıdır. Hasta olanların kurtulması içın de bu hır I KÖSTENCE İÇİN : li~İ~~ın~t;;~~{ ~:~~~u;0_1_940 ta-

~ikdar arttırılmalıdır. IIER ECZANEDE BULUNUR.. 1 ALBA JULİA vapuru 2 şubata doğru ıihinde gelerek Pire, Napoli ve Cenova-

TELEFON : 3458 
'-• bekleniyor. ya hareket edecektir. 

ATİD NAVİGATİON COMPANY LANGANO vapuru 23 - 1 - 940 ta---..:·---·· ~· DOKTOR 

Süleyman Çoruh 
Çoculı flastaJdıları 

mütalıassuı 
Londra ve Viyana hastanelerinde 

etüdünü ikmal etmiştir. 

Mevsim, Yağmur: 

Grip ve nezleye karşı 

Hastalarını her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 4! .. 

(Korizol Kemal) 1 

Kullanınız HJOn Jıuruşla ağız ue burundan gi· ı ~ 
reen flastalılılara 1ıar$ı lıendini'd slqorta edi· ı 

Ev adresi : Göz.tepe karakolu kar
şısında 834/1.. 

TELEFON : !310 
(?!41) 1 - 13 ·-----· yorsunuz .. 

= w .. 
Mendille Jıolılanır u S » damla~• yarım bar

PARİS FAKÜLTFSİNDEN 
DİPLOMALI 

dalı su ile gargara edilir-

DJŞ TABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
Depo: Hilal Ecza11esı 

VE 

Kemal Çetindağ 
Rast.alarmı her gün sabah saat t 
dan başlıyarak Beyler sokak Numan 
zade caddesi 21 numaralı muayene
hanelerinde kabul ederler. ı 

TELEFON : 3921 

DOKTOR 

Hami~ Ataman 
Kulak, Burun, Boğaz ve Hançere 

hastalıklan Uzmanı 
Manisa, İzmir Caddesl No. 132 
ŞEN SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonm ha.'Jtalan kabul ve 
tedavi eder. -
PERATOR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

l'reansız hastanesi 
Operatörü 

Uer gUıı öğleye kadar Fransa: hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında .... No. 4.Z ••• 

TELEFON : 2318 ., 

1 SOBA i 
Tekmil dökme lmıir ekonomik 

sobalan 

7.50 Liradır 
Yemek pişirme, çamaşır yıkama biz
ınetlerinl de mükemmelen cörmek
tedir" Her türlii mahrukat yakar. 
Ahmet Etem Buldanloğlu - tzMlB 
Gazi Bulvan 19, Tel. EHEM, 

TELE. 3991 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

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

TELEF}>N : 3287 

Doktor 

Ali A~a~ Dinel 
COCUK HASTALIKLARI 
... MV2'AHASSISI. 

Her gün hastalannı eskisi gibi ikinci 
Beyler sokağında 81 numaralı muaye
nehanesinde kabul eder. 

Evi BİRİNCİ KORDON No. %7!-

I. sabiye Mütahassısı ' 1 a DOKTOR 

Cahit Tun~r 
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 -
DOK2'0R 

Behçet Uz 
Çoculı flastaJdıları 

Mütaflassuı 
Hastalarını her ~n saat 11.30 dan 

ı e kadar Beyler ~okağmda Ahenk 
matbaası yanındaki hususi lnliniğin
de kabul eder. 

; :aii&<UZ' z zn: 

Istanbul belediyesinden: 
Taksim bahçesinde yeniden yapılmı~ olan belediye gazino ve l~kan

taaı ile müştemilatı teslim tarihinden itibaren üç sene müddetle kıra!a 
verilmek üzere kapalı zarf usulile artırmaya konulmuştur. Yıllık kıra 
bedeli muhammeni 10,000 on bin llra ve ilk teminat miktarı 2250 li
radır. Şartname 150 kuruş mukabilinde emlak müdürlüğünden alına
bilir. ihale 3 f. f. 940 çarşamba günü saat 1 S de d~imi encümend: ya
pılacaktır. Taliplerin imzalı şartname ile 940 yılı tıcaret odası vesı~~sı 
Ve ille teminat makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanuna g?r~ 
hazırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale giinü saat 14 de kadar daımı 
encümene vermeleri. 

16, 20, 24, 27 161 (87) 

Urla Belerliye reisli~in .. •en: 

Yapılacak i, 
Keşif Bedeli 

Lira K. 
Muvakkat teminat 

Lira K. 

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

ınüccddeden inşa ettirilecek fenni mezbaha, 2490 sayılı kan~~un 41 
inci maddesi mucibince 1 S. 1. 940 tarihinden, 30. 1. 940 tarıhıne ka
dar on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

l - Bu baptaki şartname, keşifname ve proje ( 150) kuruş muka
bilinde belediye muhasebe.inden alınabilir. 

4 - isteklilerin bu gibi işlerde muvaffakıyetle çalıştıklarını natık 

Bayındır Mal müdürlüğünden: 
Bayındırda yeniden inşa olunacak 

hükümet konağı 

Cinsi 
Bedeli keşfi 

Lira K. 

Muvakkat 
teminat miktarı 

Lira K. 

Hükümet konağı 19065 5 1 14 29 91 
Yukarıda cinsi, bedeli keşif ve muvakkat teminat akçesi miktarı gös

terilen Bayındırda yeniden inşa olunacak hükümet konağının ilanı aşa
ğıdaki şartlar dahilinde icra olunur. 

1 - Eksiltme kapalı zarf usulile icra olunacaktır. 
2 - Eksiltme 29. 12. 939 tarihinden itibaren 30 gün müddetle mil

nakasaya vazedilmiştir. 
3 - ihale Bayındır Malmüdürlük odasında müteşekkil komisyon 

tarafından 29. 1. 940 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 1 O da icra 
olunacaktır. 

4 - Her gün Bayındır Malmüdürlüğünden mevcut dosyasındaki 
hususi şartname, plan, mukavele projesi, birinci kısım keşifname, ze
min planı ve sair bu işe ait evrak snati mesai dahilinde görülebilir. işbu 
evrak lzmirde de Nafia müdürlüğünden görmek mümkündiir. 

5 - Münakasaya iştirak edecek müteahhidin bermucibi talimat ka
nuna bağlı formül dahilinde ehliyet beyannamesi ibraz etmesi şarttır. 

6 - Taliplerden muvakkat teminat olarak şunlar alınır: 
Tedavülde olan Türk parası, hükümetçe tayin edilmiş bankaların 

teminat mektupları, istikrazı dahili, Ergani demiryolu istikrazı'. bu~lar 
evsafında çıkarılmış devlet tahviHeri ve 1 S seneye kadar vadeh hazıne 
tahvilleri kabul olunur. 

7 - Gerek teminat ve gerekse teklif mektuplan yukarıda gösterilen 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Bu saatten 
sonra vaki müracaatlar nazarı itibara alınmaz ve posta ile vaki teklif
ler de gecikmelerden mütevellit mesuliyet kabul edilmez. 

106 ( 114) 
............. 1911 ..................... ~ ... . 

Doyçe Oryent bank ·ı 
il E R S D N E R il A N K Ş U B E S 1 

t Z MİR 
Merkezi : BERLIN 

lmanyada 17S şubesi mevcuttur .. 
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,soo,ooo Rayflsmarrı 
Tiirkiyede şubeleri: ISTANBUL ve IZMIR 

Mısml• subeleri : KAIIlRE VE ISKE!IIDERIYE 
Der türlü banka muamelibnı üa ve kabul eder. -------1 zm İl' inhisarlar Başmüdürlü-

ğü o den: 
idaremizce bir sene zarfında lzmirden satın alınacak kuru üzümlerin 

idare anbarlarından rıhtıma şimendüferle getirilecek hurdaların istas· 
yondan idare anbarma ve anbardan taşiskeleye ve rıhtıma kadar yapı
lacak nakliye işleri 2/2/940 günü saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

Muhammen nakliye ücreti 6200 muvakkat teminatı 465 liradır. 
Sartnamesi levazım şubemizde görülebilir. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre hazırlıyacakları 

teklif mektuplarını muvakkat teminat nakit makbuz veya banka temi
nat nakit makbuz veya banka teminat mektuplarile 212/940 günü 
saat 14 de kadar başmüdürlüğümüzdeki komisyona vermeleri ilan 

18. 24, 203 ( 102) 

IZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzrnirde Halkapınardadır. , 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekba,, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarım havi her' nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanm ayni tip mensucatına faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1.,eluraf adresi : Da 

HAİFA İYF rihinde gelerek Cenova ve Riviera li-
BEYRUT, HAYFA, ISKE~'DER : manlanna hareket edecektir. 

VE PORT SAİT İÇiN İSll:O vapuru 28-1-940 tarihinde bek-
ATİD vapuru 20 ikinci kanuna doğru lenmekte olup Cenovaya hareket ede-

hekleniyor.. cektir. 
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 

hiç bir taahhüt alınmaz. veya Cenovada Şimali ve cenub! Ame-
Vapurlann hareket tarihleriyle nH· rika limanlarına hareket eden İtaliı 

lunlarda1d deği~ildiklerden a~enta m• Anonim seyrisefnin şirketinin ve Afrikl 
u t kabul etmez. ve Hindistana hareket eden LLOYD 

suDyahe f u taf ·1at 1 t ATArtrnK TRİYF..STINO anonim seyrisefain şir-
a • • 

51 
ç n keti vapurlarına tesadüf ederler. 

caddesi 148 Nrı.da W. F. Henry Van Der LLOYD TRİESTİNO 
Zee ve Şsı. Vıpur •cent41ıtın• mllraea· CARNİA vapuru 26 - 1 - 940 tarilıin-
ıt edilmesi ria olunur. de beklenmekte olup Livorno, Cenova 

TF.LUON: Z001/HOI ve Marsilya limanlarına hareket edecek
tir .. 

UMDAL NEERLANDAiSE ROY ALE 
KUMPANYASI - -ı:-.-- ACHİLLES vapuru 23 - 1 - 940 tari-

UMUI\lt DENlZ ACE?\'TALl(.H LTD. hinde beklenmekte olup Burgas, Varna 
HELLENİC LİNF . .S LTD. Kö tence limanlanna hareket edecek-

PATRAt vap~ru 15/ıO ikinci kanun tirSTELLA vapuru 30-1-940 tarihinda 
arasında bekl.enil?,tekte olup Anvcrsa ve beklenmekte olup Amsterdam, Rotter
Rotterdam içın yVİDuk alacaktır. OTOR dam ve Anvers limanları için yük ala-
ZETSKA PLO BA A. D. K rak hareket edecektir. 
LOVCEN vapuru 8 şubatta K~cnce SVENSKA ORİENT LİNİEN 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu BİRKALAND ınotörü ikinci kanun 
\'e yük kabul edecektir. sonlarına doğru beklenmekte olup Ger 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, tenborg ve Kopenhag limanlarına ha
Hayfa, Beyrut, Durazzo ve Triyeste için reket edecektir. 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul SERVİCE MARİTIME ROUMAİN 
edecektir. 

GOULANDRİS BROTHERS ARDEAL vapuru 20-2-1940 tarüıin
de gelere Malta ve Marsilya limanlarına 

(HELLAS) ı:m. hareket edecektir. 
PİRE NOT: 

•NEA HELLAS• . Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
Lüks Transatlantik vapuru Ptre-Nev- hareket tarihlerinin kat'! olmadığını ve 

york hattı... . bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-
Pireden hareket tarihi : zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 

15 - 1 - 1940 . dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
Yolcu ve yük kabul edecektır. ctmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
Gerek vapurlann muvasallt tarihleri, kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

gerek vapur isimleri ve navlunlan bak- Daha fazla tafsil at için CUmhuriyet 
kında acenta bir teahhUt altına giremeı.. caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
Daha fazla t.f.,illt almak için Birinci acentesine milracaat edilmesi.. 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• TELEFON : 2004 • 2005 

edilmesi rica olunur. Birinci Sımf l\fütahassıs 
umum! deniz Aeflntalıtı Ltd. müracaat 

1 Telefon : 4072 MUdUrlyet 
Telefon : 3171 AcenUı 

Ur. Demir Ali ···········································: . 
OLIVlER VE : 

• . . . 
• 

ŞVREKASI LTD. ~ . 
VAPUR ACENTASI • 

ATATÜRK CADDESİ Rees binası 
TELEFON: 2443 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül hastalıldan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

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

İzmir - Elharnra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalanın 
kabul eder_ TELEFON : 3479 

: ......................................... . ..... ..a1111a111rmı .. mm .... ı 

Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müteha11111 bay ömer 

Lütfü Bengü'dir. 
Bristol oteli elli odah her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 

ıve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün asri konforu haiz o1an bu otelin Haliç ve Marmara denizine
1 ıve lstanbul cihetine de nezareti fevkalideye maliktir. (.' 

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul etmi
IYecek derecede ucumm. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütebaaaıaı~ 
..,.Y Önıer Lütfü Bengiinün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
:meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticannda 
.,ulunan otellerde buluturlar. 

*''' 

Kücük c!,; h!!P~~!~!~~i ye planı 1 
• 

KEŞİDELER : l Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 
ı ikind teşrin tarihlerinde yapılacaktır 

,-1940 İkramiyeleri:mesa·...-.-, 
J Adet 
J Adet 
6 Adet 

J2 Adet 
40 Adet 
15 Adet 

210 Adet 
•••••• 

2000 LiralıJı 2000 Lira 
ıooo Liraldı JOOO Lira 
soo Liralılı JOOO Lira 
2SO Llrafılı 3000 Lira 
ıoo Liraldı 4000 Lira 
So Liralılı 3150 Lira 
2s Liralı~-~?.? Lira 1 

347 24000 Yelıun , ............................. ,,.,Ya, 
Türkiye iş Bankasına para yatırmalıla yalnız para biriktirmiş olmaz, ayıal 
zamanda taliinizi de aenemiş olursunuz. .• 
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Almanlar Rumen hududundalar mı? 
Bazı haberlere göre Sovyetler Almanların Fin harbine yardım mukabili 

Rumen hududuna inmelerine müsaade etmişler. Berfin tekzip ediyor 

Yeni -bir Alman plinı mı? AsmaMaru vapuru vak'ası 
------------*- *----------- -

Bir rivayete S?Öre Şarka doğru müsel- lngiliztezinegörejaponyanıiıyaptığı 
lah bir hareket gösterişi yapmak imiş protesto yersiz görülmektedir 

----------~-.-.... * MMI 

Londra 23(ö.R) -Bükreşten alımın ha
berlere~ göre Lehistanın Sovyet işgali al
tında bulunan Romanya ile hemhudut 
kısımlarına Alman polis müfrezeleri şi
mendüferleri kontrol için gelmişlerdir. 
Bükreşe gelen resmi haberlere göre 
Sovyet Rusya Almanlara Leopol - Çer
tovki demiryolu üzerinde kontrol hak
kını vermiştir. Romanya - Almanya ara
sındaki münakalat bu demiryolu ile ya
pılmaktadır. Fakat Berlinde bu maM
yetteki bütün haberler kat'i olarak tek
zip edilmiştir. Salahiyetli bir zat Rumen 
hududundaki şimendüferlere ne asker 
ne de polis gönderilmediğini, bu mınta
kayı yalnız Sovyetlerin idare ettiğini 
bildirmiştir. Budapcşteden Londraya 
bildirildiğine göre Macar hükümeti de 
Mosıı:ova ve Berlinden Lehistanın tak
simini müteakip tesis edilen Alman -
Sovyet ayırma hattının değişmiyeceği 
hakkında teminat almıştır. 

Galiçya petrollerinin Almanlar tara
fından işletilmesi daha o zaman kabul 
edilmişti. Gruiçyada görülen Alman as
keri hareketleri bu kararın tatbikinden 
ibarettir. 

Londra 23 (Ö.R) - Bükreştf'n bildi
rildiğine göre Romanyaya gelen Leh 
mültecileri son on beş gün zarfında Le
histanın Rumen hududunda ve Sovyet 
işgali altındaki kısımlarda Alman askeri 
hareketleri müşahede edildiğini bildir
mişlerdir. Leopol - Premzil yolu üzer·n
de iki piyade fırka!'n ve motörlü fırka
lar görülmüştür. Fakat Bükreşe gelen 
31 Amerikalı, Alman polis memurların-

dan başka kimseye tesadüf etmedikleri
ni bildirmişlerdir. Almanların, şimendü
for hattını kontrol için Leopol - Çerlos
ki hattına müscllah polisler ve teknis
yenler göndermiş olmaları ve bundan 
istifade ederek bitaraflann sinirlerini 
germek maksadiyl eşarka doğru bir mü
selHih hareket intibamı uyandırmak is
tedikleri muhtemeldir. 

Londra 24 (Ö.R) - Avrupanın muh
telif merkezlerinden gelen haberlerden 
anlaşıldığına göre Almanya ve Sovyet
ler birliği, karşılaştıkları bir çok müş
külleri bertaraf etmek maksadiyle bir
birlerine yardım etmeğe çalışmaktadır
lar. Almanların Finlere karsı Sovyetle
re yardım ettiklerine dair deliller var
dır. Sovyetler de bilmukabele cenubu 
-şarki Avrupada Alman emellerine daha 
müsamahakar davranıyorlar. 

Bükreşten gelen haberlere göre Al
man askerleri demiryolu polis va1.iiesi
ni görmek üzere Romanya hududuna 
kadar getirilmiştir. Romanya ve Alman
ya arasında Sovyet işgali altında bulu
nan iki yüz mil uzunluğundaki demir
yolunda polis ve kontrol maksadiyle 
Sovntlerin Almanyaya müsaadede bu
lundukları haberi teeyyüd etmiştir. 
Diğer bir habere göre Volga vadisin

deki Stalingrı>ddan Besarabya hudu
dundaki Trasko mevkiine kadar uza
nan bir yolun insasına Sovyetler ve Al
manlarca başlanmıştır. 

Moskova radyosu bu yolun 50 gün 
zarfında bifrileceğini bildirmiştir. Sov-

yet Rusya, Fin harbında kendisine ya
pılan yardıma mukabil cenubu şarki 
Avrupadr Almanyaya kolaylıklar gös
teriyorsa da Almanya lehine olarak iş
galden daimi surette feragat niyetinde 
olmadı~ı anlaşılmaktadır. 

Brüks<>l 22 (A.A) - Berlinden Bel
ga ajan~ına bildiriliyor: 

Rom,,nyada b!r petrol komiserliği ih
dası Ahnanynda sı.,npati ile karşılan
mıstır. Bu komi"erl;~in ihdasından mak
sad Jn .. iliz ve Frn.nc:ız petrol kumpan
yalarını Rumen devletinin kontrolu al
tına all"''lkf.ı.n ibaret oldu"nun dair ve
rilı:>n h"berler ne tC'y!d ne de tekzip edil
mektı>dir. 

Galicyaya motörlli 4 Alman fırkası 
geldiğln" dair verilen haherlern tama
nıiyle uydurma oldueu salahiyettar Al
man mahfillt:>rinde sövlenmektedir. Bu 
m:ıhfillerd" Almıınya 

0

He Sovyetler bir
liği ara"ında hasıl olan itilaf mucibince 
Galiçy?daki petrol kuyuları ic:tihsaln
tının .A lmanyaya terkedildiği teyid edil
mekle beraber Almanyanın bu mınta
kadaki petrol kuyularının işletilmesine 
iştirak etmediği temin olunmaktadır. 

Sovyet nüfuz mıntaka-;ındaki petrol 
arazisinin Almanynya geçmesi için hu
dut hattında tashihat vapılm2sı derpiş 
edildiğine dı>ir dolac:an haberlerde hayal 
mahsulü ol~rak tavsif edilmektedir. 
Berlinde hi'tün bu haberlerin kasta 
müstenit oldu?,u, Finlandiyaya yapılan 
yardımın gcnic;Jetilınes'ni muhik göster
mek m!lksadiyle mi.ittefik1er tarafından 
işna edild;ği söylenmektedir. 

Bitaraf me e et e 
den yanlış tef si re u 

-
? • 

- BAŞTARAFI 1 L ·et SAHİFl!..'DE - kfınuncla B. Çörçil tarafından söylenen şu suretle izah ediyor : 
Yine Hollandada ~ıkan Telgraf gazc- nutka itiraz etmişlerdir ve bunda bita- •B. Çörçile itiraz eden gazeteler, mu-

tesi diyor ki : raflara hattı hareketlerini dikte etmek mailcyhin denizlerde İngiliz ve Frnnsı:? 
·Eğer Mister Çörçil, Amerikaya, İtal- iddinsını bulmuşlardır. Tabiidir ki dok- kontrol kaidelerini zerre kadar gevşc

yn veya Japonynya hitap etseydi sözle- tor Göbels ve servisleri bu büyük şildi- tecek bir o-lam olmadığını bir kerre da
:ri daha kolay anlaşılabilirdi .. Fakat kü- ~eti istismar edeceklerdir. Hatt.5 Al- ha anlamışlardır .... 

-----------------~*-------------
Londra, 23 (Ö.R) - Japon Asma miş ve Japonyada derin bir infial uyan

Maru yolcu vapuru büyük Okyanusun dırmıştır. 
~imalinde bir İngiliz kruvazörü tarafın- Asma Maru vapurunun süvarisi ve 
dan durdurularak içinde bulunan aske- yolcuları İngiliz gemicilerinin araştır
ri yaştaki 21 Alman denizcisi çıkarıl- malarında dostça ve nazikane hareket 
mıştı. Bu hadiseden dolayı Japon hükü- ettiklerini beyan etmişlerdir. Vapurun 
mcti İngiliz hükümeti nezdinde protes- !ıÜvari:;i, Röyter ajansı tarafından nakle
toda bulunmuştur. Japon hükümetinin dilen beyanatında demiştir ki : 
f;krince beynelmilel hukuk açık deniz- •İngilizlerin araştırmalarında hiç bir 
de ancak bilfiil askeri hizmette bulunan mahzur görmedim.. Almanyaya yapılan 
düşman tebaasının bitaraf vapurlarda ithalat gibi bu adamlar da kaçak adde
tevkifi için muhasımlura hak vermekte- dilebilir. Zaten kuvvete dayanan İngi
dir. İngiliz tezine göre i~ muharip bir ]izlerin hareketine her hangi bir muha
millete mensup ve askeri yaşta olan her lefet beyhude idi. 
hangi bir kimsenin harp esiri olarak tev
kifinin beynelmilel kanuna muhalil ol
duğu iddia edilemez. 
Araştırmanın 1 aponyanın şimal sahi

linden 45 mil mesafede olması Japonla
rın hamiyeti vataniyelerini rencide et-

San Fransisko, 22 (A.A) - Tokyodan 
gelen ve Kolombus adındaki Alman va
puru mürettebatından olup Asma Maru 
ismindeki Japon vapurunda bulunan ve 
bir İngiliz harp gemisi tarafından esir 

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

edilen 22 tayfa hakkındaki haber oola· 
yı«ıiyle Amerikan muhaceret işleri • a
kamatı 512 tayfanın halen İngiltere• 
mevkuf bulunmakta olduğunu beyan e._ 
mektedir. Asma Marunun mensup lt• 
lunduğu kumpanyanın bürolarında ltıı 
vapurda bir takım Almanların bulua
makta olduğu söylenmekte ise de tu1a 
tafsilat verilmemektedir. 

Londra, 23 (Ö.R) - Amerikan va
purlanndaki posta çantalarının İngiliz~ 
ler tarafından sansör edilmesi münase
betiyle Amerikanın notasına verdiği ~e
vapta İngiliz hükümeti müttefiklerin sa
dece posta çantalarını araştırmakla ilc
tifa ettiklerini, halbuki Almanların lt._ 
taraf vapurları, postaları emteası, yel
cuları ve mürettebatı ile birlikte deni
zin dibine gönderdiklerini kaydetmek
tedir. 

Geçen bir hafta içinde 
Dört lngiliz, on bir Bitaraf ve Üç 
Alman ticaret gemisi batırılmıştır 

-----------------~*~------~-------
Ankara, 23 (Hususi) - Londradan tından kurtarılmıştır. rak karaya çıkanlmıştır. 

bildirildiğine göre ayın yirmi birine ka- Londra, 23 (A.A) - Bir İngiliz harp Londra, 23 (Ö.R) - İngiliz deniz 
dar bütün hafta içinde dört İngiliz ve gemisi, şimal denizinde Maurita adın- kuvvetleri emrinde hizmet eden balıkc, 
on bir bitaraf vapuru batırılmıştır. <laki Norveç gemisi mürettebatından ol- gemisi •Asen uzun müddetten beri Us-

Ayni haftn içinde Almanya üç ticaret dukları zannedilen iki Norveçliyi nak- süne dönmediği cihetle batmış teltıkki 
gemisi kaybetmiştir. !etmekte bulunan bir mavunaya tesadüf edilmektedir. Mürettebatı Uç kişiden 

Bir Alman gemisi Fransız harp gemi- etmiştir. ibaretti.. 
Jc-ri tarafından veril<!n dur emrine itaat Bu iki bahriyeli soğuktan ölmüşler- Yeniden bir kaç bitaraf vapuru Alman 
ı:tmiyerek kendi kendini batırmıştır. dir.. tahtelbahirleri tarafından batırılmıştır •. 

Londra, 23 (Ö.R) - 5329 tonluk Dra- Londra, 22 (A.A) - 1086 ton hac- Drakolis Yunan vapurundan başka Hek-
kolis isimli Yunan vapuru Portekiz sa- minde ve Aberdcn ~manına mensup la adlı Danimarka vapuru da ihtar edil~ 
hillerinin 150 kilometre açıklarında bir Perry Hill vapuru Ingilterenin şimal meksizin batırılmıştır. 
Alman deni?.altısı tarafından torpillen- sahilleri açığında batmıştır. 12 kişiden Paris, 23 (Ö.R) - Aralya İtalyan va
ırıistir .. İnfilaktan altı bahriyeli öhnüş- ibaret olan mürettebatının telef olmuş puruna ait olup nihayet satılan iki tah
t ür.. olduğu tahmin edilmektedir. Diğer ta- lisiye sandalının bulunduğu ve içinde 

Yunan haşkonsolosu tarafından bildi- raftan 9577 ton hacmindeki ve Osterit bulunan yolcuların kurtarıldığı şimdi 
ril<liğine göre Mino Padro İtalyan şile- adındaki Norveç vapuru da İngilterenin Marsilyadan gelen bir haberle öğrenil~ 
bi tarafından kurtarılan on iki kişi Ce- garp sahillerinde bir mayne çarparak miştir. Kaybolanlar infilfık esnasında l>ir 
belüttanka çıkarılmıştır. Diğer on hah- batmıştır. Mürettebatından sağ kalan iki yere kapanıp kalan mürettebattan iba
riyeli de İspanyol" Antonyo şilebi tara- kişi meçhul bir gemi tarafından alına- rettir .. 

K.ızıl tayyarelerin açık şehirleri ve 
siviJ halkı bombardıman etmeleri 

çok feci neticeler verdi 

çUk bitaraf memleketleri Almanyaya man hariciye nezaretinin de bitaraflara Paris, 23 (Ö.R) - Fransız mahfi!le
knrşı mücadelede müttefikler yanınd<\ karşı yeni istekler ileri sürmek için bu ri B. Çörçilin nutkunun bitaraflarca 
yeralmağa davet etmesini sürprizle kar- beyanatı istismar edeceğine şüphe etme- .} anlış tl'lakki edildiğı kanaatindedir. B. 
şılar ve buna teessüf ederiz .. Bizim, her yiz .. Bitaraf gazetecilerini veya bunları Cörçil bitarnfların mi.işkül bir vaziyette 
ne baluısına olursa olsun, bitaraflığımı- ilham edenleri şikiiyetlerinin ifadesin- olduklarıııı göstermekle beraber mütte
?.ı inuhafn?.a azmimiz o derece malfimdur cfon bizzat kendi menfaatleri durdurma- flkler tarafında silaha sarılmalarını is
ki, biv.at B. Çörril de bunu bilmeme?.- lı idi.. Çi.inkü bu neşriyatla, •İngiltere- tf;ıııemi;?. sadece Na7.ilerin tehditlerine 

~ k ~~--------~~---~*MMl'-------------lik edemez. Hatta Alınanyanın ınağllıbi- rıin müsamaha edilmez mahut tazyikine• boyun eğmekle vaziyetlerini oruyamı- - BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - Aboyu tamamile tahribetmek istedikleri det bakımından şimdiki hareU.tla mu• 
Yete dogrv u gittigvi sarih olarak malum dair Nazi tezine iltihak etmiş oluyorlar yacaklarını göstermiştir. Bitaraflann i<;- d"l k d. k d"l h·ı· M fih bnd. Jd 

b l Londra 23 (ö.R) _ Ri.,.ba tariki ile zanne ı me te ır. ayese e ı e ı ır. aama § ı e e olsa da bu hattı hareketimizi yine değiş- ki, kendileri jçin bu oldukça ihtiyatsız tiklali ancak taarru.uı karşı ir eşmele- Helsinki 22 (A.A) _ FinJandiya edilmiş olan malUınat soğuklar ve Jı:ar 
b. h k t 1 · l "'tt f'kl · af ı·,·ıe ·· Helsinkiden alınan haberlere göre Sov-tirmiyeceğiz..• ır are e 0 ur. rıy e ve mu e ı erın z er ., mum- h radyosu Sovyet tayyarelerinin dünkü fa· dolayısile bu mıntakada kanunu sani ayı· n"lh k d ı· k 1 kt k"' d'' yetlerin Baltık lilosu mu asematın ipti-Stokholmdan bildirildigvine göre bay 1 assa ay e ayı 0 an no a şu- un ur.. aliyetlerinin evvelki günden az olduguw nu nın ikinci yarısının sükun içinde geçece• 
• B ç·· ·ı· tk b ı B ç·· ·1 ··t f'kl · m··ru · dasındanberi ağır zayiata düçar olmuş-çörrilin radyo ile bitaraf memleketlere aur : · orçı ın nu u ya ancı mem e- · orçı mu te 1 erın en u m sı- d ve bilhassa şimali Finlandiyaya tevcih ğini tahmin etmeğe müsaittir. Askeri ma· 

~ k tl d b k. 1 · t kl ( l'h 1 bl k t d't tmel · k tur. Oç torpido muhribi ve aha az mü- k hitabı İsveçte hiç bir heyecan uvandır- e er e azı ımsc erın yap ı arı te - a 1 0 an a O ayı eş 1 e erı ar- ediJmi .. bulundugw unu bildirmektedir. Bu hafi! Finlandiyalıların ilk defa olara 
.J o l nsı· •O 't d V•].J!_ z· bo l b" fi ah •. ld kJ him diğer bir çok harp geileri aafıharp ~ mamıştır. Hattfı pek muhtemeldir ki bu- S!r ere · a musaı cgı uu. ıra ıta- ~ısım a ıtara arın r aı.sız 0 u arını mıntakada Uleaborg •ehri iki defa bom- Sovyet tayyarelerinin Estonyadaki üsaül· 

fJ kl d .k · b zi dah·ı· d b"t flıkl haricine çıkmışlardır. 23250 tonluk ilk -s na cevap ve dahi verilmiyecektir. İsveç- ra ara ne yapaca arını 1 te etmemış, ve u va yet 1 ın e 1 ara arını bardıman edilmi .. tir. Bir çok yaralı var- harekelerinden hareket etmiş olduklarını 
d ·;~ı.··) 1" · ld k h f t ı · · 'ttik g·· } ti"ğ· te .. rin ihtilali zırhlısı ağır hasara ta uğra- " liler bitaraflıklnnrun id:ımesini siyaset- sa e mt~u ve za ım vazıyette o u - mu a aza e me erının gı çe uç eş ı- " dır. Atılan bombalar bir hastaneye İsa· resmen bildirdiklerini beyan etmektedir• 

ı k 1 H·tı S Un f · ·· • · mıştır. Sovyet filosunun en modern ve lerl·nı·n esas noktalarından bı'rı· ,olarak armı, omşu annı 1 er ve ta c · e- nı göstermıc:tır. b t etm· t' F ' 1 ndı'ya ahafı'lı· Sov ler 
"' en kuvvetli teslihatı olan Tirof kruvazö- e ış ır. ın 8 m • - · telakki ebnektcdirler ve bu bitara0ıg1ı. da ederek boyun eğdikleri takdirde Roma, 23 (A.A) - Stefani ajansının l yet tayyare ve topçularının buaün Ka- Helsinki 22 (A.A) - Resmen l>ildi· 

l di ~·- b l · · d d h · · 1 a· ] h · rü düçar o duğu hasarat sebebile silah- .. . iıokı istiklalleri gı"bi müdafaa edecekler- ·en · ~i et erının e a a ıyı 0 mıya- ıp omnsi mu arrıri yazıyor : reli berzahında pek ziyade faaliyet göa- rildiğine göre Finlandiya tayYare}erı 
l~ 1 İ J lib G d k ] · tb t • !arından tecridi icap etmiştir. l c)" cr.ğını, • ransa i e ngi tere ga · iyettcn arp emo rasi erı ma ua ı, re~mı termi" olduklarını bombardımandan Kronştad limanı ile Sovyetlerin hiri Ba -

' ır.. d d ik1 k ki d k l ı ] k b' Jki Sovyet tahtelbahiri mayne çarp· '" r . Danimarknda rıkan Ekstra Bladet "a- evvel müca ele en vaz geçf eri ta - nutu ar a i mevzu arı e e a ara ıta- sonra taarruza geçmiş ve fakat tardedil- tık limanlarından birinde ve diğeri u• 
" "' d } b f l f 1 k 1 h )"f ·· 0 'kl ~ mıştır. Dört mayn tarama gemisi de ayni zetC'si de şunları yazıyor : irde m itara memleket erin, müstev- ıa meme et eri i ti a a suru emege b miş olduklarını beyan etmektedir. tonyada Tallin limanında kain iki hava 

Çörçilin hitabı ister hus usi mahiyette lilerin her türlü taarruzlarına maruz ka- çalışmaktadırlar. Bununla beraber bita- şekilde kay olmuştur. üssünü bombardıman etmişlerdir. 
olsun, ister İngiliz harp kabinesinin ka- lacaklarını göstermiştir. Bunun skandal rnf ga7.eteler tarafından neşredilmiş olan Ab 22 (AA) Ah h 2 1 k" Riga, 22 (A.A) - Helsinkiden alı• Moskova 2 3 (A.A) -1..eningrad as· 

neresinde?... hab('rler, bitaraf memleketlerde böyle. 0 
· -

0 şe ri i ın· h b ı ·· S ti · h b nnatini temsil etsin, Danimarkanın da- ci kanunda şimdiye kadar görülmemiş nan a er ere gore ovye enn ava ve keri mıntakası erkanı harbiyesinin te • 
lıil oldugyu bitaraflar grubu tarafından Biz, müttefikler, her hangi bir kimse- bir temayül mevcut olmadığını göster- b .dd l b b d dil . . B. deniz üssülharekeleri üzerinde hareket )iği: 
:kat'i bir muhalefetle karalanacaktır. yi tehditten sakınarak bitarafların istik- mektedir. Garpteki bitaraf devletler ir şı et e om ar ıman e mıştır. ır icra etmiş olan Finlandiya tayyarelerinin 22 kanunu aanide her noktacla keşiJ 

... lal ve hakimiyetlerine hürmet ediyoruz. kendi tamamiyetlcrini müdafaa için mü- çok Sovyet tayyareleri beş bin metre F" ) d. ı ·· ··11.. ehi tayyare ı l 
Danimarka parlamentosunda geçen yükseklikten ı 50 infilak edici ve 75 yan- ın an ıya ı ve gonu u ecn - kolları arasında müsademe er o muştur. 

perşembe günil bitaraflık hakkında hü- Bu öyle bir müşahededir ki filen bütün teyakkız davranmaktadırlar. Fakat hep- gın çıkarıcı bomba atmışlardır. 14 yer· cileri tarafından sevk ve idare edilmiş Bir çok mıntakalarda topçu ateşi teati 
1.ümctçc yapılan beyanat harbin devam bitaraf memleketlerle her gün yapılmak- 5; de Skandinavya devletleri gibi bey- de yangın çıkmıştır. Bir çok evler tama- olduğunu kaydetmektedir. Cronstadt' da edilmiştir. 
l.'itiği müddetçe bizi bıtaraflıktan ayni- tadır. Buna teban bu kadar protestonun nelmilelci temayül göstermemektedirler, mile harap olmuştur. Aboda 800 ev otu- mühim hasarat vukua gelmiıı olduğu kay- Sovyet tayyareleri keşif uçuşları yap~ 
mag;;ı davet edecek her hangi bir mu- sebebi anlaşılamamaktadır .. • Ayni hareket şarki cenubi Avrupada da rulamıyacak bir haldedir. Şehir feci bir dedilmektedir. mışlardır. 
lıarıbin teşebbüslerini akamete mahkum Pertinaks, bitarnfların aksülamelini cörülmektedir. manzara arzctmektedir. Halk 2 7 de- Estonyadaki Baltislai adındaki Sovyet Helsinki 23 ( A.A ) - Cronştadı 
edecektir... recelik bir soğukta sokaklarda kalmış- hava üssülharekesi de bombardıman bombardıman etmiş olan Finlandiya tay4 

Paris, matbuatı ise B. Çörçilin nutku- k • ç B k • ı • tır. Tayyareler doğum evlerine bile ria• edilmiştir. yarelerinin 30 dane olduğu öğrcnilmiŞ4 
ııu bilakis o kadar ehemmiyetle telakki s l ) n aş Ve l l yet etmemektedirler. Analar çocuklarile 1 lelsinki 22 (A.A) - Askeri mahafil tir. Finlandi}'a tayyarelerinden müteşek• 
cimi lerdir ki, en mühim tefsirlerini sığınaklara iltica etmekte iseler de iki son nskeri harekat dolayısile yapılmış kil diğer bir grup Estonyadaki Sovyell 
Lilhnc;sa buna tahsis etmişlerdir. Bunlar, anayı ve çocuklarını sığınağa nakletmek olan bazı enteresan müşahedeler kaydet- üssülharekclerini bombardıman etmiştir. 
lıir kısmı yabancı matbuatın İngiliz J · ı ) h k c;. • b · kabil olamamıştır. Bombalar doğum ev- mektedirler. Evvela Sovyetlerin sabit ba-
hıhriyc nnzırının nutkunu bilerek yan- a P 0 n Ya ] C SU .. Yap m 3 } Ç f n ] r lerine o kadar §iddetle atılmıştır ki bun· ]onlarının Finlandiyalılar tarafından tah-
lıs nnlndıklarını kaydediyor ve B. Çör- )ardan bir kaç tanesi sığınaklara kadar rip edilmesine dikkate şayan bir hadise 
çilin mevcut vaziyeti tesbittcn b::ıska ''k kla h •• ku•• et ku mag"" a'c ) yor girmiş ve ambarlarla çocuklar mucize nazarile bakılmaktadır. Zira bu balon· 
1-ir y yapmadığını, zira bitnraflann U U m '' r • 3 ] ş l kabilinden olarak bir arka merdivenden lar dnfii toplar tarafından fevkalade hi· 
r üttefikfordcn korkacak hiç bir şcyler:i Londrd 23 ( Ö.R) _ Milli Çin hükümetinin salahiyet sahibi erka- kaçmak suretile kurtulabilmi,lerdir. Bu maye edilmektedir. Saniyen 21 kanunu 
oimadığını kaydC'yliyorlar. bombardımanın şimdiye kadar yapılan sani tarihli tebliğ Ladoga gölünün §İma· 

Bu p,azetderin fikrince bitnrr Oar da nından biri dün Conkinde şu beyanatta bulunmuştur: bombardımanların en korkuncu olduğu li şarkisinde Finlandiyalıların Sovyetlcr~ 
t ok iyi bilirler ki maruz kalabih. •f'kleri < Sabık Çin başvekili Vang Çin Vey'in japonlarla memleket aley- münakaşa götürmez bir hakikattir. Bir den bir çok istinad noktalan zaptetmiş 
1 hlıke, bitaraflara zarar vermemek için hinde hainnnc müzakereleri, Çankayşek hükümetinin japonyaya tek Sovyet tayyaresi düşürülebilmiştir. olduklarını bildirmektedir. Bu da Fin-
c1ürüst bir siyaset takip eden Franc.a ve karşı harba devam kararını bir kat daha takviye etmiştir. Mister Vang Muhasematın başlangıcından beri yapı- landiya kıtaatının kabiliyetlerini göster-
İngiltC're tarafından gelmiyecektir. lan otuz akın esnasında Abo oehrine mektedir. Bu münnsebetle Karclidekl fn-

() d d B P k ve güruhu J
0

aponya ile sulh yapacak bir kuvvetle hükümet tesisine 1200 b b t ld w h b ı t ı ktad aı· ti. • b t• t Jd v L d dı·ı r r gazetesin e . ertina s şu mü- om a a ı ıgı a r a ı ma ır. ıye n nıs e ı ar mış o ugu x.ay e • 

ta • rı yürütü~or : _..:.:__~:__~~~~a~1~ış=m~-a~k~!8~d~ır~l:ar~.-\!~a:n~g~il:e~l:ta~l~y:a:n~h~ar~i~c~iy~e~n~a~z~ır~~~~!!~:::i~i.:~~;i~~~ı:;:l:l:iJ:i~:i:i~ilİİiİIİİİİii '.Q • La 

Helsinki 23 (A.A) - Finlandiyalılnr 
göğüs göğiise yapmış oldukları şiddetlO 
bir muharebeden sonra Sovyctlcri Mnr• 
kajaervi etrafındaki ormanlardan atmağa 
muvaffak olmuşlardır. Sovyetler bu lcn4 

sabayı aüratle tahliye etmişlerdir. firı• 
landiyalıların eline bir çok esir ve mühim 
miktarda harp malzemesi geçmiııtir. 
Sovyetler şimale doğru çekilmektedirle~. 
Kronstadı bombardıman eden Finlandı: 
yn tayyareleri buzlardan dolayı oldukl&TI 

erde kal ola S e · · 


