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• 
etmez. 

F ransada gizli bir 
radyo istaa yonu 

Paria 1 (A.A) - Polia, SuBıçu ve boz
guncu nqriyat yapan gizli radyo İlluyo
nunu aramaktadır. 

Yeni Asır .Matbaasında basılmıştır. 

Türk milletine Milli Şef'in 
r···cii;iı·~;;~;;;;;;i"~··E;~;~~~~·d~·r~·~··· 

m 

i taketzede)erin ~~~~~~!.!!.~ .. ~.!.~.~~~~!.! ... 
ülzeleden sonra ırmaklar 

• ••••••••••••••••••••••• 
: •··•···•····•··••····· ••••••••••••• .. • (H ") - Sark vilayetlerinde tet- . . 

ANKARA 1 ususı . l"'- . .. · 

-- - ---------

n ecr alarını değiştirdiler 
• ·nı ef Erzincan fe Metı uz~rme 

kiklerde bulunan Mı f Tak t de şehrimize gelmışler, 
dün öğleden sonra bu k'~l .e.(e görüserek felaket mın
Dahiliye ve Sıhhat ve ı erıdı e. aha; almışlardır. 

d k' · et hakkın a ız k takasın a ı vazıy Ik b .... k alakalarını ya ın-
Milli Şef, felaketzede hı·a. al u~~hri dolasmıslar, ya

dan göstererek enkaz ha ın~ a ~~ "k felaket karşısında 
ralılarla temas etmişler~ir. u .. u1yurı' simalarından da 

sılar yeşil renkte akıyoi 
. . . . d rın teessur e . l 

Cümhurreısımızın e b"t'' tedbır er 
d Ş. d' kadar alınan u un ,. 

belli oluyor u. ım ıye 1 lAmat verilmiş ve Millı 
hakkında kendilerine etrafı ma u l d'ndirilmesi hu-

d • t b nın b?r an evve ı 
Şef. vatan aş ız ıra ı •Ad' kt'fleri vermişlerdir. 

., 1 ilk yaralılar bugün lzmire geliyorlar 
\!~\ : Kan(lli rasathanesi artık t:hıike kalmadığını bildiriyor 

F elabt karşısında çıldıranların yürek sızlatan ha leri d · den katı ıre ı · d susun a ıcap e ,. M'll'" Sef Erzıncan an 
ANKARA. 1 (Husust) - . ıa~a · ~önderdiği sey-

T okada giderken ~ı.zılayı~;~:~:~aşmı~lardır. Bu has
yar hastahane trenı ıle yo h"l b lunan mebus ve 

h 'n heyeti sıhhiyesine da 1 u ... I d' Milli Milli ,Şefimiz ıwycılıatleri esnasında 
eczacı doktorları kabu . e ere. k'l:th • olmasından tedavileri yapılır yapılmaz gerideki hastahanelere na-
ta anenı l d k görüsmu~ er ır. \ 

şef seyyar hastahane om vası teh~ fı .af yaralıların ilk killeri için direktifler vermişlerdir. 
• l d A"tY r ve a ı memnun kalmış ar ır. oı 

Dost 
Milletler 

--*-Acımıza ortalı oımaıııa 
yaramızı sarmalı 
lfin de uaslfe 
aımaııtadırlar ... -· BAKKI oCAKOOLU 

. . . büyük 
1939 yılını .kaparken nıilletiıniZ 

••••••••••••••••••••••••• • • . . . .. 
• 

Mesaj ........................ , 
E Tokat 1 (A.A) - Reisicümhur İsmet İnönü Türk Milletine hita
S ben Tokattan aşağıdaki beyannameyi neşir buyurmuşlardu: 
5 Zelzele felaketine uğrayan mıntakamızdan bütün Tiirk Milletine 
Eyeni yıl için yürekten temennilerimi takdim ederim. • 
: Yakın ve uzak medeni milletlerin ve insaniyet aleminin acımız için 
!gösterdiği sempatiye Türk milletinin yürekten teşekkür1erini ifade 
!:etmek' isterim. 
i Felaket mm takasındaki vatandaslanm memleketimizin her tara
! fında gösterilen alakadan mütehassis ve müteşekkirdirler. Vatanın. 
• • 
:muhtelif kısımlan arasında göze çarpan yakın ve sağlam tesanüd ile: 
~bir büyük milletin sevinç ve acıda nasıl yekpare bir aile olduğunu§ 
: - SONU OÇONCO SAYFADA - : : .•••••••.•••.....•••••••...........•••...•..•...•..................•.......••........ 

Uu ak!? suat 1'7.30 da zelzele fe
laketine ııyan yaralı vatandaşlar
dan iiç ki;ehrimize gelecektir. 
ic;tanbul, :1Hususi) - Amasyadan 

bildiriliyor : lzeleden sonra ırmaklaı· 
mecralarını d.,tirmislerdir. Yeşil renk
le akmaktadır.. Tahrib::ı.t mühimdiı· .. 
Maili inhidamr çok binalar yıkılınış4 
tır .. Miilhakattilü adedi 1500 ü geç
mektedir. 

İstanbul, 1 ( susi) - Kandilli ra
sathanesi son :ıhi dört saatte altı ha
fif zelzele daha {detti.. 

Raı;athane m\ırlüğüne göre artık 
korkulncak bir ,ıyet kalmamıştır. Zel
zeleler giWkçe hfliyor. 

Eskiköy,3 1 (E\kaet mıntakasına gi
den muhabirimim) - Gecikmiştir ... 
Sivas havalisindar çok köylerin zel
zeleden harap o}ğu anlaşılmaktadır .. 
Su ş~hrine gidenlllar yeniden yağan 
kardan kapandığım buraya yardım 
yapılamamaktadrdu §ehrinde zelzele
den yıkılan hapisrede yirmi maiıkı'.im 
ölmüştür .. Halktatüz elli ölü vardır .. 

Erzincandan gel erin verdikleri ma
lfunat tüyler ürpe:idir. 

- SONU 3 thC SAHİFEDE -bir felakete maruz. J<:ı1.dıkaııatan acılar· 
194.0 yıhna kalbınu: vilayetlerimizde ~~~~~~~~~~~---~~~~---

la girdik.. Beniiz Şar al kayıbının 
kaldı~•'7. can ve ın 

~ k t'ı::.-a)duımlarını öğrenıned-:_n 
U;WBı ve a ı ~ . b skınlanna ug· 
bazı vilayetlcronız su a 
radı.. . tti 

Felaket felaketi ~.P e ·;ri eti deh-
1939 yılı esasen bü:ı::. be~ri ~cakla

şet içinde bırakan ta ıs 
nua bulunuyor.. . .~1.nu'7. bizle-
-- li ki yenı ,,___ 

Temenni ede m . lar göstermesin. 
re ve beşeriye~e. yem a: kaldığı {clakc-

Türk milletının nıar d tnıeğe mccbu
tin acısını ııi~nJa ~~ a:ı arasında kal
nız ki yalnız Türk c~yıı milletlerinin 
mamıştır. Acıınıza im !ardır 
b.. ük' b' kısmı ortak o pş . 

uy ır b .. tün devlet re-
B ... ··k küçük heanen u .. l .. 
u~ u . . mimi teessur ennı 

isleri, başvekill~n sat ·ı eyledikleri 
bildirmek surettyle ems~ cenıan ol
milletlerin duygularına. 

1 
e~r 

kt t h 1 .. k göstcrmış er · 
ına a c .a u. . deki bu sempati tc· 

Türk ınıllctı 1~ eseri sayıla-
zahiirii yalnız bır nezaket .. ta-

. . t bulunan tecssur ve 
bilrneğe müsııı d inhisar eylemiş-
ziyet telgraflarına :ı 

tir.. . . ~ ı~·- ti valnız in· 
Şark vilayetlerının ıe i!Ae . J. d ti k 

d ~ ·ı samımı os u ı;anhk duygulannı egı ' . . ti 
tezahürlerini de harekete geünn•!i rR. 

Ira. Elen Bu)<tar, u-
Komşularımız n, ' .. "' fikleri-

rnen milletleri ile dost ve muttef l"ke
miz olan İngiltere ve Fransa bu e 8 

1 tin acısına maddi ve manevi ortak 0 -

muşlardır. ·ıe 
h b ,·esı Bu memleketler matbua ll . d 

Su baskını felikdi .. 

Bakır çay hala c~;;.akta devan edi
Y or. Gedizin suları alça lmağa hşladı 

- • • 

SfiAB 
i ktısadi '>akımdan 

mühimzararlar 
yapıştır 

Vilayete gelen tberlere göre '?~diz 
nehri suları diin ce yarısından ıtiba
ren tedrici suretalçalmağa başlamış-
tır. aka} 

Gediz ve Mtres mınt arında 
sel taşkınlığı hfZ devam ettiği gibi 
Bakırçay da heı taşkındır. Menemen 

- SONU 2 Cİ SAHİFEDE -

Son 

Sivas ta be le el iye dairesi 

ROmanya 
Hadiselerin 

takipte 

B. Tataresko 

inkişafını basiretle 
devam ediyor 

Faris, 1 (Ö.R) - Köstencede cere 
yan eden bir merasim esnasında B. Ta
taresko krul Karola Rumen kabinesinin 
dileklerini arzederek demiştir ki : 

~Yeni yıl endişe verici ~r hava için
de. başla~~~tr ve kafi bir ehemmiyt>ti 
hfüz olabılir. Romanya hadiselerin inki. 
safmı basiretle takip etmeğe de\imn ede
rek sulh siynsetinde ısrar edecektir. 

Memleketimiz beynelmilel müna elx-t
lerine inki~f vermek arzusunda olmak
la beraber hudutlarının biitünWl!i.inü \e 

istiklalini de her kuvvetle mtidafaa et
mek azmind dir. 

Kr~I ~arol ~~ :e' ~hı verm~tır : .Mıl
letlerın ış bu·lıgıru muessir sekil de m ·· _ 
k .. 1 1 b"I um un ıo a ı ecek halısane bir sulh hak. 
k:n~aki. tcınennileriıüze iştirak ederim .. 
n.ı.zı.~ ırademiz haricindeki hadiseler 
?-utu!ı gayr:~leriınizi milli müdafaa 
ıız.eı:ıne .~eksıfme bizi mecbur etmiştir .. 
~ıllı mudafaa bizim için sarih ve açık 
bu'. mefhumdur. Gerek bize ait olan şev
Jen, gerekse Besarabya, Transilvanva ~·e 
Bokovi~yayı bize veren Albajuly~ , e 
Çervokı mukarreratını müdafaa ve mu-
lıafaza etmek azmindeyiz. 

in zaferi llc de samimi duygulara sahifelerın c 
geniş mikyasta yer vermişler, k.~rdeş 
milletlere mahsus sempatilerini goster· 
mişlcr, hatta yapılan maddi yarcbınla.rı 
gayri kati görerek bu mevzuda daha şil: 
muUü hareketlerde bulurunağı ınnumı 
efkarlannn tavsiyeden geri kalmaını~~· 
lardır.. b 

ızmırın 

Yardımı Dost \•e müttefik İngilterenin ~ve· 
kili Çemberlaynın asilanc hareketuıde. 
Fransız mi11etinin değer~ devlet ad~ 
o]an başvekil Daladiyenm g~~ek p~la-

ntoda ,.e gerek ihan meclisınde Türk ••••••••••••-• 
me . h'' ı ~-- t h 1 d d • 

So1yet taarruzu tamamen· 
krıldı bir fırka mahvoldu 

illeti lehinde yenı teza ur ere LUS~ h ara ret c m ıyor P~is 1 ).R) - Fin cephelerinden ~eren giizcl sözlerinde yaralı knlplcrı- Ayn 1 ı z ve c va e geler haber azdır. Fakat ağır toplarla 
. kı ·men teselli bulmuştur. • f d • d• w • b • d Mamerhı.n hattının bombardımanı 

mı~iir~iy~n.ıiıdestleasrki k~:: dag·ür:~emb~~: halk) lll) Z V 3 Z) C C ) 0 J gı U ) Ş t C C bütin gti devam etmiştir. Ruslar bazı 
J do ... ~ taaruz]aa bulunmuşlarsa da kolayca \'ardır. •• 1 ı Hakikaten bu çok yerinde h •I yet go·· St e rl• y Of tarddi!nlerdir. ()hırıı der er.. 1 r1sında olsun mi~- assa s ki k k 

bir siizdür .. Fert er a • hakiki dostlu' R şinot ccııhesindc dcğisi i yo ·tur. 
letlcr orasında olstuı k felaketli tın· Şiml cıhesinde Fiiıleri.n taarruzu §İd-

d. · · anca d l d H:.llkımızın ve ocak idaresinin bu bap- det! d·am etmi.ş ve akşam z:ıfe\· tam mefhumu kcn ı5mı ' Kar~ıvakalılar felaketze e ere yar un ol-k ihsal edilm;,.tir. Finlerin iki Rus 
1 • . . . b .. k b' f r t göster !tıki yüksek faaliyetleri devam etmekte- - ....... arda hisscttırır .. v zaman 1<>mlll hususunda üyu ır aa ıy: - fırluı.r tam olarak muhasara ettikleri 

İyi gün dostluguı~~ her k 1 ydır. Du- mektedirler. Dün toplanan nakıt rncvcu- clir.. · teryii e~tir. Böylece FinLlndiyayı 
eylemek müınkündur ve '

0 
a. tekrar· du bin iki yüz on üç lirayı bulmuş, bım- RORNOV A : · ike ölmek hususundaki bütün Rus 

daklar bu mefhumu her ıaıml an dan başka da bin dört yüz parça geyiın Mil,li_yardıın komitesi yarbay HFalikk tclı"•ır'ı <ln1dı'lı'k zaı'l obnuştur. H. a.1· 
k k ı k ekmez er,. t Tamir ,riyasetinde ve Cümhuriyet a • r Jnmn ta ııe' zor u c v h r kes cynsı toplanmış ır. . . K ıl b•ı' .rı L..:.. aiin evvel Suomo Salmının 

F k t k .. d stJı1.runu e e.,. ** partisi nahiye idare heyeti ve ız ay ~ ·-· arak F' k z f d l 'f 7 •a a ·ara gun o .. .. rıneğc . . kvtleri böyle bir tehdidi ciddi ol ın ·ız arı .. a er uas ycıpı11or ar ve unı orma tazırlıyorlar 
ve her millet znnuırımda gos.tc. an· A}sancak C. H. P. Mesudiye ocağı heyeti ve kıymetli nahiye mUdttrümüz i'aıı etm.itlerdi. Finler taan'\Wl muka- cephede bizzat ke.~ulileri Rus~arın leva-

1 
di~iliyo~: Şim~l cephesinde Suolmo Sal· 

_____ :m:·~~~t~~~i~r~d~cji~il:d:k~.~B:l~t~a:n~~=k~a=s~tl-ı_n_s_~~··~z~~~h~e~~~fu~l!~~e~t:~:d~e~l~~~i~i~ç~~~4~~~~~·=a~B~.~E:n~\~~~r~S~~=~~ı:~~~l:u:n:nn~ç~~~~:m~~~~~.~~~~~eh~~~~~~~~~~~~W~~~~~o~ll~~~~t~~~~~t~e~~~~~~~~ mıdcF~~d~~MR~~akM~k~I 



Günön Fantazlsl : 

Büyü·k· ikramiye 
Dr. Cemil Sül~yman 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dikkat ediyorum, büyük ikramiye 
alanlara: 

Bu para ile ne yapacaksın?.. Diye 
90nıyorlar. 

Bu da sual mi? ... Ne yaparsa yapar. 
Ortalarından deler, bir sicim geçirir; 
boynuna takar. 

Bir Kürt, arkadaşına sorum~: 
- Padişah olsan ne yersin Haso? ... 
- Soğan yerim, soğan... Demiş. 
Bir başkasına dönmüş: 
- Sen ne yersin, Ibo? ... 
- Pekmez .... 
OçüncüaU düşünmüş düşünmüş: 
- Behey Allahın z&limleri, demiş, 

yer yüzünde yiyecek şey mi bıraktınız 
ki ben de onu yiyem! ... 

Bu da onun gibi bir şey ... Emlerse o 
malQm. Fakat şura.!lt muhakkak ki, her
kes bir apartman satın alıyor; bir ka
tında kendi oturuyor; üst tarafını kira
ya veriyor. Siz asıl bana sorun. Büyük 
ikramiye çıkarsa ne yaparım? ... 

Kalbim durur da ölür müyüm? .. Yok
sa sevincimden heyecana gelir, pijama 
ile sokap fırlar, bir aşağı bir yukarı 
koşmıya başlar, konuya komşuya kepa
ze mi olurum? ... 

Her halde o gece uyku tutmaz. Bu 
belli bir şey... Fakat ne yapılır, bank
notlar, madam Miloviçin yaptığı gibi, 
döşeğe dizilir, üzerine yatılır, Ustünde 
yuvarlanılır mı?... Yoksa odanın orta
sına harman edilir, üzerinden takla mı 
atılır? ... 

Felaketi sıkıntıyı çok tecrijbe ettim. 
Fakat sevinç nasıl yenilir? ... Onu bil
mem. Maamafih insan ona da alışıyor ol
malı ki, gazeteler, çivisi fırlıyan, yalnız 
bir tek vak'a kaydetti. Kalbi durup öle
ni işitmedim ... 

Asıl mühim mesele, bu bucak dolusu 
para. sabaha kadar nerede saklanır? ... 
Dolaba koysam,· fare gelir diye korka
rım. Yazıhanenin gözüne yerleştirsem, 
hizmetçi k~eder, paraya tamaan bir 
cüriim işler diye vehimlenirim. Huda 
nekerde... Parada pilav tenceresinin 
içinde saklanmaz ya. Oturduğum ev, ah
şap değil ki, insan bir tahtayı söksi.in, 
kaplamaların arasına sıkıştırsın. Made
ni sikke nevinden bir şey olsa, kanape
nin kumaşını söker, kıtıklarm içine giz
ler. Pamuklu hırka giymek Adeti cari 
değil ki, dikişleri açıp arasına dizmek 
mümkün olabilsin. Eskiden, parayı ke
merde saklarlardı. Kemeri olmıyan uç
kuruna düğümlerdi. Hem bir değil, on 
değil, yüz değil ki .. Akla sakat altı yüz 
bin! ... Hem dost var. düşman var. Kar
şıki apartmanlar, odanın içini sinema 
gibi seyrediyor. Benim de onları her za
man temasa ettiğim gibi ... Eskiden per
de Adeti vardı. Yahud pancurları çeke'f, 
kafesi indirir, dünya ile alAkayı keser
< in. Şimdi komşunun kızı senden kaç-
ııyor ki.. Dudağının boyasını karşında 

s'irüyor; kaşlarını pencerenin önünde 
yoluyor ... 

* 
Hakikaten de korktuğum şey başıma 

tı. Hemen elini tuttum: 
- Azizim.. Dedim. Benim o kadar 

sürekli heyecana tahammülüm yoktur. 
Ne verecekseniz şuraya koyunuz, ne 
alacaksanız alınız ve gidiniz .. 

üç tane mi aldılar, dört tane mi bil
miyorum. Onlar kapıdan çıktı ben, 
mecalsiz sedirin üstüne yığıldım. Kal
bim üçyüz mü atıyordu, beşyüz mü? ... 
Bilmiyorum. Kendimden geçmişim. Ha
nımın da bu gece, şansını denemek için 
Nişantaşına gideceği tuttu. O şimdi bPŞ 
lira on lira için kimbilir, ne heyecanlar 
geçiriyordur!.. Gelsin de heyecanı bu
rada görsün. Nerede ise sahiden kalbim 
duracak, nefesim tıkanacak, paralar ma
sanın üstünde kalacak. .. 

Maamafih çok geçmedi, sinirlerim ya
tıştı. Masanın üstündeki yığına baktım, 
usul usul kalktım, benden ürkecek bir 
şeye yaklaşır gibi, ayaklarunın ucuna 
basa basa ilerledim; yavaşca elimi uzat
tım. Bir tanesini elektriğin ışığına tuta
rak bir müddet hayran hayran seyret
tim. O ne tatlı renk. o ne ince nakıştı 
ya Rabbi!. .. 

Onu bıraktım, başkasını aldım. Bak
tım, tutulabiliyor, insan eli d~ince tılı
sımı bozulup çakıl taşı, kömür parçası 
olmuyor. Birdenbire içimden bir kah
kaha tufanı boşandı; katıla katıla yer
lere serildim. Çıldırıyor muydum? ... 
Hayır, bilakis aklım başıma gelmişti; 
hayatın komik çehresi karşıma dikil
mişti. Ben, ona bakıyor; ona gülüyor
dum. Bir kaç saat sonra sabah olacak, 
herkes gazeteleri okuyacak; 1939 sene
sinin büyük talilisi kimdir? ... Onu öğre
necek ... 

* 
Kapının önünde bir otomobil: 
- Kim geldi? ... 
- Fahrünnisa hanmefendi ... 
- Bilseniz ne kadar sevindik!.. Celal, 

haydi git, tebrik et. Dedi. O bizim kıy
metli kardeşimizdir ... 

Yalan ha ... Üç sene içinde beni üç de
fa ya aramışlardı, ya aramamışlardır ... 

Keşfi miydi, Seyfi miydi, adını pek 
iyl hatırlıyamadığım biri; karşıki kaldı
rımdan beri kaldırıma geçerken, az kal
dı, otomobil çiğniyordu. Koşa koşa gel
di, ellerime sanldı: 

- Vallahi Cemilciğim, çok görece
ğim geldi. Adresini bir öğrensem de git
sem, şöyle doya doya bir dertleşsem, 
diyordum ... 

Benimle ne dertl~ecekti? ... MalUm! ... 
lltüatına ilk defa nail olduğum eazım

dan biri, yanındakine benim işiteceğim 
tarzda: 

- Eski dostumdur.. Çok severim ... 
Diyordu. 

O da yalan ... Beni bask~larının yanın
da iki kere ya görmUştUr ya görmemiş
tir ... 
Kadınlar meclisinde: 
- Beyfendi kendini ihtiyar zannedi

yor amma, yirmi yaşındaki gençlere de
ğişmem ... 

Bu belki doğru. Hoşuma gitti... 
Bir başkas ı: 
- Maamafih gençliğinde hiç de ihmal 

edilecek bir sima değilmiş ... . 
- A .. Şimdi nesi var? ... tş yqta de-

ğil, sen ruha bak ruha .. 
Doğru olmasa bile ne zararı var? .. 

Kadın söylüyor ... 

* 

ŞEHi 
Su baskını felak~ --·--Bakır çay coşmaltı 

hala devam ~di )'o: 

Gedizin suları al· 
şalmafa başladı --·--- BAŞTARAFI 1 inci SA YF AD-

kazasının Harmandalı köyü Ged<sU· 
!arının hücumuna maruz kalaraltÖY 
evlerini sular istila etmiştir. HaJ.kVle
rinin üzerinde, yüksek yerlerde !lnn 
çekilmesmi beklemektedir. 

Menemen kaymakamlığından elen 
bir telgrafta, henüz, su baskının~ğr~
yan yerlere yardım için kayık i~mış 
ve kayıklar gönderilmiştir. 

Menemen köylerinde sularla hsur 
kalan fevkalade müşkil vaziyeuüşen 
köylliler kurtarılmış, kendilert Y~
mek vesaire verilmiştir. Bazı tlerın 
yiyecek maddeleri sular tarafı.dl gö
türüldüğünden kendileri gıdasız.llmış
tır. 
ödemişten şu haber alınmıştı; .. 
Küçük Mendres nehrinin taşS~ uze

rine ödemişin Adagide yolu :çil~ez 
hale gelmiştir. Bu yüzden tüti.Vesaıre 
nakliyatı inkıtaa uğramıştır. .. 

Bergamadan gelen haberr .. . ?o!.e, 
Bergama ovası henüz sularla tulud.':1r. 
Bakırçayın taşması ·Üzerine aı koy: 
lerle muvasale kesilerek tel11la dahı 
görüşülememiştir. 

Dikili kazasında Bakırçayıaşmasın
dan Hanım çiftliğinden itibal Pamuk 
tepe, Demirtaş köyleri, Ban~~iği ara
zisini sular istila etmiştir. Dµ ile Çan
darlı arasında muvasale .es~ir. 
Köylüler, mahsul zarannı ıa~ak için 
suyun çekilmesini beklemFdır. 

Seylap, nüfus zayiatı oır.nsa~ rağ
men iktısadi bakımdan m esef hır fe
laketi andırmaktadır. Dınağmur yağ
mamış ve hava açmış, bıtibarla sular 
kısmen çekilmek istidadıgöstermlştir. 

Muradiye _ Emiralem asında demir 
yolunun sellerden bozulıŞ olması üze
rine giden tamir ekipl' hattı tamire 
devam etmişlerdir. 

Afyon ve Bandırma enleri dün de 
Izmirden hareket etrniştir. Afyon 
treni dün Manisaya gel§ ve Izmir yol
cularını Manisaya bıranştır. Yolcular 
kamyon ve otobüslerl•Ün gece şehri
mize gelmişlerdir. 

Devlet Demiryollai-:daresi, muvak
kat bir tedbir olmak ere 17.mir - An
kara yolculuğu Af yoı Karakuyu hat
tından yaptırmaktadı 

Denizde fıııtma .:duUŞ gibidir. Mer
sin vapuru henüz #memiştir. Ana
farta vapuru da be}{ımektedir. Ana
farta vapurunun akıbnden haber yok
tur. 

Istanbul, 1 (Husus- Dün memle
ketin muhtelif yerl'1de vukubulan 
feyezan bilhassa Burta bir felaket ha
lini alm~tır. 

Bir çok köylerin zıte anbarları, sa
manlıklar yıkılmış, bcrce kilo zahire 
mah'ıolınuştur. Hatil<köprüsü kısmen 
har? .J olmuştur. 
Bandırma yolunda yeni köprüler 

sular altında kalmıştı 
Alayund gölü Uhğ istikametinde 

taşmağa başlamıştır. 

HABERL.:ERi 
Karşıyakalılara müjde 

Maarif Vekili dün Karşıyakalılarla 
bir hasbihal yaptı ve Karşıyakada 
Lise açılacağı vaadinde bulundu 

Maarif vekili bay Hasan Ali Yücel 
refakatinde Belediye Reisi Doktor bay 
Behçet Uz olduğu halde dün akşam üze
ri Karşıyaka Halkevini ziyaret etmiştir. 

Halkevinde Kar§ıyakalılarla bir hasbi· 
hal yapan Maarif vekilimiz önümüzdeki 
tedrisat yılında Karf1Yak.ada bir liae aç
mak vaadinde de bulunmuştur. 

Beşinci yardım listesi 
Lira 

Dünkü yekıln 19997 06 
Ahmet Albayrak 5 
Yuda Alkolombro 75 
Salamon Naum 5 
Pamuk Mensucat T. A. Ş. işçileri 838 
Bemerdo Trikes 30 
Muzaffer Uras Sigortacı 10 
Tüccar Terzi M. Zeki Tanker 25 

• • • • işçileri 7 50 
Diş tabibi Ali Riza Kısmetli 30 
Dr. Osman Nuri ve eşi 100 
Rahmi Filibeli ve kardeşleri 1000 
Tacir Esat Akduman 100 
Terzi Albert 5 
Bakkal Hüseyin ve oğlu 50 
Rifat Elmaslı ve Ömer Yazgılı 100 
Manifaturacı Osman 25 
C. H. P. İkinci Mahmudiye ocağı 21 30 
Hasan Özçelikay 15 
Mustafa Sıtkı Beşikçioğlu ve 
kardeşleri 
Esat Nezir 
Avram Oji ve Alazrak.i 
Tüccar Mehmet Portakal 
Tuğlacı Fikri ve kardeşi Ziya 
Salfilıeltin ve Ertuğrul Salt 

100 
25 
25 
50 
10 

Zıhnalı 25 
Mühendis Muammer Tansu 25 
Mustafa Ercan 5 
Camcı Bohor Kohen müessesesi 100 
Berber Aydın Akçetin 5 
Moris Ş. 20 
Keresteci Hayrullah Kara 50 
Mehmet Muharrem Demirhlsar 5 
Aşçıbaşı Hasan 5 
Dav it M. J. Sidi 50 
Aksekili Hüseyin Sert Pazaryeri 15 
Manifaturacı Mehmet Altan 10 
Mütekait Mehmet Emin Özbahtlı 5 
Emekli Subaylar yardım cemiyeti 25 
Kahveci Recebin müşterilerin
den topladığı 54 75 
Kahveci Hüseyinin müşterilerin-
den topladığı 21 50 
Bozyakalı kahveci Ahmedin miiş-
terilerinden topladığı 19 
Kahveci Mustafanın müşterilerin-
den topladığı 12 15 
Yako Eskinazi 25 
Tüccar Horsanlı oğlu Süleyman 15 
Haydar Şenkul 5 
Kuru yemişçi Mehmet ve Ali 
kardeşler 25 

20 Jak Albağli 
Bayraklı halkı tarafından Dr. 
Reşat Eliyle 26 50 
Dr. Reşat Oktay 25 
Sehitler mahallesi halkı tarafından 

Mustafa Fenari 40 
Reşit ve Hilmi İçelli ~ 25 
ikinci Osmaniye okulu öğrencileri 9 80 
Raşit Kuşakçı otlu ve şeriki 
Ahmet Beşikçi 
Şişeci Salamon 
Abdullah oğlu Nuri Sevil 
Manüaturacı 
İbrahim Gerçek 
Hasan Keresteci 
Birinci Erkek lisesi talebeleri 
Buca maktu makbuz mukabili 

70 
5 

1000 
5 

50 
127 67 

toplanan iane 225 63 
Ahmet ve Asım Uz 10 
Fabrikatör Ahmet Ö:z;görkey 100 
Keresteci A. Cemal ÖZgörkey ve 
Mehmet Karaoğlu 50 
Türk ecza deposu Danon ve 
Margonato 200 
Danon ve Margonato müstahdem-
leri.. 15 
Jak A. Danon 50 
Dr. Operatör Asil Mukbil 25 
Karşıyaka millt yardım komitesi-
nin topladığı 391 16 
Karşıyaka Kızılayının maktu 
makbuz hasıl!tı .. 
Dr. Cevat Elli 
Dr. Zekli Tarakçı 
Yeldlıı 

---~---

822 23 
15 
25 

27980 52 

Yılbaşı 
Olmasına Pağınen 
yaPdım lıomltesı llüyülı 
faaliyet göstePdl-
tzmir yardım komitesi, yılblş olma

sına rağmen dUn de fevkal8de faaliyet 
göstermiş ve teberrüatı kabul etmiştir .. 
Hallan teberrüatı göğüslerimizi kabar
tacak derecededir. 

Sivasa Uç vagon eşya gönderilmiştir .. 
Parti ocak binalan aynen yapılan yar
dımların büyük yardımlarını esirgeme
mektedir. 

Verilen eşyalar arasında yırtık ve sö
kük olanlar kadınlarımız tarafından ta
mir edilmektedir. Dün Dikiliden Sivasa 
200 çadır sevkedilıni.ştir. 

İzmir kazalarında ve · nahiyelerinde 
~ardım geniş ölçüde devamdadır. -*-ra1aııır etmiş .. 
Atatürk caddesinde Hakkı oğlu Sabri 
Çavuşoğlu, şoför Mustafayı tahkir etti
ğinden hakkında muamele yapılmıştır .. 

Dost 
Milletler 

--*--
Acımıza ortalı olınalıta 
yoanuzıslll'fflalı 

için de vazife 
aJmaJıtadırlo----·---

HAKKI OCAKOOLU 

- BAŞTA.RAFI 1 inci SAYFADA -
Felakete maruz bldığmm şu dakika· 

larda yanunı:ıAa buldujumm samimi 
dostluk tezahürleri milletimiz için ayn 
ve hususi bir kıymet taşımaktadır. 

Hemen ftırasını da iliveye mecburmr 
ki Türkün en büyük şian ela bu dostlu
ğa liyık vasdlan hiiz bulunmasındadır. 
Türk milleti dostlukta vefa ve sadakat· 
te ölçü kabul etmez .. 

Bu mevzuda üstünlük iddia eden bil· 
tün milletlerle boy ölçmeğe de luızırdır. 

Dostlukta dürüstlük, fedakirhk ve 
sadakat TUrk milletinin mukaddesatm
dandır .. 

Bunun böylece bütün cihanca anlapl
mış olmasıdır ki felik.et dolayısiyle ci
han milletlerini Tür.kiye lehinde 1e111p.
tilerini izhara sevkeylemiftir. 
Yabancı milletlerin y1U1111UZ1 urmak 

hususunda yardım ellerini uzatmq ba· 
lunmalan maddi bakımdan bizi o kadar 
çok alikadar etmiyebilir. Bu yarclmım 
azbb ve çoklufu da büyük bir ehemmi
yet tapmaz .. 

Yahm böyle bir anunun uyanmış lna
hmması, böyle bir elin bizlere nqnma
sı kalbimizin yeisle dolduğu bir ıttnM 
bizleri çok mütehassis eylemiştir" Ya
pılan yardmılarm maddi de(erleri ae 
olarsa olsun, delilet ettiği manevi kıy. 
metin yanında çok küçük kalır •• 

Türkiye görmektedir ki dünya üze. 
rinde saadetine ve f elil:etine ortak ol
naata hiiz milletler vardır. Bu dostluk 
tezahürleri filiyat sahasına ela intikal 
eylemif bulunmaktadır. 

işte asıl ehemmiyeti hiiz bulunaa 
nokta burasıdır •• Ve Türk milleti ba 
dostluk tezahürlerine liyık bulunduğu
nu mazide olduğu kadar istikbalde de 
her 2811lan ı~termeğe ve ispat 911eme
ğe hazırdır. 

RAKID OCAKOGLU -·-lzmirin yardımı 
- BAŞTARAFI 1 lNct SAHİFEDE -
vermiş olduğu 304 parça eşya ve 51 ta
kım elbise Kızılay reisi bay Enver Ata
ça tarafından bugün K.wlay merkezine 
teslim edilmiştir. 
İdare heyetinden bay Halit Foçaoğlu 

da 7 4 7 lira 65 kuruş nakit parayı mer
keze teslim etmiştir. 

** Bornovada oturan ecnebiler de ara-
lannda bir heyeti teşkil etmişler ve ay
rıca iane toplamağa başlamışlardır. 

** Şehrimiz Sakarya ilk okulu beşinci 
sınıf talebeleri, kendi aralarında sözle
!;ıCrek Şark fel!ketzedelerine küçük bir 
yardım olmak tlzere on lira toplamışlar 
ve bunu öğretmenleri bay Hikmet Bel
geye, Kı.zılaya verilmek üzere teslim 
etmişlerdir. 

Mini mini kalpleri memleket duygu
siyle çarpan bu temiz yürekli Türk ço
cuklarının candan alakalarını şükranla 
karşılarız.. 

geldi. Kapının zili, heyecanlı üç kere 
çalındı . Hizmetçiye emniyet edemedim, 
koştum, kendim açtım. Koltuğunda ma
roken bir çanta ile iyi giyinmiş nazik 
bir genç ... Yanında kendisi gibi üç arka
d~ı vardı. Sarmadan birden bire içeri
ye daldılar. Böyle kendi evi gibi mera
simsiz milsaadesiz içeriye girenler kim 
olabilir? ... Yüreğim oynadı. Sakın ha
ciz memurları olmasın? ... Fakat baktım , 
dördünün de yüzü gülüyor. İçime emni
yet geldi. Hep bir ağızdan: 

Suadiyede, deniz kenarında, güllerin 
levlakların süslediği küçük ve zarif bir 
villadayım. İsmi, Anka lanesi... Sabah
ları kuşlarla beraber uyanıyorum; dUn
yayı ve insanları buradan seyrediyo
rum. Beni karşıdan görenler, burada 
geçirdiğim bir günlük ömre, erişilmez 
bir saadet gibi gözlerini dikmişler, gıp
ta ile tahassürle uzaktan bakıyorlar. 
Yüzlerle yelken, çiçeklerin etrafında 
dolaşan beyaz kelebekler gibi, etrafım
da uçuşuyorlar; kotraların içinde, gü
neşten kızarmış tunç renkli kızlar, yü
reklerinde tutuşan ateşüe Welerden 
sünbüllerdcn ilham alarak, neşeli neşeli 

Bursa valisi feye' mıntakasında 
tedkiklerinde devam lyor. Bandırma
dan getirilen sandall sularla mahsur 
kalan köylerin imdadt koşarak bir Ç'>k 
seylapzcde vatandaş! muhakkak bir 
ölüm tehlikesinden .klarmışlardır. 

i~ne kutusu ile 20 14 
Mustafa Şeker 10 
Bornova Milli yardım komitesinin 

-.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiliiliiiimiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiİıiİİiiiiian .. iiiiia•._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİI 
Haftadan haftaya : 

- Müjde... Dediler. Sizin numaraya 
bin lira çıktı ... 

Hesap ettim Yüz lira için bu kadar 
külfet neden? ... Doğrusu aklım ermedi. 
1kincisi: 

- Bey, görmüs geçirmiş bir zata ben
ziyor. Çocuk değil ki heyecana kapılsın .. 
Beş bin, on bin daha ne eder? ... Hayır 
hayır yirmi beş bin ... 

Üçüncüsü: 
- Doğrusunu istersen beyfendi, si

zin numaraya altı yüz bin lira isabet et
ti. Eğer isterseniz şimdi şurada size alt
mıs hin lirayı birer birer sayabiliriz ... 
Heyecanımın arasında şöyle bir yüz

lerine baktım. thfmal de vermedim am
ma, gazeteler neler yazıyor?.. tnsamn 
aklına hin türlü fena şeyler geliyor. Ga
liba yalan değildi. Maroken çanta açıl
dı; masanın üzerine tomarlar yığıldı. 
Muzip çocuk, ellilikleri desteden birer 
birer çekiyor; havada savura savura 
masanın üzerine fırlatıyorlar: 

- Beş. on, yirmi, elli, yüz ... 
Benim asıl o zaman kalbim duracak-

arkılar söylüyorlar; ipek tüylü kuğu
lar gibi denize dalıyorlar; sahilde kaya
ların üstüne çıkarak, güneşe karşı ka
natlarını açan martılar gibi, kurunuyor
lar; cıvıldaşa cıvıldaşa gülüşüyorlar; 
tabiattan neş't"? alıyorlar ... 

Bu, benim hayalimin içinde erişilmez 
bir alemdi, bu yılbaşı gecesi de böyle 
geçti ... 

- 1 tkincikanun 939 -
c:TAKStM• 

Dr. CEMtI, SOLEYMAN 

Ankara , Balıkesircfasılalı yağn:tır
lardan Kütahya demblunda muhtelif 
yam1alar yıkılmış, ]<rüler harap ol
muştur. 

Ankara treni harft edememiştir. 
Yol bir haftadan evv~çılamıyacalctır. 
Sındırgı ve Bigadiçt~ir kaç ahşap 
köprü harap olduğun• Sındırgı kaza
sile muvasale kesilmi{· Şöse su altın
dadır. Bandırma şösejn münhat yer
leri su altındadır. hdırma - Bursa 
otobüs seferleri durmıır. 

Günant büyük ahşlilcöprüsü harap 
olmuştur. Susırlıkta Uar idaresinin 
sedleri kısmen yıkıl]ır. Balıkesir 
ovası büyük bir göl "ndedir. Bazı 
köylerle muvasale kes 'ştir. Antalya
da Aksu t~mıştır. Ko köyünde 15 
ev harap olmuştur. 

Inebolu - Güney su:Y!aklaşan mav
nalar fırtına yüzünden R&lanmak teh
likesine maruz kalmışla . Motörlerle 
kurtarılmışlardır. NüfuSı zayiat yok
tur. 

topladığı 744 65 
Kavalalı Hasan Nuri 25 
S . Bencuya ve biraderleri 50 
Pansiyon Villenson ve işçileri 18 
Hüsnü Bornovalı ve kardeşi 25 
Yafa biraderler 50 
Aşçı Recep usta 20 
Avukat Şükrü Soyer 20 
Yusef Jak 5 
Cevat Çamlı 20 
Hakkı Cebeci .. Vital Muiz ve 
Selim Levi 
A. Sirettin Mercul 
Yako S. Arditi 
A. Zifer 
~apkacı Abbas Azer 
Necati bey ilk okulu öğrencileri 
Ata Sınmaz 
Deniz işçileri 
Mustafa ve Hamit Göğlüşen 
Eren ve eşi Sabiha Eren 
Hilmi Servili keresteci 
Ömer Muharrem işçileri 
Demir Bilal A. Bilal 
Batak Hancısı Hasan Ali 

16 
100 

10 
5 

10 
7 48 

25 
20 
10 
5 

150 
10 
25 
50 

................................................................................................................................................................................ 
asa t 8~/.'Am I Jt!tlUf'..W-"7~XZi_. IDUl!ll Ben: - Ben zaten bu kızın bize uğur geti-

- Benim de haberim ~tu. Dedim. receğini kaç defa söylemiştim. Benim 

A k d Kapının önünde oynıyorrn. Sunanın güzel Zehracığımın kısmeti açıktır. r a aşım l n =- babası Fahri bey geldi. Riı evi arıyor- Diyerek beni kolları arasında sıktı. 
muş. Beni görünce baban ede kızım. Kadınların ezeli merak hissi ile: 

K d • dedi. Ben de gezmeğe gi ı dedim. O -Zehra, dedi, sana kaç para vermiı-

oca Sın ı Se V l m ~~ld~ sen bize gel diyerek ni aldı gö- lerdi de. almadı':'. .. .. 
turdu. - Bılmem kı anne .. Her halde buyuk 

Bu yalanı o zaman küçüc. kafamda bir para idi. Beş liraya benzeyordu. 1 -Yazan: Üç Yıldız 
18- - 1 kolaycacık buluvermiştim. - Apdal.. insan hiç almaz olur mu. 

Şimdi de arasıra yalan söJme icap O beş lira ile ben ayağıma bir iskarpin 
ettikçe kendimi çok zorladığt d4ünü- alırdım. Kavaf Hüsamettin efendiye ne 
yorum da çocuk iken kolaycaYduulan güzel İstanbul modaları gelmiş .. 
yalanlara hayret ediyorum. Babamın sesi yükseldi. 

- Bak anne, dedim, bu elbise bana 
yalcışmıı mı} 

Annem uzandığı yerden başını bana 
çevirdi ve o zaman bendeki değişikliği 
görür görmez yorgunluğunu falan unu· 
tarak yerinden aıçradı. 

- Kız bunu nereden buldun? 
Diyerek yanıma geldi. 

Babam da yorgunluğunu unutmuş ve 
gözlerini bana dikmL~. 

Annemin alikası başka, babamın ala
kası başka noktada idi ve ilk önce bana 
o sordu: 

Ben bir taraftan anneme: - Hanım .. Hanım .. Vaz geç bu aç 
- iç çamaşırları da verdile gözlülükten. işte sen hep bu tabiatte ol-
Derken babam. kaşlarının çıldıı bir duğun için Allah bize geniş nefes aldır-

az geçmiş soruyordu: mayor ya .. Üstelik bir de kızını kendin 
- Fahri bey beni ne yapacaku~ gibi alıştıracaksın. 

_L Ze,hra.. Bu entariyi 
dun? 

- Bilmem ki .. Söylemedi. Y'1ı ev· Aferin Zehra.. iyi yapmışsın.. Başka 
nereden bul- lerinde bana. babana söyle, yan tisin larından para almak dilenciliktir. 

yazıhanede beni görsün, dedi. Jlnpa- Annem, babamın bu ihtarına canı sı-

Alıcı gözle entarimin kumaşını 
makları ara ına aldı. Babama: 

- Sunalar verdıler. ra verdiler, almadım. Fahri beyt.rin kıldı.,.ını belli etmemeğe çalıştı. Entarimi 
par- Babamın katlan büsbütün çatılırken dedi. Evimizin kira olup olmadıiıda kaldırarak içimdeki çamaşırları inceden 

- Bak yahu .. dedi. Hani geçen günü 
ben sana söyliyordum, bir yerde kalın 

annem: 
- Yine oraya mı gittin ... Dedi. Ey

vahlar olsun .. Rezil olduk. içinde çama-

sordular. inceye tetkik etti. 
Bu haber babamın hotun• 9ife - Bak yahu .. Dedi, bu dekolte beni 

benziyordu. kaçndaktan sonra alcLiın dekoltenin cin-

•••••••••••••••• 

Daha bekleyelim mi? 

1939 YIU; ubifelerine bin bir musi
bet kaydederek tarihe mal olarken .-
metinin son clalpama ne yazık ki bizi de 
tUdL 

Bir haftadan beri am yurdumumn 
prk parçaamda tabiatm açtıil büyük 
yaranm derin ıztırabile )'aflYOl'UZ. 

Analaruu kaybelmİf ~ fer
yacllan; evladlarmı bulamı.yan babalann 
hıçkınldan; kDmeaiz kalmıt kardetle
rin iniltileri kulaldanmm tırmalıyor, 
kalplerimizi parçalıyor. 

Aaarlarm bir çok mahrumiyet ve müt
külit içinde vücuda ıetirdiii telıirleri, 
kaaabalan birer harabe haline koyan fe
laketin kurbanlan timdi yuvalannm en· 
kazı üatüncle yardan ve tefkat bekliyor. 

Bu kard~ler; Cümhuriyet hüküme· 
tİmİzİn yapıcı ve koruyucu kollan arasın
da biç tüı>hesiz ızbraplannı dinclirecek
ler, refaha kavutacaklardar. 

Bucün birer harabe haline ıelen yurcl 
parçaları yine Ciimhuriyetin imar faali
yeti içinde birer mamure olacaktır. 

Cümhuriyet hükümeti; bir milletin ta
rihinde çok kua bir zaman olan on sene 
zarfında imparatorluiun uırlarc:a ihmal 
ederek en iptidai bir tekilde terk ettiği 
ıehirlerimizi en modem binalar ve nakil 
vasıblarile aiialemiftir. 

Memleket dahilinde kısa bir seyahat 
bu imar faaliyetinin semaya yükselen 
eserlerile kartdaımıı~a kilidir. 

Hükümetimiz; tabiatm yurdda açtığı 
bu yarayı da kapayacak ve bu yaranın 
hırpalıtdığa, sarstığı aziz topraklann üze
rinde asnn bütün icap ve ihtiyaçlanna 
cevap verecek ,ebirler kuracaktır. 

Hükümet; vazifesini bütün kalplere 
emniyet ve huzur veHn büyük bir alaka 
ile yapıyor. Her gün ıelen haberler ba 
yardan faaliyetinin müsmir neticelerini 
müjdelemektedir. Büyük Lir fiilmuda 
kaydettiğimiz bu fuliyetin yanıbapnda 
mevki alacak bir vazife de mDletin Mk· 
di vanlumclr. 

A. MURAT CJNAR 

mndar ki bu yardan ne bir IUtüftir, ne 
de bir iane. 

Ba; yurdd&§lak vufuun ferdi-. tala
mil ettiii milli ve vicdani bir vecibedir. 
F eliket; bu borcu bütün millete teni 
ederken elimizde ölçü yalnız kalplerin 
riıkati; merhametin derinliii; sehantin 
derecesi deiildir. 

Her ferdin ödeyeceği borc:; mali kad
retile mütenasip bir miktarda olmalMI ... 

Fakir ve orta halli baUmnmn ı&t.
mit olduiu alakanın aıc:ak aamimiyeti İçİa 
de çok derin baz duymamak kabil delil
dir. Fakat zenainlerimizin mühim bir fm. 
mı maalesef bizi tatmin edememiflenlir. 

Her sün netredilen yardan ceclveU .. 
rinde aclalebialiiin ve niabebialiiin llCI 

miaallerine teudüf ettikçe teeaüf ve •· 
relin kanttıiı bir biale ptarıyorm. 

Ufak bir esnafın 25 lira verdijini 
okurken bir kaç utar 1011ra ıöderimis 
ban ve hamam sahibinin yaradana lljma
rak adeti cebrinefs eder sibi ( 150) lira 
v.-diiine ilİfİJor. Yine ayni cednU... 
de bir berberin ( 25) lira ...-diiini ıö
riirken bir kaç yü bin linhk aerma,e 
ile İf ıören bir tüccana ( 50) liraya loy
daiına haber alıyorua. 40 mülkünün anah
tarlannuı fUllll'bsile sokaklara sıiamıJ'an 
ne zenıüder biliyorm ki daha iaimlerine 
yardam ceclvellerinde tesadüf edemedik. 

Bu memleket zensinleri bilmelidirler 
ki bu topraklann üzerinde, bu ywdma 
sayesinde, bu bükümetin himayesinde 
kazandmıt paralarda sahiplerinden ev• 
vel bu yurdun hakkı vardır. Yurcl sever
liğinin lafla değil, fiilen isbab zamanı 
sel mittir. 

Bir haftahk ıündeliiini tamamen Kı
zdaya vererek nafaka.ur: evine dönea 
amele Türk bdaunın kartıamda; yardan 
aandddanıun bir ydhk plirini felikebe
de kard.,lere terk eden polis brdetffıria 
önünde bili kaeıW.. aPmı açacak Q• 
nnsin ıönlüııaü ........._ ne nktimla 
varcllr, ..... ---. ... 



Felaket sahasında 
Erzincanda sağ kalan memurlaı· 

dün vazifelerine başladılar 

Balkan antantı konse 
Belgradda toplanacağı haberlerı 

Bükreş tekzip etmektedir 

Enkazın 
etmek 

• • • 
temizlenmesı ıçın tam techizatlı 

binden fazla 

kıt'ası hareket bir istikam 
vat<tndaş öliisii 

Bükreş 31 (A.A) - Balkan Antantı konseyinin yakında Belgr 
da toplanacağına dair bazı ecnebi ve Alman pz.eteleri tarafından 
rilen haberler resmi Rumen mahfillerince tekzip edilmektedir. 

defnedildi ·· crzincanda uzere .• ~ 
dün Ü<( defa, bu ~balı bir ~efa ~e"I:e~e tc.rnfla muhabernt teessüs ediyor. , el •n aD."'.cleden hususi bir :.ımele yapıl-

Ankara, l (Hususi) - Erzincanda fe- tdu.. İkisi -?iddetlıce ve surcklı ıdı.. Ankara, 1 (Hususi) _ Tokal. Ye ~uş ve askerin :rardınıiylc tem.İ.2leııme 
ıaketten kurtulan yurddaşların iska? Şehirde ve jgta~onda intizam tees~üs Amasyadan .feli\ketzcdeler icin sıhhiye işi kuvvetlenmiştir. Su şehri ve Koyun 
işi hakkında lhım gelen bilfünum terti· etti.. Memurfardan sağ olanlar vazifeye malzc:me-c;i ve yiyecr.k Sivas ~·e Samsu- 'ü~~r k .sabal:ıriyle irtib:ıt teminine ça
bat hUkUmetçe alınmıştır. başlacl,Jar. Kampl~ı·. ku~:~<lu . ._ E~~?L ul- mm yardırnlariyle tenılı.ı ediliyor. Erzin· .ı ıı..ıyor .. Yrın ak~n Y..adar bu kaza-

filhakika Roroanyanın vaziyeti son haftaların hadisatı yani Sov 
Finlandiya ihtilafı neticesinde katiyen de~i§miş değildir. Ro 
it;abtnda budutlarııu müdafaaya hazırdır. Ve bitaraf bir Balkan hl 
te~kkül ettiği takdirde bu, alakadar her memleketin bitaraflığını 
ruyacek katiyen tedafüi bir anlaşma mahiyetinde olacaktır. 

Yal başı b'irinci ikramiyesi lstan 
bu-da şair Hüseyin Suada düşt· Eraiıwandan aevkedilea. yaral~ tındnn çıkarılnıı bmı rnu~ecav.ız olu dd- canda enknzm temiz.k'Ilmesi ic11ı civar- iar!a tcıın muvasale temin edilecektir. 

74 ağır yaralı Sivas Nüınune hastanes.ı- ncdildi .. Dclcdiyc ve wnuın'i. meclis fıza- dan taın tcqhiı.atla bir istihkiun kıtas.ı Aukara. 1 (Husu,i) - .'\n.adohı ajan
ne, Kayseri ve Ankaraya sevkedUdi .. tarından sağ kal;:ın dört ki!'ji vazifeye hareket et1m:k üzeı·ftlir .. Erzincana ele- nuı A.ırıasyu mul abiri, Amao;ya " h
Hastalara Sivas .istasyonunda giyecek ~e hasladtlar. Erzw·uın ve Ankaradan kül- mirycıU:m, po::.-ta ve t~!~rı:ıf mcmmlat·ı ıim\cki alnaha \e taallukatından habeır 
yiyecek verlldt .. Bir sıhhat ;:;e~uru liye-- üy~tli mikda:ırda sıhhiye ve ia.')e mall!;e- ~!öncforildl.. Hn~tunc tn·~i "'t-Cc !-1nnt 2 ı :ılaınamıs olanlara Amasya schir lıal
bil' doktor pansmıanları yo a aze mesi gcldi.. İaşe ıne~closi hallcclilrli.. te Erzincmı vurdı.. o . l,ının l:1ınnınen sıhhatt.• olduğunu hil-
cektir.. Erzıncanda Telgrafhane bu aksanı kuruluyor .. Her: Enkazııı temizlenmesi i<;in lıal'içt<.'ll <lirın·s•iı·. 

Ankara, l (J:lusUll) ~ ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••··~······~ 

lslanbul 1 (Hususi) - 600 bin liralık. yıl başı piyankosu bü 
ikramiyesi (Gavei zalim) müstear adı ile hiciv yazan deniz yollan 
şnir Hl\seyin Suada isabet etmiştir. 

... Me·mıeketin her tarafında tMiH~_§ef 
B. Hüseyin Suadın bu piyankoda aldığı biletlere isabet eden i 

miye yekunu 90 bin lirayı bulmuştur. 

___________ ,;._, _________ _ 
Tokatta tetkikleri. 
ne devanı ediyorlar 

B. Hüseyin Suad, beyanatmda felaketzede kardeşlerimize S bin 
verdiğini ve KtZ11 ırmak vapuru kazazedelerinin ailelerine de ya 
da bulunacağını söylemiştir. 

Feliketzede kardeşlerimizin iskan v~ 
iaşeleri için yardım dev al"\ ediyor 

Tokat, 1 (Hföu:.i) - RebicUmhur 
ltalya da Moskovada 

~-------------*""""""''~---~~----'-
. i) İı;tanbul hal- Taalıhüdat ve gazetelere verilen p.'lra- rü toplanmıl'.tır. Adananın feH\kelzr-de-

İsmet İnönü Tokattan lı:uek~t le Nik-
1 

1 sara varroı~ial· Ye orada tetkiklerde 
bulıınchı\tan sonra tekrar Toka<1a 
• barj>ke~ etmL~lerdir. 

Iı:ıtanbul. l {HUBUS ,.1__ d 1.e r 1 ]ar hu yekô.ne dalıll değildir. lcre tel>et·ı·üü 2500 lirayı bulmu.,tur .. 
kının bue.Une. kadar fe!BA&'tze e re ya - ı Anka-, ı (llusust) - EP·-ıi!dan Er- A-'-- k 1 bulm stu:r ... ""' ~ u.;uıa -ız enstitüsü 22000 kat caıru1sır 
dıını 80 bın ırayı &~ günü. ziucana 670 parça elbise. yorgan ve3air hnı.ırlıyor. Şimdiye kadar 4000 ç.anı.aş~r. 

İstanbul, 1 (A.A~ - . .. do~- eşya ile 2040 ekmek, 446 kilo yağ, pi- 5000 ekmek, 7500 kilo gı.da maddesi 
Dum.1u_pınar. vapurile Gıru:sun ... :.tauç b-1...._ ~.; n(' •Yn<' .. ; .... <"Önderilmiştir. Halkın te- "O"ııd"r'l .• : 200 l ı wblı.i ç u..... ~ ... ,.. • ...-....~ ,. .. " ı ınış.,.t". vara ı icin m.,;tane-
tor, iki · .>'~ ınem~i sıbhive me- beni.talı dc,·am e<liyor. de biı· :.·er bazırlan~ştu·. Mcr.illıin te-

TürkAn $ileplnden 
baberyok-
isı~nbuı, 1 (Hu.su~i) - Geçen salı 

·ıüni.i. 1'unaya hareket eden Tüıitluı ~
J~pinden bu"t;nc kadar haoer ahnaına-

cı, Ord;tya iki dok~, ayr;ca 1077 Akhisar, 1 (Hususi) - Fclnketzede- berri.lalı 20000, Taı-susun 10000 liradu-.. 
muru, ı~ta ~ ~ v:~a \'e sıhhi Jere yardım faaliyeti hararetle de\':lm Beş vngon ı•sya ·,·e yiyecek göndailm~-

ını~tu·. 
700 tonluk ::;ilcpiıı 20 kişilik ınür~lle-

parca Y1Y~_1_.,!.,attr · ediyor .. Bugünkü yekun 3300 liradır. tiı-.. Jfatuym dün akşama kadar tcber-
batı ile b;.ıtnıış o!ır.ajındau korkuluyor. 
Roın:uwa \:C Bul1'Hrisfarı limanlarına 

•:ekilen telgraflardan gerr~inin göı-Ulme
ciiği cc\iabı "~lwi•:.ti". 

---'>':ı----

malzeme ~k"d-İstanbul ve ka- Bayan Fatına Kc:resl.cci 100 lira kıy- ı i.i~tı 1:rno linı idi .. Her gün feltıkct sa-
Paza~un.:fü:e:!"nHğine J.33.(){)0 li- metindeki !!~rd~.nlığı boy~u;ndan ~ıka:. ıp haııma eatFı> dan 2.)00 c~.nek giinderi1-

zalar1 Y be .. de bulunmuş ve ay- yanlım komıte ... ınc vcnnıştır. me!,tecliı·. 
ra nakd~::U te .rru ça eşya teberrti edil- Ankara. 1 (Hususi) - Kayserinin İ spada, 1 (Hu..,u::.i) _ Burada felfı
rıca .on e;;;; ~ilen eşyalar sevkecli- dün ak.-ıamn kadar teherrüat yckfınu 25 kt•tzedder ic;in toplanan 6498 lira ile yi.-
mlştır. T~~l ait olm~ üzere enu·~ IJin liradu·. Bolucln :rnoo, Afyonda 4000, ;•ecel; w r.<İ.\W'L·k maddGleri SivaS<l gön-
lecek md.a ta e:re Urfadn SOOQ. Manisada WOO lira teber- dl•rilı:ii .. 
Aınade ır .. 

lzbieabımız karşısında 
Dost memleketlerin ve bütün dünya
nın ali.ka ve sempati tezahürleri 

~~---~~~~-....... ~~~~--~--~~-
1 (H ua·) - Hareketiarz f@-1 ıneclisi diln mesaisine ~lam.ıştır. Mec- liralık biı- yurdunda bulunınw;ıtur. Ayn-

Ankera, ~le 1 )(ısır kralı birinci lis reisi müttefik ve Kardeş Türk mille- ca Kızılay iane dcflerlcri açıl~ır. 
lAketi mUn . ka kralından, Ispan~ tinin uğradı~ zelzele felaketi m~- k 
Fanıktan. p~ı.ınar _.,1 Frankodan, Ye- belih~ Türk milletinin ıztırabını Iran An ara, 1 (A.A) - Harekeliarz !ela· 
ya devlet retsı geoadcı<• LUbnan ve Fili- milletinin de paylaştığını bi!dinn.iş ve ~~eti clolayısiyll.! hariciye vekilimize Irak, 
men imamı Y~Y_._~~ Saadabad ni· bucnüthis. felaket kurbanlamun hatıra- J~p::ınyn, Llikst-'mburg, İran, İsveç, Afza
pin eumhu~:1~bad racasmdan larmı tfl?.iz için mcdi<>in blr dakika ih- nıstan, Mısır hariciye ruwrlariyle Nor-
zaınındanJ m.anıu L'-Hllerinden liram sükutuna davet etmistil". veçin sabık Ankara ve halen La Haye 
Hhıd üslUmanları teşerut:\.L p . ~içişi Thhtzon Reunyon adaları Scndo-
y il ~n sabık başvekillerıı;den. t'O- Iranın Kızı1arslan ve Güneş cemiyeti n.is ı:chri nıii.slümanlıırı, Türk - Ytınan ref ~J: mhururnuza derın hır tr TUrkiyedeki zelzele fol!ketzcdelerine dostluk cemiyt-ti tarafından l?Elluslan ve 
eı~ ifad~dt"n taziye telgra!1arı ~e - Y~~dı~. ot:ırak 50 bin ri~k bir. te_bcr- hüküınetleri adlarına teessür \'e taziJ-""e 

. th h ,"\.iu Türkiye Krzılayına gondermıstir. tclgraflart ~lıni.,...:~. 
nu§ ·. ~ı _ Iran Şehinşa ı · · ~ ..... ~ 

Ankara 1 (Husus) b' Hariciye ''ckilimiz vcr;ı;;:-..; ce\aplarda 
~L--- ~-el fela'-e .... edelerine on ın B,üdat, 1 (Ö.R) - İrak Kızılavı Tt .. ır- h k '"5"' 

l'lilll3'm zeuo e "-1" ~ .. l rdi Iran Bıı<ı- ''b 
1 1 

fel~k tz d 1 . Jik ü üı~timi7. ve şahsı namına tc1ekki.ir-
Til.rk lirası gönde~1ış. e r. Iran m~- kiye :ıe ze e a e c e enne on . i bin lercle bulunmuştur. 
' kit' d B .. cmekilitnıze ve . ".e ın en ...,,: M'll t Meclisi rcı-
lıs reisinden BUyilk 1 e ım·stir 
simb:e taziye telgrafları ge .. 1§ • her 

Fe1lket mUnasebetile dunyanın _._ 
·ıı t' . ıztır<fuına 

tarafından TUrk mı e ının . · hlir-
karşt büyük alikn ve s~ınpatı teza 
lerl hararetlt" devaın edı~·~r. V kiliıniz 

B• .. veküimi?: ve Harıcıye eah 1 . 
-:t • . • ve <ı ıs aı ı 

cevaplarında hükumetıınız. . ·, a· . . b'ldırm•<:ler ır. 
ııftmına teşekkürlerını 1 -s 

Londra l (Ö. R) - Ingiliz .radyo:~ 
, T" k.c eo;~ıvat mu-

194() senesi başında ur .e 11 
:'. ·.,.1 bas-

ııasebetile 'rtirkiyede zelz~~ _-ve Ul tinin 
kını fllciaları yüzi.in.dcn Tuı~ ın. t~. 

· ~· · b'ıldırnu.<; ıı. 
ınaterninc i.\;tirak ettıgını • dolu 

Zelzeleden sonra ırmak
lar mecralarını değiştirdi 
_ flAŞTARAFI 1 İ~Ci SAHİFEDE -ı Üç günden beri devamlı yağmurlar \'e 

Memur olarak valid~n baş~ defte~- sühunetin yi.ik,,elmesi yüzünden ~ri} en 
dar şuurw1u kaybe~, g~~k e~~.~ı- kar1ard~ Yesil ırınak tuğyan etmi>itir .. 
~i j)e enkaz ~rasında dolaşuken gorul- Irmak guzergahmdaki al"azi su altında 
müş w tcda~ı ~~~ma alınıIW?tı.r. . k~lın~r- Boğaz vadisini basan sular, 

T e b liğ le r 
FRANSiZ TEBLİGİ : 
Par.is, 1 (Ö.H) - Bu sabahki Fnmsız. 

tebliği. : Bil.tün cephe~ kayde değ r hiç 
Lir scy ,·oktur. 
ALIİAN TEBLiCi 
Berliıı, l (A.A) - Umumi kararguh 

b.ilcllıiyoı· : 
Garp cephesinde kaydc değer bir hA

di."'e olmamıştır. 
31 kanundan sonra dü~ tayyare· 

leri .şimal denir.inde Alman sahilleri üze
rinden u~"lllağa teşebbüs etmişlerse de 
lıunlar vaktinde görülerek taı·dedilmiş• 
lerdir. 

RUS rEBLiOi : 
Moskova, 1 (A.A) - Uınwut karar-

gabm tebliği : . 
:n ilk.ktınunda ehcmıniyetlı bir hadi· 

sc lmydedilnıemişt.ir. 
Son·ct hava kuvvetleri bir kaç mm

ta~yı° ınu\·afft\kıyt>tle bombardıman (>(

mi!fleı-dir. 

Moskovada 
tevkifler 

Kup. nlıag. 1 (A.A) - Politikcn ga
zctc.:;inin Tallindcn aldığı bir habere gö
te, A1mon sey~·ahı olduklarını iddia 
eden bir kaç <'cnebi Moskovada tevkif 
cdilmistlr. 

Ayni ı~awteyc göre, Gepeu teşkila-
tı, Finlan<liy:ı harbinin aldığı şekil üze
rine memnuniyetsizlik tezahürlerine 
sıhne olan Lcningrad \: e Murmansk 
uuıı1akalarına bir çok memurlar gön
dcrmistir. -*- • 

Atina ı (A.A.) - Gazeteler. • na .. tt 
zclıelcsl mi.inc1sebPtile kardes ye ıı~u e
f •k. Ttirk milleti hakkın.da haraı·etlı 1ha
kaleler ıc•azınakla devanı ediyor ~·e. b~-

Çıldıran hır ogretmen .. de enkaz .. a::ı- J..'lız~rgahındaki bahçe evlerini, cl<iri un 
da o1ü yavrularım durterken gorül- fobrıkasını hnsarn u<h·atmıstır. 

sın .. B _ - • 
ıni.istür .. Oğretmen : . . o:~az köyiinde bir kadın boğulınu~-

- Kalkın .. Yuksa sızı sınıfla bırakı- tur .. 

lngilterede 
Daha bir milyon kişi 
silah altına alınıyor •• 
Londra. 1 (Ö.R) - 23 ila 28 yaş ara-

.,ında bütün gençlerin askerlik ~ubele
rinP. mi.iracaatini bildiren emirname inı
ı.a edilmistir. ,, · · 1erını a-

ıap olan o giizel rerlerın resım 
sıyorlar. . 

Elefteron Vinrn ··a~ctesi diy<H' k:: .. 1 .. 1 
Y 

0 f , __ ll\d mus .. ı 
ardım işlerinin evır..a c. c · . 

. 1 ~ .. "k b' ··ıratlc tenun şart ara ragmen buyu ır sı ' .1• 

l'l Jll,. l ahk ha1u- k 
Diyor, cinnet ~ Uı ı:ıbcdb ınınht .. ~ı .. tasuu 

. · ordu Zava a ogre men 
ın~snuY .. 
de tedavi altına alınmıştır. 

Ankara, ı (Hususi) - Hasta ve ya-

11 dan bir kafile Turhal. Çorum ve 

Saın::;un - Amasya dcmiryolu üzerin
de Hacıhayrnk ve Çeltik i."ta.s~cınlarmın 
imlaları harap olduğw1dan trenler ak
tarma suretiyle islemekıedirler. 

Bu suı·~tle daha bir ınilyoıı l~ı~i İn-
ili~ ordu!-1una iltihak edecektir. 

ROMA-TOKYO 
HAVA YOLU 

sefirini 2'eri çağırdı 
Paris .. ı <?.R) - Malum olduğu üzere Sovyet hük.ümeti, Fi 

un·uzu uzerıne Romada Sovyetler aleyhinde yapılan nüına · ı 
nıu~ber o~arak Roma sef~r~n~ .geri almağa karar vermişti. ~o 
yem gelmu~ olan Rus sehrı ıbmad.namesini vermeden meml k 
dönmü~ür. Buna bir mukabele olmak üzeı-e ltalyan hük." e 
a• f b" ··k el · · B R ume ınos <:.ova uyu çısı . usoyu mezunen geri çağırrnıstır. B. 
sonun yakında Romaya gelmesi beklenmektedir. · 

Japonya ile So\'yet Rusya arasın 
r' aki ıhtilafların halline doğr 

Moskova 1 (A.A) -Tas ajansı bildiriyor: 
Bugün ne~redilen vesikaların japonya ile Sovyetler birliği 

mevcut ihtilaflann halli yolunda ileriye doğru attlmı~ bir adım 
bileeeğine dair Tas ajanın ta.rafından yapılan tefsirleri bütün 
iktibas etmektedirler. Tarafeyn arasında iki itilafname aktedild 
sonra geçen son teşrin ve ilk kanun aylarında Molotof ile Togo 
da bir takım görüşmeler yapılmıştır. Bu göriişmclere hariciye k 
muavini Lozovski de iştirak etmi§tir. 

Bugün aktedilen itilafnamelerin ehemmiyeti halledilmiş olan 
sele1erin miktar ve mahiyeti ile ölçülebilir. 

lngiliz tayyareleri 
iki Alman tayyaresi clüşürdül 
Londra 1 ( ö.R) - Bugün şimal denizinde bir lngiliz tayyar 

Alman bombardıman tayyareaini düıürmüttür. 
lskoçyanm şimalinde Şctland adalan üzerinde dolaşan iki 

tayyaresi de dafi toplarının atefi ile tardedilmiştir. • 
Londra 1 (ö.R) - lngiltere sahili üzerinde uçmağa tC§Chb" 

Alman tayyarelerinden bi.risi sahil muhafaza tertibata tarafı 
hakkak bir surette dü~ürülmüşti.lr. Diğer birisi de Şetland adası H 

ele düşürülmüştür. 
Bu sonuncu tayyare Şetland ada.sa üzerinde uçarak bazı bo 

atan, fakat hasaratı mucip olamıyan iki tayyareden birisidir. 

Uzak Şark Avrupa buhranın 
bir dönüm noktası teşkil edec 
Londra 1 (A.A) - Dokuz sene Londrada kaldıktan sonra 

kanunda memleketine dönecek olan Y okohama Specie Bank'ın 
dra şubesi müdürü Vikont Hoaa.akira Kona, matbuata beyanat 
lunaralc: demiştir ki: 

Uzak şark Avrupa buhranında müttefikler için hir dönüm n 
teşkil edecektir. Her şey sizin lehinizdedir. Memleketiniz yü 
nisbetinde müttehittir. Almanyada ise efkan umumiyenin yü 
nisbeti muhaliftir. Sizin elinizde bir çok menbalar var. Alma 
ise hiç bir menbaı yoktur. 

Harp ve alışveriş iş 

Pclilcbilmi~ olması Türk devlet teşkı .a
tının ne kadar mükemmel olduğunu •S: 
ı · · zarurt 
.>at. eder. Fe1likelc uğrıyanlar ı~ . y • 
ihtiyaç maddelerinin mübayeası ıç~n u 
rıanistunca verilen on bin Türk lırcıı;r
dan maada Yunan halkı arasında buf har 
icin iune toplanacaktır. Yunan Kı'.-' . a
l'ı, Kızı.laya hizmetlerini arz.eylenuştır. 

ra ı ar c • • 1 . . 1 · . . . hastanclerınc ) eı- cs.'tın ını tir .. 
Aınas} a d . 1 1 • 1 Felaket ınmtakasın ~n ~ara ı ar \ e la~ 

1 "önderilınektedır. 
ta ar ık . 1 (Hu<ıusn - Erzıncanda 

At a~;" da 'kafare.k kurtarılan ilk ya
enkaz abın .. Ankarava ~elmişlerfür. 1 ı ugun · •' 

Fı.:Mıkctzedl'!er~ Çorumdan ekmek, 
gıda maddeleri, giyecek esyu ve 76 <;a
dır gönderilıniştiı-. 

Ahnanyada isviere 
aleyhinde mlial· 
Londı~. 1 (Ö.H) - Noye Bazler Çay

i.ungun IsviçrC' hükümeti farafından ka
p.ıtılması Alınanvada derin bir infial 
U\ andU"ruı.şhr. · 

Roırıa. ı (A.A) - Gazeteler, Tokyo 
Roma seferini yupan Yaınato ismindeki 
Japon tayyuresinin bi.iyük bir intizam
la voluna devam ettiğini kaydetmekte 
·e Tokyo ile Roma :..ras.ında muntazam 
' ıı· hava hatlı tesisi imkanlarından bah-

Almanlar Finlerle ticaret muah 
desi yapn1ak istiyorlar 

Stokholm 1 (A.A) - Finlandiya menabiinden öğrenildiğine 
Almanya Finlandiya ile bir ticaret muahedesi akdi icin tekrar 
kerelere başlamağa karar vermiştir. · 

Finlandiya ile Rusya arasında harp çıktığı anlarda Almany 
landiyadan getirmiş olduğu malların bedellerini de ödemez olm 

Ta'hr:m, ı (Ö.R) _ _ İran mebusan 
~~~~--------~__.-------
: · ··· ····· · · · ··········•••···· ··· · · ··· · ··~ . . . . .. . . .. 
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dır .. 14 ya~.. ne ha.c;tanesine yatırılan 
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1~~ prkek 19 u kadın. mü- - BAŞT ARAFI BtRtNCi SAYFADA -

e~ 11'.'mekteclirlcr. 
ÖnUmüzdeki hafta iki memleket arasında iktısadi münaseb 

tekrar başlıyacağı haber alınmaktadır. 

Sovyetler miitemadiyen Almanl 
müşkülat çıkarmakta devam edi İı•tiına1, ahlaki bir eserdir 

PİERRE BLANCHAE 
Tarafından temsil olunnn 
Bu MUAZZAM FİLİM 

llayclut ve sarkısı ile birlikte 
hafta) a Cumaya 

• . 
• • . 

}<~~·~klı!~rı:cuktur.. . .. 0 g<.fatcrmiş oluyoruz. Milletimiz içindeki bu beraberlik sayesinde bu-: 
tcU<'l ısı ' uuı;usi) - Cuınarlcsı gu- 1 h 1 k 11 Ama;,ya. 1 <~· . r ai.inü saal 

2 
\"C 4.30 :gün erin en az sarsıntıyla geçeceğine ve er zoru tan mi etimizin: Cernauti 1 (A.A) _Polonya ve Galiçya yolu ile eşya nakl 

nü ı:;aat N te, Pau;
1 
~}muştur .. Bazı ha- Eyeni bir kudretle cıkaca~ına sarsılmaz imanım vardır. E sunda Almanya ile Ruslar arasında aktedilen demiryolu ani 
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Pc>lonya hükumetine yaptığımız bu 

tavsiye, bizim erkanıharbiyemizin dü
tuncelerinc tamamen uygundur. Fran
IDZ erkanı harbiyesi, harp taktiği ba
lumından Danzig şehrinde çarp:şına
la mecbur olacak bir Polonya or
'-unun vaziyetinin çok naz.ik olacağı 
lıanaatindedir. 

Bu tavsiyenin, Polonyaya yardım iş:
ni kolaylaştırmak: gayesine matuf o1-
41uıiu, Almanyanın açık bir askeri hare
laeti karşısında Polonya hükümetinin 
takdir hakkına bir engel teşkil etmedi
ii ve mevcut muahedelerle tesbit edi
len, Fransanın Polonyaya karşı olan va
ıiyetini değiştirecek mahiyette olmadığı 
hususlarını Bay Bck'c açıkça izah edi
•) 

Bu siyasi faaliyete rağmen, hadiseler 
birbirlerini takip ediyordu. Polonya ile 
Danzig sehri arasında konuşmalar in.kı
~ uğradı. 23 Ağustosta bu şehrin se
nası bay Förstere hükümet reisi unva
:nanı verdi. Bu hidiseler karşısında 24 
Aiustos akşamı Varşovadaki Fransız el
çisi hariciye nezaretine giderek (Polon
~nın sonradan tamirine imkan olmıya
cak bir vaziyeti doğurabilecek mahiyet
te olan her tiirlü teşebbüsten imtina et
ıı.esini ve bu hususta müttefiklerin mli
taleası alınmaksızın hiç bir şeye teves-
8ijl •lunmamasını) bildirdi. 

Yine bir çok hidiselerin cereyan et
tiji 24 Ağustos gününde Amerika reisi 
cünıhuru B. Ruzvelt, Hitler ve Maçiski
ye müzakere veya hakem ve yahut bi
taraf bir devletin ara bulucu müdahale
si il~. aralarında hasıl olan ihtilafı .,ul
han halletmeleri hususunda, her kesçe 
ınali'im olan mektubunu gönderdi. 

RUS - ALMAN MUAHEDESt 
21-25 Agustos gecesi, bay Kulondr t.e

lıefoııJa Bonneye şu malftmatı veriyor
du: (Bcrlin resmi mehafilinde, Alman
ya ve Rus.Yanın 23 Ağustos muahede
•yle yalnız Polonya meselesini değil, 
§ar.ki ve cenubu §arki Avrupasını alaka
dar edecek bütün meseleleri kendi ara
larında ve diğer bütün devletlerin mü
dahalesini bertaraf etmek suretiyle hal
le karar verdıkleri söylenmektedir. Bu
rada dolaşan bir habere göre Rus - Al
ınan muahedesinin ilk neticesi Polonya
ıun taks!ınidir. Dıger bir rivayete naza
ran da Polonya bir Tampon - Devlet 
haline irca olunacaktır. Litvanya aynı 
rolü oynıyacak ve Vilna kendisine iade 
olunacaktır. Bohcrnya ve Moravyaya 
ınuayycn bir dereceye kadar bir istiklal 
\'erilecek, Slavlarla Jermenler arasında 
körük vazifesini göreceklerdir. Sovyet 
Rusya ve Almanya Baltık devletlerinin 
\le Ronmnyanın hudutlarını tadilde 
UJU§acaklardır. Elçi sözlerini şu suret
le bHiriyordu: (Bütün bu malUmatı 
kaydı ihtirazi ile bildiriyorum. Yalnıı 
§Urasını da işaret edeyim ki bu haber
ler Almanyanın ümitlerine çok uygun
dur. Bu sebeple Berlin siyasi mehafi
li, muahedenin iki devlet arasında dai
ıni müşaverclerde bulunulacağını göste
ren üçüncü maddesıne çok büyük bir 
ehemmiyet atfetmektedirler.) 

25 Ağustosta, Polonya hariciye naz.ırı 
B. Bek Fransız sefıri ıle yaptığı bir gö
J'U me esnasında Leh hükümetinin çok 
h yük bir soğukkanlılıkla harekette de
vam edeceğini bildirdi. 

Fakat diğer taraftan Danzigtc müte-

madiyen yeni hadiseler çıkıyordu. Po
lonya hüklimeti bir kaç Polonya memu
runun Danzigte Almanlar tarafından 
tevkifi üzerine idari ve iktisadi mahiyet
te bir takım mukabclei bilmbil tedbir
leri almağa mecbur kaldı. 

Polonya - Almanya hududunda yeni 
hadiselere şahit ohınuyor. General Fori 
Polonya orduları başkumandanı Riç
simigliye hudutta Polonya kıtaatı tara
fından hiç bir tedbirsizliğin ika edilme
mesi husu.wnda emir vermesini tavsiye 
etti. Polonya başkumandanı Almanya
nın Polonyayı ihtiyatsızca bir harekete 
sürüklemek için yaptığı manevraları id
rak etmekte olduğunu kurulan tuzağı 
görmekte olduğunu ve bu tuzağa düş
miyeceğini bildirdi. 

Fransız elçisi bay Kulondr ile Alman 
Şansölyesinin mUlakatı: 

25 Ağustosta Hitler, Fransız sefirini 
çağırdı. Ve konuşulacak olan s<•zleri B. 
Daladiyeye bildirmesini rica etti. Ac::a
ğıdaki telgrafla bay Kulundr bu vazife
yi yerine getirdi: 

(Bugiin öğleden soma. saat 5,30 da 
beni ~ağırtmış olan bay Hit1erle konu,'j
tum.. Sözlerinin hülfisasını naklediyo
rum. Bay Hitler, vaziyetin vahameti 
ka~ısında size bazı beyanatta bulunrna
ğa mecburum, bu beyanatı bay Daladi
yeye bildfriniz diyerek sözüne başladı 
ve şu suretle devam etti: 

- B. Daladiyeye söylemiş olduğum 
gibi, Fransaya karşı hiç bir düşmanlı
ğım yoktur. Alsas - Lorenden vazgeç
tim. Fransız - Alman hudutlarını kabul 
ediyorum. Memleketinizle ihtilaflı ol
mağı istemiyor ve aramızda iyi müna
sebetler idame ettirmekten başka bir 
şey istemiyorum. Polonya yüzünden 
Fransa ile çarpışmak bnna çok acı ge
liyor. Halbuki Polonyanın . tahrikleri, 
Almanya için devamı kabil olınıyan bir 
vaziyet yarattı. Bir kaç ay evvel Po-
Jonyaya makul tekliflerde bulundum. 
Danzigin AI.manyaya iadesini, ve bu 
şehrin şarki Prüsyayn bağlanmasını te
min edecek dar bir yol istedim. Halbu
ki lngilterc tarafından verilen garanti, 
Polonyayı şımarttı. Varşova hükümeti 
yalnız bcninı tekliflerimi reddetmekle 
iktifa elmiycrek Alman eka1liyetlerine 
çok fena muamelelerde bulurunağa bas
ladı. Ve seferberlık icin teclbirler alma
ğa başladı. 

Ilk defa Alman matbuatına, Polonya 
mezalimi hakkında hiç bir şey neşret
memelerini emretmiştim. Fakat Mla va
ziyet her türlü hudutları aşmıştır. 

Sesi ateşlenen B. Hitler şu şekilde 
konuşmasına devam etti: Böyle bir mu
ameleye hiç bir devlet tahammül ede
mez. Yeni tahriklere kuvvetle mukabe
le edeceğinı. Bir daha tekrar ediyorum. 
Memleketinizle her ihtilafı bertaraf et
mek istiyonım. Fransaya hücum etmi
yec~ğim. Fakat eğer Fransa harbe gi
rerse sonuna kadar devama ahdettim. 
Ben galip geleceğim kanaatindeyim, siz 
de galip gclcceğinW zannediyorsunuz. 
Fakat emin olan şey, Fransız ve Alman 
kanının akacağıdır. Aynı derecede ce
sur olan iki kavmin kanı.. . Bir daha 
tekrar ediyorum. Bu raddeye varmak 
benim için •ok acıdır. Bu hususu rica 
ederim bay Daladi;ye~ c tarafımdan söy
leyiniz. 

•• BJrMEDJ •• 

Fransanın 

mühim 
Roma sefiri B. Ponso 
bir nutuk söyledi 

Paris 1 ( Ö.R) - F ransanın Roma sefiri Ponse mühim bir nutuk 
söylemiştir. Fransızların harp dolayısile her zamandan fazla birleştik
lerini müşahede ettikten sonra Fransayı lngiltereden ayırmağa çalıpn 
Alman propagandası ile istihza etmiş ve şun lan söylemiştir: 

« Harbm mesuliyeti hakkında kimsede şüphe yoktur. Sarı kitap, 
barışı kurtarma gayretimizi göstermiştir. Fransa, modern harp musi
betinin ne olduğunu biliyor.> 

Ponse, bütün dünya manevi kuvvetlerinin müttefikler lehinde bu
lunduğunu kaydetmiş ve kat'i zaferden evvel silahın elden bırakılmı
yacağını beyan etmiştir. 

merikanın rolü 
Anıerika harbe uzak 
fakat tesirine dahildir 

Faris, l(Ö. R) - «Nevyork Taymis> 
gazetesi geçen senenin 12 ayın.t doldu
ran hadiseleri gözden geçirerek şunları 
yazıyor: 

«Amerika, her ne kadar harbe dahil 
değilse de, medeniyetin uğradığı kriz
den müteessir olmaktan hali kalamaz. 
Askeri, siyası ve ekonomik bakımdan 
Amerikanın tecridi mümkündür. Mane
vi bakımdan ise mümkün değildir. Biz 
de, Avrupa ve Asya gibi ayni dünyanın 
bir klsmıyız ve hadiselerdeki mesuliyet 
hissemizi kabule mecburuz. 

«F.€'er bugünkü garp medeniyeti ye
rine bir istibdad veya anarşi rejimi kaim 
olursa bu badireden biz de zararsız ~
kamayız. Avrupa harbinde bizim de oy
nanacak bir rolümüz vardır. Fakat mu-

hasımların rollinden daha başka ve hu
susidir. Bu bir yapıcı tavassut rolüdür. 
Bizim demokrasilerle · nasyonal sosya
lizın, Flıılerle bolşevizm veya Çinlilerle 
japonlar arasında te1ifi beyne matu{ bir 
tavassutta bulunabileceğimizi d~mek 
bile bize bir hakaret olur. Ancak, hiç 
bir millete hasım olmadıklarını isbat 
edecek ve serbest ekonomi programı ha
ricine çıkmıyacak milletler arasmda ta
vassut hizmeti görebiliriz. Ve tavassut 
hizmeti yaparken, diğer milletleri tec
rübelerimizden istifade ettirebiliriz. Bi
zim yeni bir idarei maslaha1a, yeni bir 
muvakkat teskin programına değil, an
cak devamlı bir sulha kavUfJDak i9in iş 
birliğimiz mevzuu bahaolabilir.> 

Romada bir yangın 
Papalığın Şansölye sarayında bir 

çok tarihi eserler kül oldu 
Roma, 1 (Ö. R) - Papalığın şansölö

ri sarayında, bir kaç gün içinde ikinci 
defa olarak yangın çıkmıştır. Bu bina 
Roma dahilinde Vatikanın «Eksteritor~ 
yabte• hakkından istifade eden 
en muazzam binası idi. Muazzam sara
yın yansı sür'atle alevler içinde kalmış
tır. Italyan Rönesans devrinin en nefis 
bir cevheri olan sarayı kurtarmak için 
sarfedilen msaiyi muazzam bir halk yı
ğını alaka ile takip etmiştir. Yangın kıs-
mı Azamı itibarile tahdid edilmekle be
raber sabahın saat üçlinde büyük me
rasim salonu ve sarayın merkezi kısmı 
halA yanıyordu. Mühim itfaiye kuvvet. 
leri mahallinde çalışmakta olduğundan 
yangının süratle bastırılacağı ünlld edil
mektedir. Hasarat şimdiden çok mühim
dir. Muazzam saray dahilinde bulun-

makta olan 17 ve 18 inci asra ait şaheser 
tablolar ciddi şekilde hasara uğramış
tır. Bi1hassa büyük merasim salonu 
17 inci asra ait nefis tablolar ve halılarla 
dolu idi. Yangının bilfiil tahribatta bu
lunmadığı kısımlarda da, ateşi söndür
mek için fışkirtılan sular bir çok san'at 
eserlerinin bozulmasına sebeb olm~iur. 
Bir taraftan yağmur yağmağa başladığın 
dan yangının devam etmiyecefi ümid 
ediliyor. 

Bir kaç gün evvel daha az <'hemmiyet
li bir yangın bacılangıcını takiben Şan-
sölöri sarayının tekrar büyük bir yan
gına maruz kalması bu işte caniyane 
bir teşebbüs ihtimaJini hatıra getirmek
tt.'<lir. Vatikan ve Italyan zabıt.alan müş
terek tahkikatta bulunuyorlar. 

' Kanadadan 2 nci kafile 
asker lngiltereye geldi 

Londra 1 (Ö.R) - lngiliz dominyonlar nazırı Antoni Eden ikinci 
Kanada fırkasının Ingiltereye emniyetle nakline nezaret eden Fransız 
deniz kuvvetlerine teşekkürlerini ve takdirlerini bildirmiştir. 

Londra 1 (A.A) - Kanada kıtaatının tam techizatlı olarak ikinci 
kafilesi dün lngilterenin garp sahiline gelmiştir. Kafileye bilhasea bir 
Fransız harp gemisi refakat ediyordu. 

Dominyonlar nazırı Eden bu kafileyi karşılamış ve Kanada kuv
vetleri kumandanı general Mac Naughton ile bu münasebetle nutuklar 
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Alman oyunu 
Rus ittifakını kaybettiğinden ltal
yanın fili yardınıını temin etmek 
Paris 1 ( ö.R) - Deyli Herald gazetesi şunları yazıyor: 
Almanya için en büyük mesele, Rus ittifakını kaybetmeksizin ltal

yan ittifakının fiili olmasını temin etmektir. Almanya, Rusyayı lsve
çe, Romanyaya, Türkiyeye ve Irana taarruz sergüzeıtine sürüklemek 
ümidini kaybetmemittir. Nasyonal Sosyalist görüşlerinde ltalya, har
ba bilfiil iştirak etmeden de, ittifak teahhüdlerini yerine getirebilir. 
Almanya lehinde bir diplomatik faaliyete giriımesi veya F ranaayı Alp 
ve Tunus hudutlarında tahşiclata mecbur kılacak bir siyaset takip ey
lemesi bu §Ckillerden bazılanclır. Diğer taraftan, Almanya Moskova 
hükümetini Çankayşek hükürnetine müzaharetten vaz geçmeğe ve 
Çinde japonların kurdukları yeni nizamı kabule, buna mukabil Tibet 
ve sair Çin aksamında menfaatler tesisine kandırmak ümidindedir. 
Alman tasavvurlarınca Çinin bu suretle japonya ve Rusya arasında 
taksimi lngiliz emperyalizmine karşı merkezi Asyada yeni bir hare
ket ihdas edebilecektir. 

Hitlerin takip ettiği oyun budur. Fakat henüz tatbikatı tam olarak 
ba~Jamamıştır. Deyli Heraldın fikrince böyle bir oyunu kazanmak, 
Hitlerin ümid ettiğinden çok daha güçtür. 

Finlandiya yardım için 
Fransaya teşekkür etti 

Pariı 1 (Ö.R) - Finlandiyanın Paris sefiri, Franeanm Finlandiya
ya kartı büyük dostluk tezahüratından ve yardımlarından dolayı 
memleketinin minnettarlığını bildirmiştir. Sefir bu münasebetle tun
ları, söylemiştir: 

« Bu harp çok. nisbctsizdir. Fakat Finlandiya ordusunda yaptığı 
mücadelenin kudsiyetine inanmamış tek ferd yoktur. Askerlerimiz 
vatanın, hürriytet ve istiklalimizin müdafaası için harp ettiklerini, ay
ni zamanda medeniyet ve insaniyeti müdafaa ettiklerini biliyorlar. 
Finlandiya ordusunun mukavemeti ne olursa olsun, elli kat faik bir 
düşmana karşı ilanihaye mukavemetin imkansızlığını biliyoruz. Bü
yük yardımlara muhtacız. Fransa, Finlandiyaya mümkün olan yar
dımlarda devam edeceğini bildirmiftir.> 

Helsinki 1 ( ö.R) - Finlandiya on:luları baş kumandam marepl 
Mannerhaym yıl başı münasebet" le ordusuna hitaben bir emri yevmi 
neşrederek askerlerle sivil muhafızlara ve vatanın müdafaasına iştirak 
eden bütün Finlilere yeni yılı tebrik ederek bu senenin Fin silahlarına 
zafer getirmesini temenni etmiştir. 

Son Fin zaferi 
Sovyet taarruzu 

bir fırka 
tamamen 
1!1ahvoldu 

kırıldı 

- RAŞTARAFI linci SAYFADA - la civarında diğer ağır bir muvaHakı-
bir mu:LafCcriyct elde etmiılcrdir. yelcıizliğe Ub'ramışlardır. Sovyet al:u 

teati eylemiştir. 

Finlcre 

Bu hnrpte 168 inci Rus fırkasının 18 toplan Finlerin sahil bataryalarına kar
bin kişilik efradı tamamen imha edilmiş- şı §iddetli bir faaliyet göstermiş iseler 
tir. 2 7 top, 100 tank, mühim harp gana- de hiç bir netice elde edememişlerdir. 
imi iğtinam edilmiştir. Bir haftadanheri Finlerin Kelya - Vokozulo arasında 
devam eden çarpı17ınaların bu neticesin- bir muhasara hareketi muvaffakıyetle 
den sonra Finlandiyayı ortadan ikiye neticelenmiştir. Seri hareketli iki Fiıı 

d 
ayırmak tehlikesi ortadan kalkmıştır. müfrezesi bir Rus kıtasını mağl(ip eyle-

yar Jm ederlerse Finlandiyalılar Karelide umumi bir miştir. Finler 450 projektör, 81 mitral-
RU& taarruzunu dakikadan dakikaya yöz, 9 otomobilli top, bir çok telefonlar 

memleketlerini bı·tarallıktan bekliyorlar. lveerddır·iğ.er mühim malzemeyi ele geçlrJJiW.ş-
Leningrad cepheainde 1 5 O bin Rus 

k dd d k/ • askeri tahıid edilmiştir. Roma, 1 (Ö. R) - Sovyetlrin Finlere 
Çl mış a e ece ermıf • • Mannerhaym müdafileri bu harbın en karşı kumanda heyetinde değişiklik yap. 

Londra 1 ( Ö.R) - Hali hazırda Almanlar küçük bitaraflara ve muazzam hücumuna multavemet etmeie tıkları görülmektedir. Kumanda general 
Sk k ad la 

hazırdırlar. Stern ile general Meştikof arasında tak-
andinavyaya tehditler savurma t ır r. Alman yarı resmi mah- Lad sun· edı"lmı.ş" tir. General M,,. .... :ı.0f Kareli 

oganın §İmali ıarkiainde harba 9'""" 
filleri Skandinavya memleketlerinin bitaraflıktan çıkmak üzere olduk- fiddetle devam ediliyor. berzahında Mannerhaym hattına karp 
larını iddia ediyorlar. Finlandiyalılar Rus irtibat kollarını olan harekatı idare etmektedir. General 

Berlindeki lsveç ve Danimarka muhabirleri milletler cemiyetinin lurpalamaktadırlar. Burada da Kiyerjervi Stern ise Sten cephesindeki harekita 
d k d ı 1 k 1 harbında olduğu gibi Rus ordusunun kumanda ediyor. General Meştikof y&o 

yar ım aran yüzün en şima meme et erinin harba sürüklenecekle- rine bütün cephe kuınandanlıg~ının ae-
bozguna uğraması tehlikesi vardır. e 

ri Alman mahfillerinde söylendiğini bildiriyorlar. Paris 1 (ö.R) _ Suolmo Salmi mu- neral Sterne verildiği teyid etmemiştir. 
Almanya, Skandinavya memleketlerinin Finlandiyaya yardımları harebesi Sovyetlerin tam bir hezimetile Rus tayyareleri bir çok keşif uçuş1an 

bitaraflık hükümlerini ihlal edecek mahiyette telakki edileceğini bu neticelenmiıtir. 11 tank, 2 7 top, 15 O yapnu~lar ve Finlandiya içindeki şeW;r-
ıek ı ih k d 

hücum arabası, 150 at, binlerce eil~h ig~ _ leri bombardıman etmişlerdir. Rus tay-
r.'em et ere sas etme te ir. yarclcri Helsinki üzerinde de üç defa 

300 A k d f tinarn edilmiı ve bir çok. Rus askeri esir bo 
merl. an ra yo stasyonunun edilmi•tir. uçmakla beraber, mba atmrutu§1ardır. 

v Fin hava bataryalarının faaliyeti mani 
Sovyet zayiatı ölü olarak 1 O binden 

1 ı h kk d k• fazladır. olmuştur. Sahil Fin tahkimatına karp 
ta Ya a ln a 1 neşrl•yatı diğer taarruzlar neticesiz kalmıştır. Fin Sallada on ilti tank, Ladogada 6 tank 

tahrip edilmiıtir. toplarının 2 Rus tayyaresini düşürdüğü 
Roma 1 (Ö.R) - Dün akQ>:llm 300 Amerikan radvo :•tasyonu ltal- söylenmektedir. 

:.-- J - Salla muharebesinde yüz top, 450 Ö R) N 
Ya hakkında bir yayım yapmı!lllardır. Bu ne!llriyatta, tarihi bir h!!!..ıı·se 1- ' J f k 6 Roma, 1 ( · - orveçten Trom-~ ~ ao ma.Une i tü en iğtinam edilmiş, 1 tank soeden alınan haberlere göre Fin kıta-
olan Papanın ziyaretinin ehemmiyeti kaydedilmiştir. Amerikan rad- iitinam edilmiştir. ları Petsamo limanını yeniden işgal et.-
yolarının fikrince Arnavutluğun ilhakı ltalyanın Tuna havzasındaki Helsinki 1 ( ö.R) - Rus tayyareleri mişlerdir. 

f 1 harbın ba••ndan beri dün en büyük faa- R ı (Ö R) O d men aat erini mühim mikyasda arttırmıştır. ltalyanın ispanya harbm- ,.. oma, · - r uya hitabr.1t 
liyetlerini gösterdiler. Bütün finlandiya d h" b · d F" b k mand 

daki faaliyeti ve Avrupa sulhunu kurtarmak için Du'"çenı·n gayretleri- ra yo ıta esın e ın aş u anı tehirleri üzerinde uçuılar yaparak sivil mareşal Mannerhayrn Sovyet kıtalarına 
ni yadettikten sonra Amerikan radyosu ltalyanın adalete müstenid halkı bombaladılar. Viburgda bir hasta- karsı kazanılan muvaffakıyetlerden si-
yeni bir sulh tesisi arzusunun kendi memleketindeki yapıcı ve kurucu neye de bombalar düımüştür. Halk ara- tayişle bahsetmiştir. 

1 · J ad ka · · F k ıında ölenler ve yaralananlar vardır. F" 1 d" p · ] · · d d oda gayret erıni aza tm ığını ydetmıştı. a at bu, ltalyanın ihtilafın ın an ıyanın arıs e çısı e ra y 
aonuna kadar kılıncını kınında tutacağı demek degw ildir. Hadisatm is- çok mühim bir nutuk söylemiştir. Fin 

Roma, 31 (A.A.) - Gecikmiştir: mukavemetinin safhatını alaka ile takip 

Skandinav 

imdat istiyen I 
Yunan vapuru 
Nevyork, 1 (A.A) - Sahiller idaresi 

funan Tek iarh i vnpurundan yenide~ 
•tiratle imdat istiyen te1sizfor alınıştır. 

tikbalde nasıl inki~af edeceğini tahmin etmek imkansızdır. Bu sebeple Italyan gazeteleri, Rus kıtaatuıın Fjn- eden milletlc.rin gösterdikleri dostluk ve 
Yanarak batan ltalya askeri hazırlığını ikmale devam ediyor. Fakat bu hal ltalyan landaya karşı yaptıkları harekatta uğ- sempati tezahürlerine teşekkür ettikten 
İspanyo.1 transatlantiği milletine, gıda maddelerinin vesikalandırılması gibi hususi hiç bir fe- radıklnrı yeni muvaffakıyetsizlikleri tc- sonra Finlandiyaya en müstacel bir şc-
Madrid, ı (Ö.R) _ Kabo San Anton- barüz ettirmekte ve Rusların en son kilde yardım yetiştirilmesi hususunda 

Nevyork, l (A.A) - Campbell vapu
?tı Yunan gemisinin bulunduğu yerden 
~ksen mil mesafede ve diğer Kelvin 
\tapuru da GO mil uzakta bnlunmakta
dır .. 

ller iki vapur da siıratle Yunan gcmi
linin imdadına koşmaktadır. 

bOKTOR OPERATÖR 

Sami Kulakçı 
kulak, burun, Bogaz hastalıklan 

Müt~hassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
'-i: G .. tepe tramvay cad. No. 992 

dakarhgw ı istilzam etmiyor. uha b 1 d 150 tank ka b tt"kl · · d · yo adlı İspanyol transatlantiği Kanarya m re e er e y e ı erını ısrar etmiş ve emıştir ki: 
adaları açığında kfımilen yanarak bat- Italyada hayat, huzur ve sükunet içinde cereyan etmektedir. ltal- yazmaktadır. «Fin1andiyanın kendi ordusundan 4 
mıştır. Vapurun 250 kişiden ibaret olan yanın harba girmiyeceği ümid ediliyor. Fakat harp gayri kabili ictinap Kar fırtınaları Rus askerleri arasında misli kuvvette ve en modern techizatla 
yolcuları bir Fransız vapuru tarafından olursa, ltalya buna hazırdır. Her tarafta, Düçenin basiretine olan iti- mühim tahribat yapmış ve motörlü va- müse118h bir orduya karşı koymakta 
ku ... --larak bı"r İspaııyol limanına çıka- d sıt.alan hareketsiz bırakmıştır. devam edebilmec:i arzu ediliyorsa bu '~, ma dan mütevellid bir huzur hissi mevcuttur. I ı ı b d başk p nlmıı:tır. ta yan gazete eri, un an a C't- vardımın müstacelen yapılması elzem-
r~hnan cephanelerden Dli!ll!lti&!2&~ samo civarındaki Rus kumandanlığının dir.> 
ya B M •• b • ı erzak noksanlığı dolayısile kıtaatından Roma, ı (Ö. R) _ Fin cephelerinde 
istirdat edilenler ayram unase ~tıy e bir kısmını geri aldığını bild"mıekted" r. vaziyetin Rus ordusu için vahim birse-
Dublin, ı (A.A) _ Polis, Phoniks ka- '-' Roma, l (Ö. R) - Finler büyük bir kil alması Rusya içinde, bilhassa şinıal 

lesinden çalınan harp malzemesinden zafer kazanmışlar ve Luvanto gö]ü c·- garbi noktalarında gürültü ve nümayiş.-
iki tonunu daha istirdat etmiştir. İki ton Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de varında Rusları mağlôp ederek bir cok lere sebeb olmuştur. Moskova radyosu 
malzemenin daha istirdadı lazımdır. malzeme zaptetmişlerdir. Harbın iptida- dün, bir çok fabrikalarda gece isyanlar 

Bir 1 ktrlk b AlaA 1·yelı· Hacı Aı· de Abdull h sındanberi ilk defa olarak Sovyet kuv- çıktığını itiraf etmi§tir. Hükt1met, bil-e e santra ) Z8 a • vetleri Ladoğa gölünün buz tutmuş. olan hassa askeri unsurlar arasında, bir çok 
yangınuun netıcesı K . M w sathından geçerek taarruza teşebbüs e•- tevkifat emretmiştir. 
Lille, 1 (A.A) - Elektrik santralı 8 Z m) r 3 g a Z a S J mic:lerdir. Faris, 1 (Ö. R) - Ladoga gölünün, 

yangını neticesinde hasarat mikdan se- Finler Niyoto Yırlı mıntakasında şbnali şarkisinde büyük bir muharebe 
kiz milyon franga baliğ olmaktadır. Bugünden ltllJaren 20 gün müddetle Luofalmi civarında yeni bir zafer da1'cı cereyan etmektedir. Ruslar tanklarla 

3500 ze yakın abone elektrikten mah- Rekabetsiz satışlanna başlamıştır .. DORMEY, FiŞER, FAYN VOLSEN kazanmışlardır. Bu muharebe esnasında cfSlU geçmek istemişlerse de ağır zayia-
rum kalmıştır. elbise, pardesU ve paltoluk kuponlariyle nadide İngiliz novoteleri ve biJa. l 5 bin Rus werleri telef olmu~. Fin- ta dttçar olmu§lar 'Ye muharebe meyda-

r n· 3668 Kama te~~a.•- ~•·- mum yerli elbise, pardesü ve paltoluk kumaşlannı •lmak istiyenler m .. tlaka lerin harp ganimeti «rasmd:ı 27 top, mnda 6 tank bıralmnıtlardır. On Ru. 
----~~-~~ • - ~,.... ~···~~'...__Jla.:Lbn··--avlbuUU1ilL-l_wvır.-...,,~·~-OL..J,...ar..·~··ı-.o·~·~··-. .. ~· .... .ı.a.·--'===::=::.;;;;;;;;;;:;;;::~:..:.._~a....lJ1.L._1•uft~-·ılt..~~?~ıtaz:aol•wn~ıı:u.._· toı:~l!ıllı...:ltaııı~D.L~ıuı..-.ı-.1...:u~ı-...-.....ı..A...moi:nd.ıa...u .... -ı.ıı......~-



Z SON KDUll SAL 1 1940 

lngiltere 
Finlandlyaya yardım 
eclecetini resmen 
bildirdL. 
Londra, 1 (Ö.R) - İngiliz hlikümeti 

Rus tecavüzil dolayısiyle Finlandiyaya 
yardıma karar verdiğini Milletler cemi
yeti umumi ktitipliğinc bildirmiştir. 

İngiliz yardımının ne şekilde yapıla
cağı tasrih edilmemişse de İngilterenin 
çok esaslı bir yardımda bulunacağı söy
lenmektedir. 

Asker göndermek mevzuubahis değil
dir .. Fransa ve Büyük Britanya yardı· 
mm sUratle yapılması hakkında birbir
leriyle sıkı temas halindedirler. 

- 7---

B. Kordel Hull'un 
yeni yıl mesajı 

Ankara Radyosu ~ 

DALGA v1ivHı.vcv ı Emlak ve Eytam Bankası 
BVGVH 

12.30 Program7.~~mleket saat ayarı. M E R K E Z 1: A N K A R A 
ŞUBELERİ : İstanbul, izmlr-

A ja o )arı: Bursa, lzmit, Adana, 
Eskişheir, Zonguldak 

Yapılacak ve yapısına başlanmış meskenler için vatandaşlara milınkUn 

olan kolaylıkla yardan eder .. 

Mevcut gayri menkuller karşılığında 

ikrazat yapar 
Faiz senede % 8 i tur .• 

Aynca komisyon almaz .. 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar .... 

W.1'. Renry Van der Zee 
Veşürek8sa 

SPERCO VAPVR 
ACEN'l'ASJ 

---~ -
AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. ADRIATIKA SOSY~ ANONIMA 

N E V Y R K Dl NA VİGAZYONE 
bekleniyor.. ctı.ıclA f" .. 1 

EXPLORER vapuru 19 İlk kAnunda beklenmekt:1~1~~ p· -
1 N 94

olitarlhlnC de 
bekleniyor.. Marsll . ıre, apo , enova 
EXTAVİA vapuru 23 İlle Ununda cıri~ 1;;1t~1~'t° h~~~et edecektir. 

bekleniyor.. rlhinde sa motoru 2/ 1/940 ta· 
~OUTH vapuru 24 İlk kdnunda gün saat 11;8~ k~n~je P!lerek . a~ 

beklcnıyor.. Cenova h k Napoli ve 
DEN NORSKE l\IİDDELHA VSLİNJE . ya are et edecektir. 

O S L O B~DİSİ motörU 3-1-940 tarihin-
NORVEÇ LİMANLARI İÇİN: de Uı:nanımı.za ~~lcrek ertesi gün saat 17 
BOSPHORUS motörU 27 ille kdnuna ~= ~ı~e, B.;ı~sı, Zara, Fiume, Venedik 

doğru bekleniyor. tir rıyes anlarına hareket edecek-
SERVİCE l\lARtril\fE ROUMAİN .. .. 

B U C A R E S T m ZARA motorU 10/1/ 940 tarihinde li-
KÖSTENCE İÇİN ı Piı::ı'i~ ~e~erclc erte~i gUn saat 17 de 
BUCUREŞTİ vapuru 7 Sonkanunda Vcn~di~e dizi,h kZara, Fıum:, Triyeste ve 

bekleniyor.. ö are et edecektir. 
PELEŞ vapuru 13 son kAnunda bek- d C~t°EA motörü 10 - 1 - 940 tarihin-

lenlyor.. e c~ekte olup Pire, Napoli, Ce-
Vapurtann isim ve tarihleri hakkmu nokv~, Marsılya limanlarına hareket ede-

hiç bir taahhüt alınmaz. oe tır .. 
Vapurlann hareket tarfhlerlyle nn- NOT - Biltün bu vapurlar Tr' 

1 lardakl · likl veya Ce d ıyeste un değişık erden acenta m• rlka lim nova a Şimali ve cenubt Ame-
suliyet kabul f!tır.e:ı.. An . anlarına hareket eden İtalia 

onım seyrlscfain . k . . 

Londra, 1 (Ö.R) - Amerika harici
ye nazırı B. Kordel Hul yeni yıl mesa
jında yeni senenin terakki ve hürriyet 
kuvvetlerinin zaferini temin edeceğini 
ümit ettiğini söylemiş ve şunları ilave 
etmiştir: 

•Harp ancak biltün milletlerin sulh 
vasıtalarını ihtiyar etmeleri ve vicdan 
ile aklı selimin davetine cevap verme
leri şartiyle bitebilir.• 

B. Kordel Hul •Bütün milletler• ta
birini diğerlerinden ayıracak şe~~e 
söylemiştir .• neyli Telgraf• gazetesinin 
Vaşington muhabiri bu beyanatı nakle
derken diplomasi nezaket kaidelerinin 
ve Amerikanın bitaraflık siyasetinin im· 
kan verdiği nisbette, B. HulUn İngilt~n: 
ve Fransanın zaferini temenni ettiğini 
açıkça izhar etmiş olduğunu kaydetmek-

12.35 Ajans ve Meteoroloji haberleri, 
12.50 Türk müziği, Çnlanlar: Vecihe, 
Cevdet Kozan, Reşad Erer, Ruşen Kam, 
1 - Okuyan: Muzaffer tıkar, 1 - Niha
vent peşrevi, 2 - Münir Nurettin - Ni
havent şarkı: (Sensiz ey şuh gözler.im 
av!re), 3 - Udi Cemil - Nihavent şarkı: 
(Ezvakı cihan fikreti hülya gibi geçti), 
4 _ Arif bey - Nihavent şarkı: (Yanıl
ma atC§i aşka), 5 - Sadettin Kaynak -Ni
havent şarkı: (Gel göklere yükselelim), 
2 - Okuyan Radife Ertem 1 - Şevki 
bey - Uşşak şarkı: (Dağlar dayanmaz 
eninine), 2 - Şevki bey - Uşşak şarkı -
(Düçarı hicri yar olalı didem ağlıyor), 
3 _ ....... - Hicaz koşma: (Ebruların'\'l 
uıhmı), ~ - Arif bey - Uşşak şarkı: (Sa
ki yetişir uyan aman gel), 13.30/ 14.00 
Müzik: Karışık hafif mütlk (Pl.) 18.00 
Program, ve memleket saat aynrı, 18,05 
Müzik: Cazband (Pl.), 18.40 Kon 
(Ziraat saati), 18.55 Serbest saat, 
Memleket saat ayarı, Ajans ve Meteo
roloji haberleri, 19.30 Türk müziği: Mü
zikli yurd panoraması, üç kemençe 
tanbur, lavta ve saz refakatile, An 
radyosu küme ses heyeti, Idare e 
Mesud Cemil, 20.15 Konuşma (Ikt 
saati), 20.30 Türk mütlği: Halk tü 

İ~tekler için 1, fazlası için 2 lira ve muamele intaç edildiii takdirde bir 
liradan aşağı olmamak üzere aynca lira başına on paradır .• 
Gayri menkul ipoteği ve esham ve tahvilit rehni karşılığında Banka 
muameleleri yapar .• 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır ..• 

Daha fu.la tafsillt için ATATURK ve Hindista h şkır etmın ve Afrika 
İYE na are et ed LLOYD 

Zee ve Ş.,.. Vapur acentalıl:ına mllraca- keti vapurlarına ıe1:aırndlifseyrısd 1efaln §ire er er. 
at edJlmesl rica olunur. NEERLANDAISE ROY ALE 1 
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der TR STİNO ano · ~n 

TELEFON ı ZGe'l/ıtOI KUMPANYASI 

~ ------- de ~~S ckvapuru 7/ 1/ 1940 tarihin-leri ve oyun havaları, Sadi Yaver ' 
man, 20.50 Türk müziği: Saz eserleri, 
Iki kemençe, iki tanbur, Çalanlar: Fa
hire Fersan, Ru~en Kam, Refik Fersan, 
Izzeddin Okte, 21.15 Konser takdimi: 

.. 
~ . ~ 

.. UMDAL cnm te olup Anv Ro 
UMUMİ DENİZ ACENTALICI Lm. dam ve Amsterdam limanı e.rs, tter-
ZETSKA PLOVIDBA A. D. KOTOR edecektir. anna hareket 

tedir. _,.. .. .____ 

Alman radyosunu 
tekzip 

Londra, 1 (Ö.R) - Alınan radyosu 
f ngilterede fecl bir tren kazası olduğu
nu bildirmekte ise de doğru değildir. 

Yine Alman radyosu Egi adlı bir ~~
]iz; sahil gemisinin batırıldığını bildir
miştir. Bu haber de doğru değildir. İn
giliz donanmnsında böyle bir gemi yok-

tur~ndra 1 (A.A) - LUksemburg hü
kUmetl, ~yyarecl Martinin ~çmada_n 
•8 saat evvel kaçmıyacağına dair vaktı
le verdiği sözü geri a!111ı~ ~lduğunu İn
giliz hükümetine bildırmıştır. 

İngiliz hava nezareti bu subayın ver
(Jiği söze rağmen kaçtığını iddia eden 
'Alman radyosunu cuma gUnU tekzip et-
miştir. 

-ı:--

Almanyaya dönen 
transatlantik 
Berlin 17 (A.A) - Takriben 17 bin 

tonluk Alınan transatlantik gemisi Salnt 
Louis Hamburga gelmiştir. . 

Hamburg _ Amerika hattının beşincı 
büyük gemisi bu suretle memlekete 
dönmUş oluyor .. 

Halil Bedii Yönetken, Müzik: Radyo 
orkestrası (Şef: Hasan Ferid Alnar), 
1 - J. Haydn: Senfoni Sol majör (As
keri), 2 - E. Grieg: 1 inci Peer Gynt su
iti, 3 - A. Adam: Sı j'etaıs Roı operasın
dan uvertür, 22,15 Memleket saat aya
n, Ajans haberleri; ziraat, esham - tah
vilat, kambiyo - Nukut borsası (fiyat), 
22.35 Müzik: Operetler (Pl.), 23.00 Mü
zik: Cazband (Pi.), 23.25/23.30 yarınki 
program ve kapanış. 

DOKTOR 

Celal Yartm 
İZMİR MEMLEKE'I' 

HAST AHESİ DAHİLİYE 
MiJ'I' AHASSISI 

Muayenehnne: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

IZMIR BELEDiYESiNDEN: 
Yeni inşa edilen hava gazı fabrikası 

bacasına siperi saika yaptırılması Fen 
işleri mildürlüğilndeki keşü ve şartna
mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 2196 lira olup 
ihalesi 3-1·940 Çarşamba günü saat 16-
dadır. iştirak edecekler 165 liralık te
minatı iş bankasına yatırarak makbuzu 
ile encUmene gelirler. 

17-22-27-2 4582 (2506) 
1 - Akdeniz mahallesinde 26 ıncı 

SOBA 
Tekmil dökme fzmir ekonomik 

sobalan 

7.50 Liradır 
' Yemek pişirme, çamaşır y~a :

metlerini de mUkcınmelen gornı • 
tedir .. Her türlü mah~t y~r .. 

1 adanın 1125 metre murabbaındaki ı sa
yılı arsasının satışı Yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi mucibince kapalı 
zarflı artırmaya konulmuştur. Muham
men bedeli dokuz bin lira olup ihalesi 
8 / 1/ 940 pazartesi günil saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlnnmış teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 675 
liradır. 

Ahmet Etem Buldanloglo - JZl\IIR 
Gazi Bukan 19, Tel. EHEM, 

TELE. 3991 .............. ~---

KAMÇIOOLV 
Cilt ve Tenasül bastalıklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokaiı No. 55.~ 
İzmir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar bastaianm 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

2 - 1367 sayılı sokakta 34 neli ada
nın 200,25 metre murabbaındaki 29 sa
yılı arsasının satışı Ynzı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi mucibince açık ar
tırmaya konulmuştur. Muhammen be
deli 1041 lira 30 kuruş olup ihalesi 8/ 1/ 
940 pazartesi günü saat 16 dadır. İşti
rak edecekler 78 lira 10 kuruşluk temi
natı 1ş Bankasına yatırarak makbuzile 
encümene gelirler. 

23 28 2 7 4669 (2548) 
- Belediye havagazı fabrikasının se

nelik ihtiyacı için satın alınacak sekiz 
bin ton Zonguldak zerodis (0,10) lave 
maden kömüril, havagazı idaresinden iki 
lira otu.6 kuruş bedeli mukabilinde veri
len şartnamesi mucibince kapalı zarflı 
eksiltmeye konulmuştur. !halesi 3/ 1/940 
Çarşamba günü snnt 17 de olup muham
men bedeli doksan iki bin liradır. 2490 
sayılı kanunun tarifatı dahilinde hazır
lanmış teklif mektupları ihale günil aza
mi saat 16 ya kadar encilmende riyasete 
verilir. Muvakkat teminatı beş bin sekiz 
yüz elli liradır. 15, 21, 26, 2, 4555(2499) 

~;;;;;;;;------·--~--·~-.~· • bank • Ooyçe Oryent 
DERSDNER BANK ŞUBESi 

t Z MİR 
Merkezi : BEKIJN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur
sermaye ve ihtiyat akçesi 

171,500,000 Raylasmarfı 
• TiirJdyede şubeleri : ISTANBUL ve IZMIR 

Mısırda subelcri : KA.HIRE VE ISKE'NDERIYE 
Der türlİi banka muamelatını üa ve kabul eder. m ------Je Izmir Ticaret ve zahire bor· 

) 

sasından: 
B 1940 ıh defter ve sair ihtiyacı ile mezkur yıla ait borsa 
orsanın y d 1· 1 . ·1 k . l . 

b"lt ı · · t b · 1 · 8 1 940 t rihin e ta ıp erme ven ece tır. stı-u en erının a ı ış en · · . . A ,. • · -. 

yenlerin miktar ve şartlarını öğr .mek ıçın borsa umumı katıpligıne 

lngilizce Mütercimi Alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrika

ları müessesesinden: 
ihtisas mevkii olup münhal bulunan 170-21 O lira aylak ücretli 

mütercirnliklere müsabaka imtihanı ile bet kişi alınacaktır. 
İmtihan; Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü, lstanbulda 

Sümerbank şubesi ve lzmirde Yerli Mallar Pazarı şubesinde 20. 1. 
940 tarihinde yapılacaktır. 

Taliplerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğil personel ser· 
visi ve Sümerbank lstanbul şubesinden tedarik edecekleri lı talepna• 
melerine aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en geç l 6. 1 . 940 tarihine 
kadar Karabükteki Müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

l - Tahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
2 - Hizmet vesikalarının asıl veya suretleri 
3 - Sıhhat raporu 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası 
5 - Hüsnühal vesikası. 

30 - 2 - 4 (2592) 

LOVCEN vapuru 27 kAnunuevvelde • SVENSKA ORİENT 1JNtEN 
Köstence ve Vama için hareket edecek- GUNBORG vapuru 3 _ ı _ 940 . 
tir.. hinde beklenmekte olup Gote tarı-

LOVCEN vapuru 3 klnunusanl 1940 penhag limanlarına hareket :Z~· l_{o
ta Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve . ~RAGELAND motörü ıo _ 1 ktir .. 
Triyeste için hareket edecektir. rıhmde beklenmekte olup c;;, 940 ta· 

f'»OULANDRls BROTRERS ~openhng, liman1anna harek t tdeburg 
(HELLAS) Lm. tır. . e e ecek. 

P t R E SERVİCE MARİTtME RO 
•NEA HELLAS• SUCEAVA vapuru 15 UMAtN 

LUks Transatlantik vapuru Pire-Nev- de beklenmekte 1 Mru 1 - 940 tarihin. 
york hattı... limarılanna har ~ ~p d ta. ve Marsilya 

Pireden hareket tarihi : N 0 T • e e e ecektır. 
15 -1-1940 . 

Yolcu ve yük kabul edecektir. Ahvali hazıra dolayısi ı l 
Gerek vapurlann muvasalAt tarihleri, hareket tarihlerinin kat'i ~~=~ ~ ve 

bunların hiç bir ihbara 1 .. ıgını ve 
gerek vapur isimleri ve navlunlan hak- zrn değişebilir olduğunu .:e~ ~lmaksı
landa acenta bir teahhUt altına giremeı.. dolayı acenteye bir m 1i usu.stan 
Dah.3 fazla tafsilAt almak için Birinci etmiycceğini muhtere:'1 ~et terettUp 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• kayıt ve işaret etmeleri ri!au~eyicilerfıı 
umum! deniz Acentalığı Ltd. mUracaat Daha fazla tafsilat için c .. :ııur .• 
edilme~ rica olunur. caddesi?de FRA TELLİ SPER~O ':1yet 

accntcsıne müracaat edilmesi apur 
Telefon : 4072 MUdUrlyıri • TELEFON : 2004 _ 2oos 
Telefon : 3171 Acente\ 

M = Beyoğlunda 

BRiSTOL OTELi 
- P·i~~ss:;· 

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

OLIVJER VE 
Ş'UREKAsı ı.rD. 

VAPUR ACENTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik miit~bassisı bay Ömer 

ütfü Be .. ,d. ngu ır. 

Bristol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyolan 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uanaörü ve hususi lokantası vardır. 

Bütün aıri konforu haiz olan bu otelin Haliç ve Marmara denizine 
ve lstanbul cihetine de nezareti fevkaladeye maliktir. 

Bütün ıfSu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul etmi
yecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 
bay Ömer Lütfü Bengijnün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
meydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahh iıticannda 
bulunan otellerde bulUJurlar. 

Zil ı;mr -
1 tiAM 'iM 

lzmir Deftetdarlı~ından: 
Salihli Emin oğlu Süleyrnanın Basmahane şubesine emlak satış be

deli borcundan dolayı mutasarrıf olduğu ismet paşa mahallesi ikinci 
yüksek sokağında kain 4 sayılı ve 400 lira kıymetindeki evi tahsili 
emval kanunu hükümlerine tevfikan haciz edilerek 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Talip olanların 5. 1. 940 cuma günü saat 
15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

17, 24, 2 4580 (2508) 

Türk Hava 
şuh esinden: 

kurumu iz mir 

1 - Kurban bayramında lzmir ve lzmire bağlı nahiyelerle köyler
den toplattınlacak kurban deri ve bağırsakları 12. 1. 940 cuma gijnü 
saat 15 de idare heyetimiz huzurunda açık artınna ile satılacaktır. 

Şartnameleri Ege bölgesindeki viliyet ve kaza ıubelerinde vardır. 
Taliplerin ihale günü ıubemize veya bulunduklan mahallerdeki 

f ubelere müracaatları. 
2 - Ege bölgesindeki viliyet ve kaza ıubelerinin deri ve bağınak 

fQ'lnameleri de getirilmif bulunduğundan taliplerin her gÜn tubemi
ze müracaatla görebilecekleri ve ihale günlerinde ,ubemizden müza. 
yedelerine dahi qtirak edebilecekleri ilin olunur. 

2, 6, 11 4729 (3) 

lzmir muhasebeyi 
müdürlüğünden: 

Muhammen satı§ bedeli 
Lira K. No.su Cinsi Mevkii 

hususiye 

300 00 8 Ev Karşıyakada Alaybeyinde 1695 
. inci Mehmetçik sokağında. 
ldarei hususiyei vilayete ait olup yukarıda cinsi, mevkii ve kapı nu

marası yazılı evin bedeli peşinen ödenmek şartile mülkiyeti satılmak 
Üzere 28. 12. 939 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmağa 
çıkarılmıştır. $art1arı öğrenmek istiyenlerin her gün Muhasebei husu
siye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyenlerin ihale gü
nü olan 1 L 1. 940 gününde yüzde 75 depozito makbuzlarile birlikt .. 

Cahit Tune! -. 
Her gün saat 3 ten sonra $amlı : 

sokak (OçüncU Beyler) No. 19 da : 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- E Lond.ra ~c. Liverpol hatları için : 
trik tedavileri tatbik eder. : plynsanm ihtiyacına göre vapurla- : 

TELEFON: 3559 E rım1z sefer yapacaklardır. S 
"'•----------·--- ..................... 1.. .. . .. : - ........... ··············· . - . 
T. C. Ziraat Bankası 

KuruJllf tarihi : 1888 
Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirai \'e ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LiRA 
iKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bank8Slnda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hcs 1 d 
lir '-·l an1 d d ap arın a en az (50) 

ası uu un ara sene e ~ efa çekilecek kur'a ile aşağıdaki lana .. 
ramiye dağıtılacaktır : P gore lk-

4 Adet 1.000 Llralık 
4 • 500 • 

4.000 Lira 

4 
40 

100 
120 

• 
• 
1 

250 
10() 

50 
40 

2.000 • 
• 1.000 • 
• 4.000 • 
• 5.000 • 
• 4.80() • 

160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içlnde !SO liradan aıağı düşmf· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Ey16J, 1 Birinci kanun, 1 Mart \'e ı Haziran tarih

lerinde ~ekilecektir. 

D. D. Y ' ' lları 8 nci 
komisyonundan: 

işletme 
-. 

idaremiz ihtiyacı için 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde şart
namesi vechile ( 100,000) adet tuğla açık eksiltme usulile müba 
ed ·ı L • yaa 

ı eceıdır. 

İhalesi 8. 1. 940 günü saat 15 de Alsancakta işletme binasında k 
misyonumuzca yapılacaktır. o-
Muhammen bedeli ( 1100) lira olup isteklilerin (82 50) l' l k . . , ıra ı mu-
vakkat temınat makbuzlarıle muayyen vakitte komisyon l 1 • 
)" d ş . . l k l . a ge me en 
azım ır. artnamesı ış etme a emınde görülebilir. 

22. 26, 2, 4 4638 (2539) 

iz MİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
$irk:tin Me:kez ve Fabrikası : İzmirde Halkapınardadır. 
Yerla Pamugundan At, !ayyare, Köpekb~, Değirmen, Geyik 

ve Leylak markalarını havı her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatına faiktir ... 

1"'elefon No. 2211 ve 3079 
-~Bp_~a rak lzmir 



Fransız c·ümhurreisinin • 
mesaıı 

"Yeni senenin eşiğinde bütün düşüncelerimiz, • 
çetın bir imtihana girmiş 

bulunmaktadır,, olan kara, deniz ve hava ordularına müteveccih 

1940 yılına girerken 

Danim arka 
Başve!tilinin beyanatı 

Faris, 1 (Ö.R) - oPo1itikena gazete
~ine verdiği bir mülfıkatta Danimarka 
başvekili demistir ki · Danimarkalıların 
biricik dılegi sulhun iadesidir. 

Danimarka h<triciyc nazırı Mı.inz ay
ui gazetede intişar ec!en bir makalesin
cJe sunları yazmışhr : 

uFin muharebesinQ ve Fin milletinin 
fcli\ketleı-ine Danimark}ının alfıkao;ı yal
r.ız harp sahnesinin Baltık denizi şima
lıne doğru ilk coğrafi teves5üi.iniin ifa
llesi olmasındcın değildir. Ayni zamanda 
Fnı milleti.ne sı\G. bar1Jarla bağlı bulun
maktayız . .Son scnel~rde. Finlanclıya ~i
mal meffi;leketleriyle iş birliğini çok kuv-

Alman ümitleri azalırken 

ticareti 
Bir hafta içinde lngiliz limanlarına 

çıkmıştır tam 400 vapur • 
gırıp 

• 

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

Londra, 1 (Ö. R) - Alman tahtelba- si neticesinde aldığı yaraların Montevi- veya torpillerle batırmak imkanı yok• 
hirleri yılbaşı muvaffakıyeti olarak Ro- deoda tamir edileceğine dair dolaşan tur. Bu gemilerin deniz altındaki korn
bcrshrı adlı bir balıkçı gemisini haber- haberler ayni mahfillerde tekzib edil- partımanlarından bazıları tazyik edilmI~ 
siz batırmışlardır. Gemide patlıyan bir mektedir. hava ile doldurulmuştur. 
top mermisi mürettebattan birini öldfü- Londra, 1 (Ö. R) - Silahsız bir kü- Balon gemiler, deniz inşaatı Fran.sıa 
müştür. Diğer mürettebat sahile çıka- çük balıkçı gemisi ihtarsız bir taarruza bürosu direktörü Yourkevitch tarafın-
bilmişir. uğrıyarak batırılmıştır. dan icad edilmiştir. 

960 tonluk Nova Norveç vapuru ikin- Barbaro Robemenson adlı olan bu ge- Londra, 1 (A. A.) - Deniz mahlille-
ci kurbandır. Mayne çarptığı zannedil- minin mürettebatı kurtarılarak Ingiliz rinde batan ticaret vapurlarının yerine 
mişti. Halbuki Bergen civarında bir tah- sahillerine çıkarılmıştır. başka vapurların ikamesi meselesiyle 
telbahir tarafından batırıldığı anlaşıl- Londra, 1 (A. A) - Sunday Chonicle meşgul olunmaktadır. Bitaraf memleket
mıştır. Mürettebat diğer bir Norveç va- gazetesi, Ingiliz deniz tezgahlarında in- lere ait vapurların mUbayeası derpiş 
puru tarafından toplanmıştır. şa edilmekte olan Balon gemilerinin, edilmektedir. Fakat bu vapurların fi,. 

Birincikanunun 10 - 20 si arasında ln- (Balloon Ships) Nazilerin deniz üstün- yatı mühim miktarda arttığı söylenmek,. 
giliz limanlarına 400 vapur girip çık- deki tehdidleriııe karşı müttefiklerin bir te ve bazı amatörlerin bu yüzden yUzde 
mıştır. 3 buçuk milyon tondan fazla olan mukabelesi mahiyetinde olacağını yaz- üçyüz kftr temin ettiği il~ve edilmek.teo 
bu tonaj birincikanunun ilk on günü malitadır. Çi.inkü bu gemileri maynler dir. 
zarfında girip çıkanlardan üçte bir dere
cesinde fazladır. 

Geçen hafta Alman tahtelbahirlerinin 
batırabildikleri tonaj ise bir halta evve
line nisbetle ancak beşte bir derecesin
dedir. 

Vaşington, 1 (A.A.) - Deniz encüme
ni 8 Amerikan gemisinin North Atlantci 
Transport Company ismindeki Norveç 
kumpanyasına satılmasına muvafakat 
etmiştir. Bunların arasında Presidcnt, 
Herdihg, Amerikan Shippcr. Amerikan 
Tı·aveller ve Amerikan Importcr gemi
leri bulunmaktadır. 

Bu vapurlar Bostona da uğramak şar
tile Nevyoı·k - Londra - Liverpol hattı
na tahsis edilecektir. 
~ncümen bu vapurların Norveç bay

rağı altında sefer edeceğini ve tamamile 
Nqrvcç kanun ve nizamnamelerine tabi 
oJacağını Have etmistir. 

Londra, 1. (A. A.) - Resmi. mahfil
lerde söylendiğine göre, Ajaks kruvazö-. . . .. . . . . 

Takoma,kcndisini batırmaktan vaz
geçti ve mevkuf kalmıya razı oldu 

Roma 1 (ö.R ) - Ürügvay hükümeti Graf Spee mürettebatını top• 
lamış olan T akoma Alman vapuruna 24 saat içinde limanı terk etmek 
emrini vermiştir. Aksi takdirde vapur mürettebatından tecrid edile
cektir. Vapur kumandanı hariciye nezareti nezdinde gemisini bir mu
avin harp gemisi telakki etmek hususunda Orügvay hükümetinin 
kararını protesto etmiştir. · 

Mahalli saatle 16,40 da Takomanın Montevideoyu terkettiği söy
lenmektedir. 

Paris 1 (ö.R) - Montevideodan biJdiriliyorı 
Orügvay bahri makamları T akoma Alman vapurunun harbın so

nuna kadar mevkuf tutulmasına karar vermişlerdir. 

Mon tevideo J (/\.A) - Alman 0andira1ı Takoma vapuru limanin 


