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Ba§muharrir ve umumt neşrıyat m • 

HAKKI OCAKOöLU 
ŞERAiTi ABONE 

DEVAM MUDDETİ Tilrkiye için Hariç için 
1400 2900 

Senelik ....... 750 1650 
Altı aylık ....... 

( 25) kur~tur. GünU geçmiş nüshalar 

c T E L E F O N : 2697 

1Um mi.inderccatından gazetemiz mesullyet kabul etmez . 

• ye ye 
le • de 

• r 
dı 

Sen Pol günü 
Roma, 2 ( ö.R) - Sen Polün Haütiyan old 

ııün~ ,.ddönümü olan 28 Uancikinunda Papa 
12 cı Pi Saı Pol kateclmllmı ziyaret edece1dir. 

·~-----' Yeni Asır Mntbansında basılml§tır. 

ye 
1 u 

-

Erzincanda 16 bin kişide ancak 3500 kişi sağ kalmıştır 

- .-
'foktta tetkiki eri 

Ankara 2 ( Husu•i) - Milli 
Şefi hamil olan tren dün 
13,30 da Turhala muvasalat 
etmiftir. . 

Cümhurreisimiz otomobılle 
Turhaldan Tokat'a gitmişler 
ve halkın muhabbet ve şük
ranlariyle karşılanmı1lardır. 

SONU 3 Uncü SABiFEDE ---.;;:, .,,; ,, ,,, ,, ,,,,, .,, ..•...•...••.... ugrıyan Bttrsanın Kemalpaşa kazasında (Eski Kırmasti) 
belediye binası 

Zelzeleyi seyliip takip et~i 
Bursa da vaziyet feci. Sakarya 6 
metre yükse di. S banca gölü 
taştı. Adapazarını da su bastı 

Vicdan 
Seferberliği 

--*--
ZenginJerlmiZi 
11azif eye davet ••• 

-*-ŞEVKET niJ~GiN 

Milli Şef zelzele felaketine uğra
yan mıntakamızdan bütün Türk 
milletine, yeni yıl için, yü~ekten te
mennilerini bildiren mesa1ında, va
tanın muhtelif kısımları arasında 
göze çarpan yakın ve ~ağla~ tesa
nüdle büyük bir milletın sevınç ~ve 
acıda nasıl yekpare bir a~le ~l~ugu: 
na işaret etmişler, milletın ıçındekı 
beraberlik duygusu sayesinde, ~ ?u
RÜnlerin en az sarsıntile geçecegıne 
ve her zorluktan yeni bir kudre~l~ 
çıkacağına sarsılmaz kanaatlerını 
belirtmişlerdir. .. 

Bu kanaat, milletin ruhuna nu-
fuz ederek onun fevkalade anlarda
ki başarıcı kudret ölçüsünü herkes
ten daha iyi bilen Milll Şefin ağzı~
dan çıkmamı~ olsaydı içimizi bu ~ı~~ 
bette heyecanlandıramazdı . lnonu 
gibi müsbet hamlelerile tanınmış 
realist bir devlet adamı, milletin ba
ha biçilmez hasletlerine temas ettiği 
zaman, istikbale emniyetle bakma
ma k imkansızdır. Bu millet, başka
larını sasırtan hadiseler karşısında 
zorlukİarı yenerek muzaffer olma
ğa alışmışbr. Bilhassa dünyanı.o ka
ranlıklar içine gömüldüğü hır za 
m anda, volumuza ısık, içimize fc .. 
rnhlık veren bu hakikat i tekrar et
mekten zevk duymaktayız. 

Zelzele faciasının yaraları mille
tin efkatli elile sarılmaktadır. lsti
tapların tamamen sükunet bulaca
ğı günler çabuk gelecektir. Her ha
diseden bir ders çıkarmak lazımsa 
Yersarsıntısı felaketinin vatan~ümul 
bir kudret , bir tesanüd yoklamasına 
imkan verdiğini söyleyebiliriz. 

T nhribatının genişliği itibarile b u 
felaketin bir harp felaketinden ne 

btanbul, 2 (Hususi ) Bursa vilayetin de ~.~nlpa!8 ve Karacabey ovalan 
emsaline rast gelirunemif bir su baskını afetı ıçındedır. On bin kiplik kaııabnsıru 
aular istila etm~tir. 

Halk, korku ve heyecan içinde evlerin damlanna çıkmışlardır. 

Ih ikir 
Yapa lar 

üç seneye ltadar hapis 
ve sürgün cezası 
görecekler, malları 
müsa ere edilecek 
Ankara. 2 (Hususi) - İktısadi ko
nıma kanun projı:sinin aldığı son 
şekle göre muhtekirler ağır cezalara 

, çarptırılacaklardır .. 
; Projeye nazaran muhtekirler üç se
neye kadnr hapis \ 'C ~iirgiinle ceza
landırılacaklar, ayrıca mallan müsa
dere oluıuıcnktır. Kanunda be.'i bin 
Jirıı) a kadar para CCl .. 'lSl vardır. 

Vilayet hemen l lı.zım gelen tertibatı 
alm ış, Mudanyad an bir çok kayık ve mo
törler kamyonlarla Kemalpnşnya gönde
ıi~mişlerdir. T ahlisiye işine Bursa valisi 
bızzat nezaret etmektedir. 

Bu felaket yüziind en iki mühendis, 
bir kadın boğulmuş ve bir köy mahvol
muştur. 

Suların sürüklediği ağaç kütükleri Ka
racabey boğı:ı.zını kapamak suretiyle bu 
felakete seb ep olmu~tur. 
Kemalpaşanın iiç mahallesi sular al

tındadır. 

SAKARYA DA TAŞIYOR 

Sakarya, sedlerind en yol açarak Ada
pazarını basmağa başlamıştır. Sular bir 
kaç yerden hücum etmiştir. Şehrin bir 
çok mahalleleri su a1tındadır. Halk, ev
lerini tahliye ederek yüksek yerlere çık
mıştır. lzmitten Adapazarına on kayık 
gönderilmiştir. 

Sakarya boyunda 5 kilometrelik bir 

- SONU 2 t~Cİ SAHİFEDE -

BORNOVA 
Yardımda •• safta on 

lzmirin her tarafında para ve eşya 
tebcrrüleri devam ediyor 

Bom ovada yardım faaliyeti hummalı 
bir şekilde <fovam ediyor. Sabahın ka
ranhğından ak!;ama kadar 5, G koldan 
kapı knpı dolaşmak suretiyle eş;·a tC'
berrüatının yekununu ·abart nakta olan 
hamiyetperver bayanl rı nızın yurd ve 
milkt irin n kadRr bil) uk b'ı- hassasi
yeti mcc;bu olduklarım görrn 'ı: gcğsi.i
mi.izü ift'hcıı la ka'h rt ~ - F ı:' tzed<'-
1 l'C' vnrdım c'n avı · kö:> 1 • nizdcn 
Pın,ı ·ha ı, ~ ldöken I ıklar v Do.· .~-
1 r l"avnklı I""('. .Alt ~da rl buyuk 
b'r fn'lli~ et m vcuttur. 

Toplanan y lar m .• nırıcl 61
-70 r. 

rnlık ınan 01 r. hiç gı~ ·ımem· qı ım el
b'i eler, a~, kkabılar bu felaket rc;ısın
da da yurtta larımızın ne kadar cok anı 
duymakta olduklarını ncıkça tebarüz et-
tirm<'ktcdir. . 

Tali yardım komitesinin gccd; gün-
.. · ı sa esi bu ün de Kı-

yn tesellüm edilmiş bulunmaktadır. Bu 
yardımlara hen üz ecnebilerin ve köy
lerin toplamakta oldukları para ve e~a 
dahil dt'gildir. ~ 

Bornova kemiyet itıbarivle çok kaln
balık olan Karşıyaka ve Bucadan daha 
çok yardım temin ctmis ve etmekte ol
du· und. n bu vaz'yet Bornovalılar için 
b 'yük h'r t ııelli ve haz noktasını tc>ş
k'l drr H dır. 
Pınnrh 1 hnlkı Bornova n: illi komite

s'nf'. Y' ıl yn ,. ı hnek ü~ı'-' 100 lira 
güncl 0 ,.r1' l<'l'dir.Bc:ırnova ecnebileri ara
sın-la B. Vilol 200 lira V<' M<lsyö J oli de 
ıl.dO lira p, ra top.lamı~· rclır. 

Bornova Kızılav r"isi de ayrıca halk 
tarafınClan teberrü cdllrnis 3i 2 parça <'S

yavı bu('fiin Izmir Kızılay merkezine 
tec:lim ctm'ştir. 

Izmirde şubeleri bulunan bankalar 
memurları maasl, rının yüzde 10 nunu 

• e ı a an yavruları 

Korumak, okutmak ve yaşatmak için 
çocuk esirgeme <urumu il bazı vi
layetleı in1iz şefkat yarışına giriştiler 

Felaketten k11rtı l ı cııdan 
Alının kızı --·-Ankara 2 (Hususi) - Çocuk 

eairgcme kurumu, felaket mınta
kasında yardıma muhtaç yavrula
rın korunma işi ile çok yakından 
alakadar olmaktadır. Ankarada 
yeni yapdan 200 çocukluk bakım 
pavyonu f eliıket mıntakaıından 
gelecek beş ya1ına kadar olan 
yavrulara tahsis edilmiştir. Beı 
ilci on iki yafındaki çocukların 
korunma•• için de tefebbüılere 
giri,ilmiştir. lıtanbul Şi,li T erak-

- SONU 3 ÜNCO SAHİFEDE -

lz mire gal<•n fe llikctzedelerden 
füı. Kamile 

B. Mchııı t 

Feliket 
Nasıl oldu? 

Erzincan faciasını içinde yaşıyan bir 
anlattıkları yurddaşın "Yeni Asır,, a 

Zelze1edeıı sonra 
· ulİütün şehir sanki başak sapları ile örtü ü bi 
ovayı andırıyordu .. Yıkılan hapisha e e sağ a
lan idamlık mahkumlar, kaçmayı değil vatan .. 

da~ hayatı kurtarmayı düş··n ül r ... 
Erzincan zelzele felaketinden yarnlı, 

l fakat snğ, salim kurtula rak sabahın snnt 
beşinde lzmirc, akrabaları nezd ine ge
len Erzincan daire müdürlerinden B. 
Mehmet Ali Somcrle refikaları Bn. Kfı· 
mile ve d ört ya§ındnki yavruları kiiçük 
Korayı bulmak, benim için çok :zor ol
madı. Tanınmış ihracat tüccarı bay A li 
Haydar Albayrağın nazik d elaletiyle 
kendilerini evlerinde ziyaret ett im. Zor 
olan, kendilerine hen üz içinden ıııyrıldık
ları felaketi tazelemek ve izahat verme
lerini ıica ctmt'!mdi. 

Facianın müthiş teessürü ve yorgun
luğu içind e bulunan B. Somer ve refi
kaları sırf halkımıza d uyurmak için hadi
seyi ifade eylemeyi kabul ettiler. B. Al
bayrağın Kordondaki evinin rahat bir 
odasında kartı karşıya geçtik. Onlar üzii-
lerek anlattılar. Ben üzülerek dinledim. 

B. Mehmet Ali Somer: 
. -. ~ize lı.~diseyi, kafamda yer yapan 

çızgılerıne gorl" nnlnta)'ım, dedi. Ve ko
nuşmıyn başladı: 

. .-, Gecenin tahminen saat iki buçuğu 
ıdı: ~arım .. ve çocuğumla Erzincandaki 
e;ı~ızde, ust kntta uykuda idik. H"p 
bırlıkte, :zelzelenin muthiş şiddetinden 
uyandık. Dcrh 1 çocuğumun kan olnsın 
sarıldım, )'oktu. Meğer karım henden 
evvel d avranarak onu kucağına al 
ve kollariyle sarmı tı. mı!I 

Bu zelzele hem amudi, hem mail ve 
tıpkı hir siklonu andırıyordu. Bazı <"\ _ 

ler fe ner gibi yerlere kapanıyor, bazıla
rı.nın. çatısı evin i.izerine çöküyordu. Şe
hır bır knç ııaniye iç.inde Y'-"rle yeksan ol
mu__ tu. Tıpkı başakları tırpanlanmı bir 
bugday tarlaııı gibi evlerin d irekleri kuru 

- SONU 4 ÜNCÜ SAHiFEDE -

Son Taarruz da 
Fin zaferi ile neticelendi 

Manncrhaym hattını 
" yagmuruna " ragm~n 

müdafaa edenler müthiş gülle 
bir karış hile gcrilcmedilcr 

Londra 2 (ô.R) - Helainki
den bildiriliyor: 

36 aaattenberi Mannerhaym 
hattına karşı başlıyan büyük Rus 
tecavüzü şimdiye kadar göriilme
mif bir şiddetle devam ediyor. 
Muhasımlar, adetçe kat kat üs
tünlüklerine rağmen Finler şim
d iye kadar bir karış bile gerile
memişlerdir. Marmerhaym hcittı 
hiç bir noktada yarılmamıştır. 
Ladoganm şimalinde Finler k a
zandıkları büyük zaferden sonra 
istirdat ettikleri araziyi tahkim 
ediyorlar. Petsamo cephesinde 
Rus ricati dağınık şekilde devam 
ediyor. Finler Petsamoya 4 kilo
metre yaklaşmışlarsa da şehri is
tirdat ettikleri haberi doğru Je-
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Vicdan 
Seferberliği 

Peygamberler Tarihinden 
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iSA'NIN HAYA Ti 
-7- · 

-*-
Zenginlerimizi 

Meryem, Cebraile "Senin ya

Maarif Vekili 
gitti 

Şehrimizde bulunmakta olan Maarif 
vekili B. Hasan Ali Yücel evvelki gece 
Karakuyu - Afyon yoliyle İzmirden ay
rılmış ve teşyi edilmiştir. Vekil Ankara
ya gitmektedir. 

lzmir bölgesinde su bas
kınları tahribatı 

11azlfeye da11et ... 
* ŞEVKET BİLGiN 

v • 
pacagın ışe . . ' mutnm.,, dedi 

•• - BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
farkı vardır) Bunun içindir ki vic· 
danlarımızda yaptığımız seferbcrli· 
ğin manası büyüktür. Böylece birli· 
ğimizin kuvveti gösterilmiştir. Hiç 
bir hadisenin, ne kadar felaketli 
olursa olsun, bizi §aşkınlığa düşür
miyeceği ispat edilmiştir. 

Bu nazik nokta hakkında da Kur'a
nın Meryem suresinin 17 ci ayetinde 
şöyle den.'tlektedir: 

(Fetteha.zet min dunihim hecaben fe 
erselna ilevha Ruhena fetemesseleleha 
beşeren aeviyya.. Yani Meryem, teset
tür için perde edip iğtisale otumu, biz 
ona hilkati &dem suretine temessül eden 
Ccbraili glinderdik.) 

Fakat bu hitap, Cebrailin bu «havayi 
1atiften> bir çocuk tebşirl Meryeml şa
şırtmıştı. O, Tevratı bir kaç kerre hat
metm~ti. Musanm din ahklmını ezbere 
biliyordu. Fakat tamamen münzevi bir 
hayai yaşamağa mahkö.m edildiği için 
böyle ince mesailde behre ve tecrübesi 
yoktu. 

- Ya ld§i, dedi, sen ki Cebrail oldu
ğunu söylersin, bildir bana, ben nasıl 
çocuk doğurabillrim. Ben ki helalden 
ve haramdan kimse benim eteğime yapış
mam~tır. (Tarihülümem velmülClk cilt 
1 sahife 80) bruıa henüz erkek eli değ
memiştir ve ben zinakftr ve facire deği
lim. 

Nitekim Kur'anda mezlcürdur: 
(Kalet en yekOnü ligulamün velem 

Y emseani 1ieıerün velem ekü bagıyya .. 
-Ayet: 20 Surei Meryem.) 

Yine Kur'ana söre Yusuf kıyafet ve 
teklinde olan Cebrail laanm annesine ıu 
mukabelede bulunmuttur: 

- HaU:m var ya Meryem. Gerçi bu
ıüne kadar sana hiçbir erkek eli ıürül
memiftir. Fakat Cenabı Hakka el sürül
meden de bir aenç kızı b&mile bırakmak 
isandır. Benim söylediğim muhakkak 
yapılacaktır. Bu İf mutlak olacaktır. 

(Bu nesne yerine gelse gerelc.tir. -
Taberi tarihi, cilt 1 - sahife 80.) 

Çünkü Tann halka kllrfı kendi kud
retinin genişli~nde bir örnek vennek 
İstemektedir. Tevratta gönnedilc mi ki 
(Adem) i Tann anasız ve baba.su: ya
ratb. Anaaız ve babaaız bir insan yara
tan halik için anası olan fakat babası 
olmıyan bir kiti halketmek elbette ki 
&aandır. 

Islam tarihinin kayıtlanna göre Mer
yem, muhatabının Cebrail olduğmıa ta
mamen itimat etmİf ve ihtirazı da ihtiyati 
da tcrkeylemİ§ti. 

- PekaJi.. dedi. Bu söylediklerin 
lcarşısmda benim sana ve ıenin yapaca
ğın qe nxa ve itaatten başka yapacak 
feyİm kalmadı. Sana da ve Rabbe de 
mutiim .• 

(Kur'an) der ki: 
clmran kız.ı Merycmi gör ki Tanrının 

1 elimahnı tasdik eyledi. Yani Cebrailin 
s "züne inandı, muti oldu. Biz ona ruhu· 
muzdan nefheyledik ve lsayı oğul ver
dik ... > 

Meryem Cebrai1e aonıyor: 
- Tann bana vadettiği evladı na

sd verecek ve sen hana ne İt edeceksin 
ki benim oğlum olacak? 

Yusuf suretine rinniı olan Cebrail bu
nun üzerine (Meryem) e yakla$tı. Bir 
rivayete göre de eteğinden cüflediıt. 

Ve (ol dem Hazreti Meryem kaldı 
hamile Hazreti Meaihe). 

MAKSUD BtR AMMA .. 
RiVAYET MUHTEUF 

«Kur'an,,, lsarun Peygamberliğini tas
dik ve keyfiyeti vücudünü ayetleri ile ve 
bu suretle izah eyler. Elimizde en kuv
vetli din buna İnanmak ve balcikati, tef
sirden içtinap ile. bu suretle kabul et
mek zaruridir. Esasen bu mesele üzerin
de Kur'andan baska ihticaca saJih vesika 
da mevcut değildir. 

lncil var diyeceksiniz. Hıristiyanlıian 
(Mukaddes kitabı), elbette ki bu (Mu
kaddes zat) hakkında tarihi tenvir edici 
izahat vennİ§, olacak .. Sonra da anlata
cağız ya, ıimdiden de söyliyelim ki üç 
büyük Peygamberin arkalannda bırak
tığı üç büyük dinin ana hatlannı çizen 
Üç mukaddes kitaptan de~memif, tah
rif edilmenüı, metninin sadakati bugüne 
kadar muhafaza ediJmit yalnız (Kur'an) 
kalmqtır. Musanın (Tevrat) ı kendisin
den sonra gelen Peyaamberlerin ilave
leri ile ilk ayetleri nakzeden emirlerle 
doludur. Ve bilahare çakanlan Talmud 
ise bir çok yerlerinde Tevratı red ve ccr
hevler. (lncil) e gelince yine tarih ka
yıtlan, tarih hakilcatleri bize gösteriyor 
ki dsa Peygamber. kendi arkasından 
bir «incit» bırakmamııtır. Esasen ömrü· 

nün biiyük bir kasmını inzivada ve dağ
dağalı ıekilde geçiren insanın Peygam
berliği çok kısa sünnüıtür ve o, bir «Ki
tap tedvinine imkan ve zaman bulama
mıftır. Ne§rettiği yeni dine yegane sadık 
ve kendisine tabi kalmış on iki arkada
ımdan, bıristiyanlann tabiri ile crŞakiu
dinden biri de ihanet edince geri kalan 
on birini tcaktan aleme• neşri din vazi
fesile göndermİftİr. Ve bunlnr (o) ndan 
aldıkları ilham, §İfahi emir, dinledikleri 
«vaızıt fardan İstifade ederek her biri 
gittikleri yerde, gittikleri yerlerin halkı
na, ad~~lerine göre birer «lncih meyda
na eetirmi~lerdir. «Meta incili», cMar· 
koı incit. «IUka İncili» «yuhanna inci
li» itte bunlardandır. Aynca şakirdler, 
yine gittikleri yerlerin halklanna muhte
lif «mev'izeıt lerde bulunmuşlar. risa
leler yazm~lardır. Romalılara, Koren
toslara, Selaniklilere. Timotavsa vesaire 
hitap eden birinci, ikinci risalelerde ayn 
birer lncı1 telakki edilmektedir. Biliha
re bunlar, hıristiyanlık devleti kurulu"\ca 
tevhide çalqmıa ise de mündericatlan 
tezaddan kurtulmamı,tır. 

(Meryem) İn ha~İinin ne suretle vaki 
olduğunu «Kur'an» a göre kavdettik. 

-*-
Diplomasız ebe 
Halılıında 
talıilJat yapılıyor .. 
Eşrefpaşacla Çukurçeşme mevkiinde 

Ayşe adında bir kadın diplomasız ebe
lik yaparak Sadık karısı Bn. Kübranın 
ölümüne sebep olmak suçundan adliye
ye verilmiştir. 

Kübra bundan dört gün evvel doğur
muş ve gayri fennt doğurtma sebebiyle 
hastalanarak memleket hastanesine kal
dırılmışsa da orada ölmüştür .. Müddei
umumilik makamı Ayşe hakkında taki
bata başlamıştır. -*-rren lıazası yaralıla· 
rından Muharrem öldü 
Seydiköy civarında Denizli treninin 

bir kamyona çarptığını ve 70 metre sü
rüklediğini bildirmiştik. Kazada yarala
n:ın kamyon müşterilerinden amele B. 
Mürteza oğlu Muharrem tedavi edilmek
te olduğu .Memleket hastanesinde öl
müı-tür .. Şoför Halil tedavi edilmekte
dir .. -*-Muhtelif lncillere -'öre de bu cvebe

lik» keyfiyetinin Cebrailm üfürüğü ile 
olduğu mezkurdur amma.. Rivayet muh- Vilayetin gösterdiği 
teliftir. Bunların bir kı~mına göre Zeke- yüJıseJı affiJıa... 
riyya Peygamberdir. Bir kısmma göre Erzincandan kain biraderi B. Ali Hay. 
de Beni l51'11ilin crkahin» idir. Zekeriyya-

dar Albayrağın birinci kordondaki evi
nm hali piride (baba) olduiivnu kayde- ne misafir olarak gelen B. Mehmet Ali
den bu kitaplar (Mervem) i onun vesa-

yi dün vali muavini ve Emniyet müdü
yet ve himavesinde cBevtülmukaddene rii ziyaret ederek hatırını sormuşlardır .. 
sokmazlar. Tevrat ahkamı ile terbiye 
edildiVini, kapalı bir hücrede tutulduğu- B. Mehmet Ali vilayetin gösterdiği bu 
nu ve Yusufla burada tanıştığını yazmaz- alakadan dolayı minnettarlığını beyan 
lar. Ywuftan sadece cMeryemin ni~an- etmiştir. -*-lası• diye bahsederler. Meryem ni§anlı
sının haberi yokken ve ondan uzakta 
iken gebe kalmlf ve hu keyfiyette Yusufa 
rüvaunda tebliğ edilmiş. 

(Validesi Meryem Yusufa nisanlı iken 
İçtimalarından cvvd hamile bulundu. 
imdi anın zevci Yusuf, salih bir kim!le ol
duğundan ve Meryemi bu hareketinden 
dolayı rüsvay etmek istemediğinden giz
lice boşamak diledi. Fakat Rabbin mele
ği gizlice ona rüyada ı.törünüp Tannnın 
emri ile bakirenin hamile olup Isayı do
ğuracağını bildirdi. Ytısuf ta -emre imti
sa1en zevcesini knbul eyledi - Metanın 
incili birinci bap. ayet 18 • 25) 

ttLüka» nın İncili İ"e Cebrailin Me..--ye

BİR ZİYARET 
İngiliz general konsolosu cenaplan 

dün sabah valiyi makamında ziyaret et
miştir. 

Mal istiyorlar 
İsviçrenin Bern şehrinde blr firma 60 

ton kuş yemi almak istediğini, Beyrutta 
bir firma terbiye edilmem~ inek derisi 
ve palamut hUlusası istediğini, Montevi
deoda bir firma da hububat, incir ve 
iizüın almağa ta1fp olduğunu bildirmiş
tir. -·-min nezdine stelcrek Tann adma onu üf- İ 

lediğini ve laaya hamile bıraktığım ve B R ÇOCUK 
(ifte h8mile oldun hir oğu) doğuracak- YANARAK öı.DU 
sın) dedil!ini birinci bap ve 31 ci ayetin- Kcmalpa§ada Soğukpınar mahallesin-
de zikreder. de Abdullah kızı dört yaşında Ayşe ev-

Yine bazı hırist.iyen tarihleri Meryem de ynlnız bulunduğu sırada ocakta ısı. 
davasında Yusuf ile ZekerİyVanm adla- nırken elbiseleri tutuşmuş ve zavallı 
nnı biribirine karıştmrlar. Yusufu çok çocuk yanarak hayata gözlerini yum
ihtiyar, çocuk yapmak kabiliyetinden muştur. 
mahrum ve Meryemi aehabet için ve is- -*-
metine el sürmemek tartile nikiıhladığıru M··Lapua ••e JıtiAıd 
yazarlar. Halbuki ihtiyar olan Yusuf de- NH .,.. !I 
ğil, Zelıeriyyadır. Ve Yusuf, Zekeriyya- hurdaları. •• 
nm arkadaıı Yalrubun oğludur. Yakup- Kağıt ve mukavva hurdalarının mem-
la Zekeriyya yaııttırlar. Y l!mıfla Meryem le ket haricine çıkarılmasının menedildi
de amca çocuklandır. Eğer Yusufun ibti- ği hakkındaki Heyeti Vekile kararname
yarlığını kabul ederse Meryemin o güzel si dün şehrimizdeki alakadarlara tebliğ 
tasvirlerinin bir «kocakanıı olması İcap edilmiştir. 
eder. 

•• Bİ'!'MEDİ •• m---

Bornova yardımda 
ön safda 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
zelzele felfiketzedelerinc verilmek üzere 
Kızılaya terkeylcmişlerdir. 
Şehrimiz tüccarlarından Bay Mehmet 

Akosman, Bay Mehmet Nebioğlu ve 
Nuri Çolakoğlu, felaketzedeler için yap
tıkları nakdi yardımlardan başka erzak 
toplama işinde de faaliyete geçmişler ve 
kendi meslektaşları arasında 1 vagon 
şeker, pirinç, fasulye gibi yiyecek mad
deleri toplıyarak Kızılaya teslim etmiş
lerdir. 

Bu erzakla beraber, ihracatçılar birli
ği tarafından temin olunan iki vagon 
üzüm, incir, ve iki vagon da giyim eşya
sı derhal zelzele mıntakasına gönderile
cektir. 

-*-ÖDEMİŞ'l'E 
BİRYANGJN 
Ödemişin Hamam mahallesinde Mus

tafa kızı Nazirenin evi bir yangın neti· 
cesinde kısmen yanmıştır. Ev sigortasız
dır .. Yangın dikkatsizlik yüzünden çık
mıştır .. -*-MESKEN BEDELLERİ 

Her rıy ilk okul öğretmenlerine veril
mekte olnn mesken bedelleri vilayet 
bütçesinde münakale yapılamadığından 
bu ay verilemiyecektir. 

~*-
Muaşeret iidalJı-

tzmir Kültür direktörlüğilnden bütün 
mekteplere gönderilen bir tamimde ço-
cuklara derslerde her vesile ile muaşe
ret adabının tekrar edilmesi ve müşa
hedeye çıkan talebenin de intizamla gel
meleri bildirilmiştir. 

Odemiştc bir ev ~ıkıldı. Bir 
ihtiyeir kadın öldü 

Trenler aktarma suretile işlemektedirler." Bir 
çok ovalar sularla doludur-

son yağan yağmurların muhtelif ka- şam Manisadan tahrik edilen 102 numa
zalarda tahribata sebebiyet verdiği an- ralı katarla aktarma suretiyle Manlsa
laşılmaktadır. ödemiş, Tire, Bayındır, ya getirilmişlerdir. Emir!lem - Muradi
Torbalı, Menemen, Manisa ve Bergama ye yolu tanzim t>dilıniştir. Bugün tren 
ovalarındaki mezru arazi halen sular al- Izmirden Ankaraya hareket edecektir. 
tındadır. Yağmurların devam edeceği Akhisar 2 (Hususi) - Teberriiat 
korkusu hakimdir. 3449 lirayı bulmuştur. Seylap yüzünden 

Son yağmurlardan Kemalpaşa kaza- kapanmış olan Akhisar _ Manisa yolu 
sında bir evin duvan yıkılarak sular bu açıldı. Ilk tren şimdi gitti. 
evi istilA etmiş ve köylerle telefon mu- VilAyete gelen malö.mata göre Mene-
haberesi inkıtaa uğramıştır. menin Aliağa nahiyesindeki Kunduz ça-
Foçanın Kumtepe mevkiinde suların yı sulan çekilmekte olduğu ve bu yol 

taşmasından mahsur kalan ve hayatları üzerindeki münakali\tın başladığı ve 
tehlikeye diişen çobanlarla 600 koyun Devlet Dcmiryolları 52 inci kilometre
Focadan yeti<:ilerek kuriarılmıştır. sinde henüz hat üzerinden su geçmekte 
ödem~in Kiraz nahiyesinin lpsara ise de bugün ameliyat treninin bu la

köyünde yağan şiddetli yağmurlardan &ım üzerinden yUrUtülmUş olduğu, 
55 yaşında. Bn. Ümminin evi çökerek Şimdiye kadar yağan yağmurlardan 
zavallı kadın enkaz altında can vermiş- gelen sel Bayındınn Elifli köyünde 400 
tir. dönüm mikdarında tarlayı ve Buruncuk 

Tirede şiddetli bir fırtına ağaçları SÖ· köyü altında 60 - 70 dönüm mikdarmda 
küp kırmıştır. MahsUI zarara uğramış- bahçe ve tarlayı da tamamiyle hasara 
tır. uğrattığı ve 50 muhtelif meyvalı ağacı 

Menemen ve Manisa ovalarını istil& !>öktüğü ve 200 lira ile yapılan umumi 
eden suların tahribatına karşı önleyici köy helAsı ile Buruncuktan geçen umu-
tedbir alınmıştır. mt yolu da tahrip ettiği anlaşılmıştır. 
Bandırma ekspresiyle gelen yolcular Akhi~, 2 (Humst) - Yağmurlardan 

Akhisardan Manisaya kadar olan kı- Manisa köylerinde altı ~inin öldüğü 
sımda yolun bozuk olmasından dün ak. tcsbit edildi ... 

Hüküm etin • 
emrı ile 

Satış kooperatifleri müstahsilin hurda 
incirlerini de mübayaa ediyorlar 

Hali harp dolayısiyle incir müstahsil
lerinin hurda mahsulü iyi fiatle alıcı bu
lrunıyor ve müstahsiller sıkıntılı vazi
yette kalıyordu. Inhisar idaresi ihtiyacı 
olan hurdaları, Izmir fiatiyle 4,35 ku
ruş üzerinden mubayaa etml5 ve böyle
ce 4000 ton kadar hurda almıştı. Koope
ratif ortaklarının hurdalan da. aynı fiat 
üzerinden, kooperatifler tarafından ka
bul edilmişti. Buna rağmen kooperatif 
ortağı olmıyan milstahsillerin elinde ka
lan 4-5 bin ton miktarındaki hurdalar, 
Almnnyayn ihracat yapılamaması dola
yısiy le güç satılıyor ve bazı mütcvas!ııt
lar bundan istifade ederek fiatı 50-60 
paraya kadar diişürmüş bulunuyordu. 

Milstahsillerin bu sıkıntılı vaziyeti 

gidermek ve muhtelif mıntakalarda 
mtistahsUlerden gelen müteaddid şikA
yetlerl ve müracaatleri karşılamak için 
Ticaret veki\lctinin kooperatifler va-;ı
tasiyle, mUstahsillerin elinde kalan hur
daları da mübayaa etmek üzere Iı.ınir 
incir ve üzüm Tarım kooperatifleri bir
liğine emir verdiği memnuniyetle haber 
alınmıştır. Kooperatifler, kendi ortakla
rına verdikleri fiatler, diğer mUstahsil
lerdcn de hurda mübayaatına başladık
larından lnSafsız bazı mütevassıtların 
yok pahasına hurdaları toplamalanna 
imkan bırakılmamış ve son zamana ka
dar endişe mevzuu olan bu mahsulümU
zUn değer fiatınıı satılması temin edil
miştir. 

zelzeleyi sey lap takip etti 
- BAŞTARAFI 1 iNCi SAHlF'EDE -
sahada 500 kişi ıedlerin tahkimi ile meş
guldür. 

SAKARYA TIJ~YANININ 
TAHRiBATI 

Ankara, 2 (Hususi) - Adapazarın
dan bildiriliyorı Adapazarının merkez 
köylerinden bir çoğu sular altındadır. 
Taı,lık, Kara köy, Trabzonlu, Adalı köy 
büyük, Küçük Söğütlü, Beylik kışla bu 
meyandadır. Sakaryanın suları Mıgırlı 
ıuyu ile birleşerek bütün ova göl haline 
gelmi~tir. 

SABANCA TAŞTI 

Sabanca taştığından bu havalide üç 
köyü su basmıştır. Adapazannın tekkeler 
bağlar mahallesi su altındadır. Sular şe
hir mezarlığına kRdar uzanan şehir kıs· 
mını kaplamı§tır. Su altındaki köyler 
ahalisi civardaki yÜk!!ek köylere kaldırıl
mıştır. Su altındaki köylerle muvasala 
kayıklar va!lıtasiyle temin ediliyor. 

TEHLiKE BOYOKTOR 

Sakaryada tehlikeli sızıntıları kapat· 
mak için 2 bin torba çimento kullanıl
mıştır. Sakarya 6 metre yükselmiştir. 

Alakalı bütün memurlar büyük tehlikeyi 
önlemeğe çalışıyorlar. Tehlike ciddi ol
duğundan nakil vasıtalarının Adapazarı 
Hendek şosasından geçmeleri men edil
miştir. 

Geyve, 1 {A.A) - Derelerin taşma-
11 neticesi Pamukova sular altında bulu
nuyor. 

Kepsut, 1 (AA) - Yağan yağmur· 
lardan ve derelerin · taşmasından bütün 
ekili arazi su altında kalmıştır. Bir kısım 
köprüler de yıkılmıştır. -
SOVYET·JAPON 
ANLAŞMA Si 
Moskova, 2 (A.A) - Tas Ajansı bil

diriyor: 
Şarki Çin demiryollarına ait son tak

sitin tediyesi hakkında Rusya ile japon
ya arasında akdedilen anlaşma n~redil
miştir. Bu anlaşmaya göre, Japonya hil
kiimetl şarki Çin demiryollarının son 
taksitinin Mançuko hükürneti tarafından 
4 KAnunusanide verileceğini garanti et
miştir. Bu para 23 Mart 1938 tarihinden 
itibaren senevi yüzde 3 faizin zammı ile 
ödenecektir. 

1 

Arkadaşımın =
--= Kocasını sevdim 

Gibi sualler soruyordu. Çünkü o gece eve geç ve ı>arhoş gelmi§- dun. Fakat bu gece bebeğimden başka 
Ben, yalağı yapmak için kalkarken ti. Ertesi sabah ta alelacele gezmeğe git- bir şey dü~ünmiyordum. 

annem: rnişlerdi. Annemin hatırına geldi: Onu karanlıkta okşıya okşıya.. öpe 
- Sen dur .. dedi. kaldıramazsın .. Ben - Ha sahi yahu .. dedi. Sana söyleıne- koklıya uyuyakalmışım ... 

getiririm... ği ve göstermeği unutmuştum. Zehra Sabahleyin mektebe erken gideceğim 
Babam da: dün de Fahri beylere gitmişti. Suna ona için yataktan kalktığım zaman annemi 
- Hanım ben de sana yardım ede- kendi bebeğini vermiş. Görsen ne güzel uyanmış buldum. 

yim.. şey .. Benim bile oynıyacağım geldi. Hiç bir sabah mektebe giderken he-
Dedi. ikisi beraber yükten yatakları Ve sonra konsolun üst gözünden bil- nimle alakadar olmıyan annem o sabah 

Vatanı sevmek, milli camianın 
sevinçleri gibi acılarile de alakadar 
olmak yalnız bir duygu meselesi de
ğildir. Ondan daha evvel bir şuuı 
mesele1idir. Hassasiyeti uyandıran, 
şümullendiren bir şuur meselesi. .. 

Fakir ve orta halli insanların kar
deş istirabına alakalarındaki ulviye
te bakınız. Hodgamlık nedir bilmi· 
yen bu duyguda, icabında, milleti 
ve vatanı için her fedagarlığa ama
de insanların merd, kahraman ru
hunu görmek kabildir. 

Şef, TORK milletinin sevinç ve 
acıda nasıl yekpare bir aile olduğu
nu tebarüz ettiren sözlerile en bü
yük kuvvet kaynağımızı milli bera
berlik duygusuna dayandığını gös
termişlerdir. Ona mensubiyet şerefi
ni taşıyanlar on.un selameti için hiç 
bir fedakarlıktan çekinmezler. Aca
ba bunu başka surette düşünenler 
var mıdır~ Buna ihtimal vermek is
temeyiz. Fakat itirafa mecburuz ki 
yardım listelerinin şimdiye kadar 
hep fakir ve orta halli yurddaıların 
isimlerile dolu olması manidardır. 
Bir çok tanınmış zenginlerimizin 
henüz bu insanlık listesinde isimle· 
rine rastgelmedik. Belki tahmini· 
mizi aşan fevkalade bir yardım ha· 
zırlıyorlar diye müteselliyiz. Şuna 
kaniiz ki muazzam bir tesanüd imti
hanında kendilerini milli şeref vo 
heyecan kaynağı dışında bulanlar 
zengin de olsalar çok bedbahttırlar. 
Zira TORK milletinin tükenmez 
zenginlikler hazinesi olan ulu varlı- \ 
ğından kendilerini bile bile hariç bı
rakmışlardır. 

Onun için bundan sonraki yar
dım listelerinde bilhassa belliba~L 
zenginlerimizin isimlerini görmek 
isteriz. Bu memleketin idhalat va 
ihracat ticaretinde en mühim mev
ki işgal ederek her sene yüz binler
ce lira kazananlar insanlık vazifele
rinde aynı derecede cömerd olmayı 
bilmelidirler. 

$EVKE'l' BiLGiN 
_,,,,,*_ 

Adliye tebligatı 
Dünden itibaren adliye tebligatını!! 

posta ile yapılmasına başlailIIll§tır.. Bv 
suretle tebligat işleri yoluna girmiştir. 

KISACA: 
•••••••• 

İZMİRVEKAR 

-~-

YAZAN: Eczacı K. Ket mil Aktaı 

Izmir kar'a daima yabancı kalmıştır. 

L,,, •• 0="'41 Yazan: Üc Yıldız 
çıkarırlarken ben az zaman içinde anne- yük kutusu ile bebeği çıkardı. bana hiç beklemediğim bir güler yüz 
min babamın halinde hasıl olan bu de- Babam bir müddet dalgın ve düşün- gö,terdi. 

Izmirliler, kar yağmL~ dedikleri vakıt 
Yamanlarla, Çatalkaya beyazlanmıştır o 
kadar.. Izmirde çocuklar, kar topunun 
ne olduğunu bilmedikleri gibi, Izmitli
lcr de kayak ve kızak ne.~esini tatrnıı 
değildirler. Kış, Izmirde hiç bir vakit 
beyaz gömleğini giyerek yaslanmış, so
balarından tiiten dumanlariyJe sigara 
tiryakileri gibi keyif çatamamıştır. Kış, 
sekiz on senede bir Izmirde bir silrpriı 
yapayım der amma, serptiği karlar, bir 
kaç köşe başiyle bazı damlar ilzerlnde 
i§in şakasını meydana vurarak söner-
ler. Kış'ı Jzmlrde sevmlyen, onun beyaı; 
n~eslnl sarışın adavetleriyle karşılıyan 
Portakal, Mandalina, Üzilm ve incirdir. 
Palmiyeler bile ne vakit soğuk bir riiz
gar esse yelpazelerini a~abl ve hırçın 
sallıynrak derhal kar'ı so~uğu protesto
ya kalkarlar. Hassa5, nazlı temiz kar o, 
istiskali uzaklardan sezmiş ve Izmiro 
dargın, küskün dağ tepelerinden baka
kalmıştır. lzmir bu, uzaklardan bakan 
yabancı misafiri aceml, acemi seyreder
ken onun gen~ bahçelerinde altın top 
portakallar, 7.amanında ye;?il. paytak 
bağlarına göınülmUş sarışın salkımlar 
sallanır. Izmirden, temiz, soğuk, beyaz 
kar'a sıcak sarışın seHlmlar. 

• 
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ğişiklik ve bana karşı olan vaziyetlerin- celi kaldı.. Ben arkama yine e<Jk{ enarimi giyece-
deki tebeddüle bakıyordum. Sonra: ğimi beklerken annem: 

hep böyle güzel şeyler alırdın. Şimdi ar· 
tık İpeklinin yüzünü camekanlarda gö· 
rüyoruz. 

- Hanım.. Niçin böyle söylersin ... 
Ne alırsam bütün mnnşımı g~tirip senin 
eline teslim etmiyor muyum. 

- Evet öyle ama .. Aldığın ne, verdi
i;in ne ki ... Ancak boğaza yeti~iyor. üs
te haşa kalmıyor. 

- Biraz daha sabret. Şu evin borcu 
bir bitsin .. Ondan sonra rahat edeceğiz. 
Hem ">akalım Fahri bey beni niçin ça
ı•ırtmııı Onu uzaktan görür ve çok iyi 

.__ _ __.b~i!Lr ....... am oldıımmu"rlaplı~l(_. .. ı.. • ..ı. 
L.. ..... ..r.ı111Mraı•••~il 1uımuştur. 

ve Zehra ile alakadar olması elbette bo§ O zaman bunun .sebebini anlamamış- - Ver Zehraya .. dedi. Madam ki ona - Olma7., dedi, Sunaların vediği en-
değil. tım. vermişler \'e madam ki istiyor, koynun- t ıuiyi gey.0.rerİne de mektep önlüğünü ru•llH1tn1tun1tıH1tı1111ınıın•ı•u 

Bir az evvel sarho§luğundan bahseden Simdi düşündükçe ve tahlil ettikçe da yatırsın. geyenin. : NİSAN 'l'ÖRENİ 
babam birden ayılmış, yorgunluktan bi- anlıyorum. Annem ve babam beni ar- Eğer darılacağım bilmeseydim baba- Ben bu iltifatların sebebini anlRyama· : ---. 
tap halde olduğunu söyliyen annem bir- tık hoş tutulması, incitmemesi lazımge- mm hemen boynuna sarılacaktım. An- dığım için : :. Gazetemiz tertip heyetinden B. 

1 1 bl ı"kk" · l h b ğ" b t v t • d" - Anne, dedim, bu güzel entariyi den takatleşivermişti... en can ı r sermaye te u ı etmış er- nem e e ı ana ya ngıma ge ır ı: • Osman Çağlaya ne devlet demir-
d. S k k t d k misafirliğe giderken geysem olmaz mı .. 

* ı.. - a ın u usun an çı arma.. yoU"'rı Basmahane anbar memuru 
k d k b T b•t • d d k b Annem biraz duraklar gibi oldu ve " Yatar en, üzerim e i entarimi ta ii en ııuni e unutma an utuyu a- B. Hüsnü Yaşal dayızadesi Bn. Şa-

0 gece geç vakte kadar oturduk. Ba- cıkardım. Annem içimdeki camaşırları na verdi. sonra: diye Yaşa1ın evvelki gün her iki ta-
bam boyuna Fahri beyin neler sordugvu- da kır" lenmesı'n dive çıkartmak istedi is" Ben yorganı başıma çekerek C'limlc - Ben de öyle düşündüm ama .. De-

.. d" B b b .. J •• 1 d. Elb d rafın yakın akraba ve dostları hu-nu bana tekrarlatı'-·ordu. d ... babam manı· oldu. B"n bundan cesa- bebeğin saçlarını, ellerini, yüzünü ok- 1•• a an oy e soy e 1•• • et onun 8 

" .. - "' b" b"td•v• H b k b k 1 k zun.ında nişan töreni yapılmıştır. 
Annem de arasıra ve fırsat düştükçe: ret alarak babama: sark('n annemle babam da lambayı sön- ır ı ıgı var.. . e~ a a a ım me • Bu iki gence uzun saadeller dile-
- Sunanın annesinin arkasında na ıl - Bebei!"mi koynuma alavım mı? vac:: st'c;le konusmana bas- teptt> Sunanın bır a •zını ara .. Acaba b,....a_-.._...,.. .. 

.:u. .. _ ' " ~·limİiiiiiiiiİİ. i ... ii.iii" ~İIİİİliİiıliiıiiıııı•mııilll••miıliiif~~~=~~~~ Tbilhassa~oga go u mıiıtakaıuDaa'"Mı-• t:.v ,11o.caudı 



~~oı ••• aniiftir ita yadan 
Yardım istiyor 

Mussolini, Bitlerin sulh tavas
sutu teklifini reddetti 

· geçmelerine Italya mı.isaade etıniyccck- gillerdin diyor .. 
Parls, Z (Ö.R) - cYorkşa~r ~~ Paris, 2 (Ö.R) - Pöti Parizyen, Ro· 

fiiyuz• muhabirinin bildirdiğine go~ tir;Stampa• gazetesi de Sovyetlerin Fin- ına muhabirinden aldığı bir mektubu 
B. Hitler mihver mUttefikinden .bekledı- lcrin karşısında belli olnn askeri zaafla- neşrediyor. Rayşın yeni bir sulh tecavU
Ct yardımı Italyaya açık olarak ızhar et- rını belirttikten sonrn diyor ki : zlinden bahseden bu nutuk Alrnanyanın 
tııiştir. d cBu hadise, bir çok meçhuliitı ihtiva bu dcfoki teşcbbüsi.inü bir sıra tedbir· 

Harbin devamı halinde, Rw. yar ımı- edecek mahiyettedir. Bu meçhullerin en lcrle daha itimat bahş bir şekle koyma· 
ıun çok zaif olacağının ~laşıtı;ası has?'" karanlık ve dramatik olanı da şudur : ga çnlışacağını. fakat bu maskeleme te
biylc Hitlcr B. Mussolınınln .r.ınsa ~~ Finlandiya hududundaki hadiselerin şebbüslerinin kimseyi aldatamıyacağını 
lngiltere ile Almanya arası~d.a. su Bolşevik ttjiminin içinde akisler yap- kaydeden muh::ırrir mcvzuui.1ahi~ hare-
m.U:uıkcrelerinin b~lıyabilme.sı • ıçın Bı;- ması.. ketten şöyle bahsediyor : 
s:Abbilsc g..,.mcsini talep etm~r. ly cV .. .,ivetin en nıcraklıcihcli de '-'Udur: cKaudı 0 ht' tl k l ı· 
Yussolini -~- talebi redde~ış v.e. Ita • "'"" "$' " ı ıya a ·ar*ı anması azım 

h ha .,1 bir teşebbuse gırı~mc- Şimdiye kadar Almanya, Rusyanın as· gelen hnberlere göre Almanya büyük 

Rusyadan uzaklaşma ve ltalyaya yakm
lnşma şeklinde kendini gösterecektir', 

Küçi.ik bir Polonya ve Çek devletinin 
ihyasından bahsedilecektir. 

Otarşi sistemi terkedilecekllr. 
Muhabire göıe ordunun iki mühim si

ınnsı olan general Rayşeruıl ve Bravçlç; 
Bolşevik metodlarına şiddetle aleyhtar
dırlar. 

Pöli Parizyen muhabiri gazctf.!Sine 
yazdığı bu mektubun nihayetini (Size 
bu haberleri tefsirsiz veriyorum) diye 
bitirmektedir. 

yanın er Do keri ve siyasi kuvvt"linc haddinden faz. bir diplomatik faaliyete ha.?.ırlanmak 
ainDd;n imünta. ronft';~e~~~l~~ Balkanlarda la ehemmiyet vererek, bu devlete kur üzeredir .. İlkbaharda yapılacak bir sulh Londra, 2 (Ö.R) - Bir Ingiliz gazc-

ıf:er . . lak ·t yapmıştır. Fakat ~imdi anlaşılmaktadır teşcbbi.isündcn e\•vel Bitler reiı:;icümhur te.sinin malumatına göre Hitler Sovyet-Bol.ı:e\•ik faaliyetini derm b:r a a 
1 

e ki : Sovyet Rusyanın garp harbine kar- ilan edilecektir. MarC§al Göring şansöl- ]erin yardımı hakkında hı1yal ink~arını 
takip etmektedir .. cRe~~yonı Entemns- :;ı alı:ıcağı kat'i vaziyet ne olursa olsun, ye olac. ktır. Hiınlcr ve Göbcls slyaset duymuştur. . 
vonaU:t gazetesi dıyorr dı U: Bolscvik şimdiki ihtilaf iizerinde kafi bir tesir sahasındnn kaybolacaklcı.rdır Mussolıniden Fransa ve Ingılterc ne7.-
. B lkanlı:ırda sar e en • k h. lt l kt Al S k ' lh ta t da bulunarak «. a . . .• r ki. Rus ordulan yapacn . ma ıye e o nmıraca . ır.> , m~n - ovyct pa tını haz.ıdıyan dinde bir su vas.su un ' 
foalıJ eh ıhsa.c; edı~o. lif d ederek ni- Fon Rıbbentrop istifn edecek hariciye müzakerelere yol açmasını istemiştir. B. 

·· " 1 "ğü' den ıs a e ö ) Ek 1 · d M 1 ' bh0 ' •• d ht sa~ ı ustun u n la 1 r: a Rusva Paris, 2 ( .R - • c ::.ıyor a arsc nazırlığına Almnnyanın Roma sefiri !on Mussolini böyle bir teşe usu enı e 
ba~ et Finlere galebe ça 1 r a d 'd ~il- Peyi Alınanyanın Italyayı yeniden ka- Makenzen :tay.in edilecektir. ctmcğc taraftar olmrun~tır. Zira Büyük 
Tunn ve Bnlkan mıntakıı arın a a ummak için sarfettiği gayretlerden bah- Dr. Funkun ekonomi diktatörlüğü fa. Britnnya ve J.c'ransarun, Polonya \'e Çc
oahnle edecektir.: it 1 b rekeL<ıiz sediyor ve cBerlinin toprak müddeiyatı ide vcı·mediğinden Şaht onun verine ko,';lo\•akya tahliye edilmedikçe sulh 

Fakat ŞU tnkdıNi~ a [ta i :imdiden Ue teshire cnlıştığı nıllleUer artık onun ekonoınl nazırı olacaktır. · müuıkcresifü• ynnaşmıyacağmı hi1mclc-
k;,lınıyacaktır. Rus u;vcF:~a~ burtlnn whrik!Hına inanacak kadar safdil de- Yeni hükümctin programı Sovyct tedir. 
Karpat kapılarıııdadı . •••••••••••••••••••••••• ••••••••••u•••••••••••••u••••••••••••••••u••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••oo•n•••••• u••••••••••• ...... Fi~i·~~;~ tüylei- ürpertici tafsilatı Milli Şefin 

Köyler verlerini 
oynadı. 

değiştirdiler. Dağlar yerlerinden 
--*--

Toktta tetkikleri 
Yenı göller peyda oldu - BAŞTARAl•'l 1 i~Ci SAulFrillE 

Milli Şef, Niluarı ziyaretle
rinde leliıketzedelerin hatırla
rını aormuflar, vali, kayma
kam ve belediye reisi ile gö
rÜfmüşlcrdir. Saat 20 de Tur
hala avdet eden Cümhurreiıi 
Amaıyaya doğru yola ~ıkmı,.. 
larclır. Milli Şefin huıuıi freni 
saat 24 le Amaıyaya varmır
tır. 

- llAŞ1'ARAf'I l İXCİ SAllİFEDld~ -
,. lisesi on yavruyu sonuna ka ar 
.:eıiftirmek vazil.e~ini .deruhte .e~-

. t. Adana ınlayetı 500 mını-mtf ır. . . hh .. t 
mininin yetiıtirilme~ır~ı . ta~ u 

. t. Mersin valısının Tıyaıe-
etmıf ır. ki . · 
'tinde leliıketude çocu arlr~lç!tn 
~üz çocukluk bir bakım tel! ı a ı 
lıurulmuftur · 

B . 0 L aileler anasız babaıız 
lr Ç R l rt 

lıalan felaketzede yavru arı ~va 
edinmek arzusunu ir.hm etmıfler
dir. Çocuk eıirgeme k~um.u bu 
İfİ de teşkilatlı b~r ~ekılde ıdare 
·etmek niyetindedır. . 

Cenevre beynelmilel çocuk e•ı.r-
A k a ıf'ocuk eıır-geme kurumu n ar ~ d k 

müracaat e ere 
geme kurumana lı k bil 
ne gibi yardımlar yapma a 

-0lduğunu sormuı~~-KI F ACIA 
GiRESUN • _ Şebin-

Giresun 2 (Huw.ıı) d ~1 harahi8ara giden yollar' ag arın 
ı. .. .. den kapanmıftır. 
11aymaıı yur.un d' 
B. k amele kolları yolları ına-

ır ço h · d Jola,an mitle açıyorlar. Şe ır ek d 

ccsi sağ olarak kurtarılmıştır. 
Kurtarma ameliyesine buyük faali

yetle ve itina ile dc\•am edıliyor. Faefa. 
;\111 dehsctindcn çıldıranların sayısı çok
tur. 

ÇOK HEYECANLI BiR SAHNE 
Milli Şefin Erzincanı ziyaretinde çok 

hazin sahneler oldu. Felaketzedeler: 
- Babamız .. Bak ne hale geldik. 
Diye haykırarak Inöni.inün dizlerine 

atılclılar. Halkla beraber bu yürekler 
sıı.lntan manzaradan Reisicümhurumuz 
da ağladılar. Enkaz altında hala duman
lar tlittiyor. Annelerini kaybeden ço
cuklann. elleri ile toprağı kazarak ev
lıitlarını arıyrın annelerin hali yürekler 
acını dır. 

TOKAT KöYI..ERINDE 
Tokatta henüz yardım edileıniyen 

köyler vardır. Buralarda ölenlerin sayı
sı kat'i olar::ık belli değildir. Karla ka ... 
nalı olan köy yollarını açmak için ekip. 
ler cnlışmaktadır. 

YENt YARALl KAI!'lLELERl 
Ankara 2 (Hususi) - Bugtin Erzin. 

candan daha 38 yaralı geldi. Dfü·clü nü
mune hastanesine yerleştirildi .. 17 si 
Haydı:ırpaşaya. dördü Bileciğe, 13 ü Es
kişehir" gönderildiler. 
ANKARA RADYOSUNA 
MüRACAATLiill 

Ankarn 2 (Hususi) - Zelzcle ınınta-

kasında fclUkcb~cde akrabalarından ha
ber nlnınıyan hir çok yurttaşlnnn çok 
haklı ve derin bir teesslir içinde olarnk 
rnd>o merkezine mürncaat ettikleri, bu 
vasıta ile ailelerinden haber alnmğa ca
lı.ştıkhırı anlaşılmaktadır. 

'rA YMlS MUHAB1Rt YAZIYOR 
Londrn 2 (Ö.R) - Taymisin Türkiye 

:muhabiri, Erzincan faciası hakkında 
uz.un bir ropörlaj gönder.mislir. Muha
bir, focin kurbanları ile görÜşoıüş, inti
balarını ve mli§:ılıedelerini bildirmislir. 
Muhabir halkın yekdiğerin~ kar!,)t duy
dukları büyük muhabbet ve alaka duy
gusunun insanca fazla zayiatın önünü 
aldığını, kurtanna ameliyesinde büyük 
güçlüklere rağmen imdad kollarının r,c
c<!li Cilndüz1U çalıştıklnrını hayranlıkla 
bildiriyor. 

İstanbul, 2. (Hususi) - Zelzeleye ci
var nunta'kalardan şehrimize gelenler 
olduğu gibi yaralı olarak asıl :zc1zcle 
mıntakaı:uıdan gelcnhr de \·ardır . .Bun
lar cok feci sahneler anlatmnktadırlar. 
Erzhıcandan gelen bir yaralı diyor ki: 
•MUthiş bir gi.irültU ile uyandım. Yer 

o derece şiddetle sarsılıyordu ki ayağa 
kalkmağn vakit bulamadan kendimi 
kaybettim .. Gö:zümU açtığım zaman şch· 
rin alevler içinde yandığını '\'e enkaz 
arasında bulunduğumu gördüm .. • 

Sivcu, 2 (Hususi) - Reiıi
cümhur geldi. Validen :ıelzele 
hakkında i~ahat aldı. Ankara
ya müterJeccihen hareket etti. -·Zelzelenin 

Karadenizcle tesiri 
İstanbul, 2 (Hu.susi) - Bugün Kara· 

denizden gelen Tiflis vapuru kaptanı 
Orduda geminin zelzele esnasında ik\ 
defa yi.ikselip alÇaldığını söylemiştir. 

---~---

Tebliğler 
FRANSIZ TEBLİGİ : 
Pari.o; 2 (A.A) - I Sonkbun akşamı 

neşrediİen umumi karargahın tebliği: 
clclliillar halkı bu büyü Yh' d 
iıine davet etmiflerdir. Şe .. ılr e 

. k 11 tesekku et-bırçok yardım o arı · 
mi tir. k ile 

Şebinkarahisar kayma amı d 
telelonla konuştum. Beyanatın a 

Do t yar ımlar 
Giln heyeti ıunumiyesl itibarile sakin 

geçmt-;tir. Bir <lllşman milfrez qi VOBge
sin mı~kmda ileri karakoUarımızdan bi
rine-karşı bir baskın yapmağa te~cbbils 
etmiş ise de geri pUskiirtülmüsti.ir. 

RUS !'EBLICJ : 
L<.>ningrad, 2 (A.A) - Aı.kerl mınta

kası erk.anı harbiyesinin tebliği: funları söyledi: ı 
K .. I d ··ıenler enkaz a tın· 

« oy er e o ez kaza· 
dan çıkarılıyorlar. Merk d . 
da ve köylerde hasaratın ereceşı 
b ili de wildir. Müatacelen yar-

Durmadan devam ediyor l Soııkônuncla mühim bir hadise kay
dedilmemiştir. Sovyet hava kuvvetleri 
bazı rnıntaknları muvaffakıyetle bom
bardıman etmiştir. Bir ha\·a muharebesi 
esnasında iki düşınan tayyaresi düşil
rülmü.ştür. 

e g d · decek ope- ") I k l h dım yaralıları te avı e k J Ankara, 2 (Hususı - ra e çisi a-
ratö~ isteriz. F eliik~t Ao a 0~~ riciye vekilimizi ziyaret ederek hiikU-

.. th · t' k · tasvire ımkan Y . meti ve kendi namına teessürlerini bil-
';" Kış··"ı 1 

yer değiftirmiştır. dinnis, Irak hükümetinin 12 bin ve Irak 
ur. oy er ıştır Kızıla~ının 1500 Jirnlık tebcrrüde hulun-
Dağlar yerlerinden oynam · tluğunu bil<lirınislir. 
Yeni göller peyd~ olmuıTt:~:Ondan Kahire, 2 (Ö.R) - .Mısır ~ralı birin-

Giresun 2 (Hususı) - r . Faruk Türkiye zelzele fclaketzedele-
Giresuna ~·ordun geldi. ·ıden ~ e bin İngiliz lirası ve Türkiye Kızıln-

Sivas 2 (Feltıket mın~kl).5:;1a c~kaz ~.:~n da 500 İngiliz lirası tcberrü etmiş
muhabirimizden) - Erzın?a.n a ıkarıl- ı d 0 

t] ın ç er ır. · k · ıı · h kk altında kalanların cesc er;U niştir. Er- Mısır gazeteleri Tur nu ctı a ın-
mnsına bugün de devam b~ ~· Uil· nü- da hararetli neşriyat ~·aparnk ~'lısır. ve 
zincanda schrin on altı • ~n sa ;ş ka\mı.ş- Türk milletlerinin ezeli kardeşlıklerı bu 
[usundan yalnız 3500

3 
b~ı.şı t.ı.,igye yakın- fclfıket günlerinde daha kuwetle ken-

tır ölenlerin sayısı 1 ın ~ k d d. · hissettirdiğini yazıyorlar. 
. da k lan bir n m ını . H U U wl dır 4 "Ün enkru: altın a tı' Prens"" J!fct üsn n n og u prens · .. b. ucızc ne - '""' 

aa~k~ıl~la~r:a~l~ıa~y~r:e~t~,~·e;re:ı~1~~;:;.:1;"~;;~~.s;ı!S!:!!lllSl;xı!'.~~ 
1 .. .. 

Sinettıa gunu Tfcuz 
• 
ıne •• u a 

BUGÜN VI~ YARI ADAr 
• • GECF YARISINA K ~ ~AAT 2 DE , .. .. ı o Jıuruş 

1 •.. ·u··kterc HUSUSİ : 15..... r. l!C •• • 
,u.) - - - 6 ııu uş 

Talebe ve Çocuk Husu 1: ıo ..... B i cı •• 1 . 
u ·atlc: Altın Arıyan ız ar 

Ve ACANI AŞ l 
iR .• 

Ahın t Cemal pa,,.'>tlıun riyasetinde bir 
) ardım komitesi teşekkül ctzni;..<dir.. Bu 
komite şimdiye kndar üç bin lngiliz li
rnsı toplamıştır. 

Mısır hükümeti felaketzedelere daha 
n~ suretle ynrdım etmek kabil olabılc
ccğini Türk hükümetine sormuştur. Mı
sırdan mühim mikdarda cc-ı:a~{i tıbbiye 
gönderilecektir. 

Paris, 2 (Ö.R) - Mal'silynda bulunan 
müsteınlckclerle ilıracatı kolayluştırmn 
komitesi tarafından Türkiyedeki zelzele 
felaketzedeleri için bir iane listesi aç1l
mıştır.. Toplanacak teberrüat Türk hnş 
ltonsoloshığunn teslim edilecektir. 

Kahire, 2 (Ö.R) - Mısır hüküıncti 
yer sarsıntısı felfıketzcdclcri için Tiuı!:o.ı
ye büyük elçisine on bin liralık bir çek 
göndcrmi§tir .• Filistinde Yahudiler ve 
Araplar arasmda yardııu komiteleri teş
kil edilmiştir. 

• 
ıy 

a a r 

--.tr
Japonya ile anlaşma 
imzalandı ... 
Roma, 2 (Ö.R) - Japonynnın Mosko

va sefiriyle B. Molotof arasında dün ba-
7.ı Rus - Japon ekonomik anlamnalan 
iınza edilmi.stir. 
Bir Alman vapurunun 
pervanesi ı,optu... 
O::..lo, 2 (A.A) - 8000 tonluk Johann 

ismindeki Alınnu vapuı·uuun pervanesi 
kopınu.ştur. Vapur şimdi Kyaıun cenu
btmda Roervi civannda suların ccryanı
na tabi olarak seyretmektedir. Vrıpu
ı·un 36 kişilik mürettebatı ile içindeki 
Norveçli pilot Dronning :Mnnd ismindeki 
Norveç vnpuru tnrafındruı kuı lnnlnrak 
Trondheiıne çıkarılmışlardır. 

o 
a a 

Par is, 2 ( ö.R) - Bazı .e<:nebi propagandalara Türkiyede asabiyet 
uyandırmaktadır. Bu propagandalar Türkiye ile Arap memleketlerinin 
arasını açmağa matuftur. Saide çıkan «Nasyonal Zaytung> gazetesinin 
yazdığına göre bu ecnebi propagandalarının le ebbüsleri Ankarada 
dikkatle takip edilmektedir. 

Diğer taraftan Kahire radyo u ecnebi propagandalarının arapça neş
riyat gününe cevap vermek ve Türkiyeye karşı bir taarruz halinde, bü
tün Arap dünyasının derhAl Türkiycnin yanında mevki alacağını kay

detme! tedir. 

::ı:: w 

300 lngiliz tayyaresi 
Gece ve gündüz 

devriye uçuşu 
mütemadiyen 
yapıyorlar 

Lon~ra, 2 (Ö.R)Mükemmelen .s~tr dilmis küçük Alman gemileri 
radyo ıle Alman makamatına lngılız tayyarelerinin faaliyetini haber 
veriyorlar. lngiliz ta>:>'areleri müşkül bir meaelc kar§ısmdadırlar. Bu 
Alman vapurlarını bıtaraf balıkçı gemilerinden ayırmamak tehlik i 
vardır. lngiliz tayyareleri şimdi Alman tayyarelerini daha büyük iti:Sa 
ile tarassud ediyorlar. 

200 ila 300 lngiliz tayyaresi gece gündüz mütemadiyen uçuşlar yap
maktadırlar. 

1914de nazaran bugün 
Müttefikler daha kuvvetlidir 

Londra, 2 (ö.R) - Deyli Telgraf gazetesine göre müttefiklerin bugünku 
vııziyetleri 191 '4 deki vaziyetlerinden çok daha kuvvetlid. Zi T··..ı..• 

ır. ra. u'" .. IT .. 
Franaa ve lngilterenin yakınında yer almııbr, Aynı zamanda mütteft1der bu· 
gün büyük harpteltinden çok daha fazla üslere maliktirler. 

Deyli Telgraf diyor ki: 

•Rusya. Iran ve Balkanlar istikametinde bir taarruz hıırek t• ı. l 
e ıne geçece~ o ur

sa Türkiye silaha sanlmnktan çekinmiyeçektir.ı. 

Aynı gazete, bir So\'yet taarruzu ihtimali kar,.uıında lra Ef · d 
v n ve ganıstan a 

büyük müdafaa haz.ırlıklan mevcut olduğunu kaydetmektedir. 
Deyli Hcralda göre Finlıı.ndiya harbi bütün Avrupa 8·ıyaset• . . . 

. . .. . . . . ınc teıur ctmıttı;r. 
Fınl ndıya dunya karşısında ıııbat etmıştır kı L:.ıul ordu adctç 'kd I 

e mı an ne o ur· sa o1ııun, Avrupanın birinci derf'ccde ordusu değildir. 

Rusya Almanyadan 200 
teknisyen \'e mühendis 

bin 
istedi 

l.ondra, 2 (ö.R) - Danimarkada çık.an cPolitikcnt g~ .. t • . Seri 
.... e eşının · 

muhobiri tnrnfından bildirildiğine göre Stnlin Alman hükümeı· ..._. '" 
. ıne ,oır mesaj 

göndererek Rugynda ekonomık hayatı ve bilhassa dcmiryollan • b ı. • • 
ve c-.cauu len• 

sik ve ialah için 200 bin Alman teknisyen, mühendis ve mütch .. 
. . . . . . • • asıııaının g 00• 

derılmcsını t lep etml§br. Danımarkalı muhııbırın Fikrince bu tal F ... 1 d. 
ep ın an ıya 

harbinin bir neticeııidir ve Alman mi.itaha ıslan derhal göndcrilmcd•v. Ld• 
ıgı ta .. ıf'

d~ Ruslar bu harbe devam edecek vazİ,)ettc olamıyacaklardır Al 
. manya ve 

Rusya arasında işbirliğinin devamı bu Alman müteh s 1 !arının Rusya .. 
Ya gon· derilmcsine bağlıdır. 

Çin - Japon harbinde 
Japonlar 1 milyon ve Çinliler 
de iki milyon kişi kaybetmişler 
Berlin, 2 (ö.R) - Alman Ajansı bildiriyor: Çindeki askeri hare

kat hakkmda izahat veren cephe umumi karargahının sözcüsü, Çin 
japon harbinin ba ndan beri japonynnm Çinin 49 fırka ve 14 liva as
ker gönderdiğini eöylemif ve şunları ilave elmİ§tİr: 

«Japonya, bir milyon 680 bin kişilik bir kuvvetle hnrekatda bulunu
yor. japonlar şimdiye kadar bir milyon 470 bin kişi kaybetmişlerdir. 
Bunun yüzde kırkı ölü mütebakisi harp haricidir. japonlar her ay vasa-. 
ti olarak 50 bin ki~i kaybediyorlar. Çinliler 300 fırka asker seferber et
mi§lerclir. Bu üç milyon ki§ilik bir kuvvettir. Harbin la ından beri tak
riben iki milyon kişidir. 

lngilterenin Moskova 
Londraya gelmesinin 

sefirinin 
tefsirleri 

Pari , 2 (Ö.R) - lngiltcrenin Moskova efiri B. Villam Stidin rne>
zunen lngiltcreye gelmeai :münasebetiyle yapılan muhtelif tefsirler do-
layısiyle resmi lngiliz mahfilleri sefirin Londraya gelmesile lngiliz- Ruı 
müz.nk.crcleri hakkında hazırlanan Beyaz kitap arasında bir müna~bet 
mevcut olmadığım kaydediyorlar. 

Keza Moskovnda neşredilen resmi beyanatta teyid edilmemiştir. Bu 
beyanata göre Rus - lngiliz münasebetlerinin iktisap ettiği şekil dola
yısiyle sefirin mezuniyeti bila müddet devam edebilir. 

Londra radyosunda 
Bir F ranıız 
münekkidinin 

binbaşısı ve bir lngiliz 
münakaşalı konferansı 

Londra. 2 (Ö.R) - Fransız ordusu binbaşısı Düma lngiliz radyo· 
sunda bir konferans vermiştir. Konferans Binba ı ile bir askeri münek
kidi arasında diyaloğ şeklinde cer~yan etmiştir. Münekkit, söze başla~ 
ken B. Çörçilin şu sözlerini tekrar etmi tir. 

- lngilterede: l-:1cpimizc Allah razı olsun, Fransız ordusu varf• 
Sözlerini tekrar ediyoruz. 

Binba ı Düma demiştir ki: 
- Geçen Eylulden beri f ransız Ba~kuınandanlığı zamanı müttefik~ 

leriu lehinde işletmeğe muvaffak olmuş ve müttefikler için değer bio 
çilemiyecek kadar mühim ü~ şey yapmıştır: 

1 - Fransız müdafaa zaferini mühim mikyasda takviye etmiştir. 
2 - F rnnsız ihtiyatlarının talimini en mükemmel dereceye çıkarnuş

tır. 

3 - Geçen hnrbin İptida ında göze çarpan müthiş asker zayic tından 
içtinnp etmi tir. 
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Roma, 2 (A.A) - Bir bnlıkçılık komiserliği ihdasına karar veril
miştir. Bu komiserlik yalnız Akdenizde balıkçılık ve balık tevziatı i -
lerini inkişaf ettirmekle kalmıyacak aynı zamanda halk mutbaklarında 
hatta balıkçılık limanlarından uzak merkezlerde çok mil·tarda balık is
tihlak edilmesine calışaca.ktır. 

Komiserlik bundan başka Atlantiktc balıkçılığı v,. bilha 
mikyasta yapılan balıkçılığı te vik ed,.cektir. 

gen 

Yeni motörlü filo sayesinde ltalyan balıkçılan T erre - Neuve ve a' 
mahallerde yapılan balık avı s.-ferlerine i tirak edebileceklerdir. 1, 500 
balina ve balıkçı gemisi ltal} anın imdiye kndar hariçten ithal ettiiii 
senede ıki milyon kental balığı temin ctme3e kafi gelecektir. 



Feli ket Iskoçya sahillerinde 
,. Altıncı yardım listesi 

Nasıl oldu? 
I.ng!I!~ - Alman t~yyarel~ri aıasındaki Dünkü yeJdln 21:s~ ~ :a~~ifT=ürlüğü memurlan : a 

h h L: •· ı Jd ? Nafiz Mustafa ve oğlu 200 Dr. Şevki Uğur ıe 
~ ava ar.:ul D8Sl o u. Alpre Karadavit ve Fr.mko 25 Ehram mnğazasi Behçet ve EŞef 25 
L.ondra, 2 (A.A) - Havaıı.ezareti dtin bir saat sürmüştür. Dü~an :ta~i Isak M. Franko 25 Mahmut Esas 25 

••İll•••••••••• m hül da 3 ı il J 00 · k kl ·.ı Dr. Elenia 5 Kavaf Bahaettin 5 ııı1M11111m:••••• oçya sn · eri açığın ng· iz tay- ' metre yu se iğinue yanyana uç- Osmanlı bankasında Muetafa 1 O Bonor S. Alazraki 28 

E. 
1 

• f"' • • • d b• Qare.sile Heinkels tipinde 2 AlmaJl tay- makta idiler. Bir Ingiliz tayyaresi bu rzlncan aclaslnı için e Yaşıyan ı• · d h Sigura biraderler 10 :Yaşar Güven ve arkadaşları 63 a· yaresi arasında cereyan e en ava mu- tayyar"Jerd b. · h.. tm· · '--" en ırme ucwn e ış ve pı- Kiremit fabrikası amel~leri 10 05· umir eczacı Kalfaları 25 

dd "Y . A anlattıkları harebesi hakkında aşağıdaki malOmatı lotun nınncvra yapmasına imkan kalma- F. A. Pj.rimi 25 nLüt!ü Krom 50 Yur aşın eni Sır'' a vermektedir: d ı d an A man tayyaresi alevler için e ve Gi.imrük önünde paçacı kzet Zati 10 , çok Altay maçı hasılatı 67 '15 Sahil müdafaa teşkilatına mencıup _ 
olan• Kraliyet hava kuvvetlerin;n pilot- tayyare burnu aşağıda olarak denize P,eynirci Ali Ramiz ve Jtar&şi !00 '.'fikcac Hiskiya Amado 50 
ıa~ı yeni senenin ilk muvaffakıyetini ka- doğru inmiştir. Içindckilerden biri par.a- İbrahim Basmacı 50 :Kunduracı Kasım Köçener 10 
zanmışlnrdır. şiltle atlamı§ fakat t.'lhmin edildiğine gö- liazım l.:Jmdi. Cami İtn~ı. 2 ·.;;~kat A?al~ Haker 25 
.• Öğteden evvel Jskoçytı sahillerinin 13 re kurtulamıytırak dalgaların arasında• Asmalı Mescııt kahve sahıbı K:.ızım Arif bmıderler 10 
mil açığırİdiı 3 lngiliz tayyaresi HeinkelS kaybolmuştur. lfüse~in 7 10 ':Basri Y::ısakcı 20 
ti·pı"nde ç"ıft mot...:..ıu·· 1·kı· " .. lman tayyare- D·w H · k 1 .ı h .. · v • ~<:crif Riza halefleri m•st:ah.demini 61 ıNazife Yasakçı !S 

01 rı ıger em e s ue ucuma ugramış.ıse · İ . İskfi d · · l 14 05 
~ine tesatlüf tmisıir. lngiliz tayyare]er,i;.; de bulutların aI\.'lSlllOO kaybolmağa mu- yj~han v~ MZ~stnfa kaı:deşler 

5
5 .ı:m~ H ~.bcaıresı memur an 

5 run. taa· ..,.. ... u u·· ""r-ı"n" başlıyan muharebe ff k 1 t ·a ya ve ıya ~ny a ı • • ~ ~ "' va a o mu.~ ur. • bd.:lk d. k ~ ... · Sam" R "d A~- 10 
---------------- ~ u a ır ve ar~ı ı eşı c wv 

Graf Spee ile h rb den I giliz 
kruvazörü Montevideo limanında 

§öı.men ~5 V-Üfıyct jandarma alay ve mıntalia 
C. H. P. Mesudiye ocağı 4g7 80 Şubayları 40 50 
Öztürk Ticaret Lid. Ş. 250 Ali ~Hkkap 50 
F~hmi Simsar oğ~ 250 iEndüstriyel T. A. Ş. 300 
J. Tarnnto ve mnhöumu 50 l.tunir ihracat $. iOO 
.J • ..Taranto memurları 10 Milli.Em15k memurlan 54 20 Londra, 2 (ö.R) -Graf Spee Alm~n ziıhlısmı mağlup eden ln9iliz 

kruvazörlerinden Aşil 48 saat kalmak.üzere Montevideo limanına gir- . 
miştir. Burada mahrukatını tamamlıyacaktır. İngiliz kolonisi kruvazö
r-ün zabitlerine Cl-af Speeye karşı kazanılan zafer şerefine bir ziyafet 
veTecektir. 

lbrruum 20 Tomsidem 4 
'Muzaffer Cinsar 2 50 Haraççı kardeşler ]00 
~ahraınanlar ocağı Fcı1ıri eliyle 23 10 Mmtaka emniyet teşkilab. men-
!)nluamanlal\ ocağı :lsmaü eJıyle . 14 30 SUP.lan 250 
Ifahramanlnr ocağı Nazmi eJ,iyle ,.:43 35 Bir hayırsever tarafından 500 
Dr. Kemal 'llonay 25 Türkiye ı~lamutçular T. A. Ş. 

1 h. ı f 'A lnai/İ:erenin vesika Laurcnt -R. Baul ve Ş. 25 memurları 0 J S3 f a YJ n e a • t- ·v eri'i Yol Jokantası 5 Palamut şirketi ameleleri 
Erzincan fclli.l=ctinden 1:ıırtulan B. Me111net Ali faciayı mu1ıarririmi:.e anlatıyor el UIU/ii ihracatı Hüseyin Galip Şerbetçi S.Bayanos 75 Nafia $. Başkomiseri İsmail 

19 
8 60 

ketze elere Hasan Hami Çan.. 25 Küççük 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA - - Biz.im çok vefalı bir adamımız var- Paris, 2 ( ö.R) - Ekonomik harp ne- Aydınlı izzet 50 Nafia Ş. Şefi Osman 

22 50 
5 

eaplar halinde görünüyordu. dı. Hadise gecesi derhal yardımımıza d zaretinin bir tebliğine nazaran Bulgaris- Asım Pelin 20 Mehmet Ra'iim Sağduyu 
Yar )mı tan, Yunanistan, Romanya, Türkiyede 

Evin içinde karımın feryadını işittim. koştu. Kendi ayağında bir çorap yoktu vesika sisteminin tatbik edileceği memle- Konyalı Ömer eliyle hamallardan 5 20 Alsan
1
cak gümrüğü idare memur 

25 

Bunun arkasından başımı yukarı kaldır- ve karlar üzerinde çıplak dolaşıyordu. Mehmet Niyazi halefleri 25 ve ko cuları 5 
dım. Sema nöründü. Simsiyahtı, evin .ra- B f ] d d h 1 k v• b. "ft lstanbul, 2 (A.A) - Verilen mallı- ketler listesine ilave edilmiştir. Yani bu <:n k h 1 k k · D z b"l 15 

C> .., u ve a ı a am er a er egıme ır çı memleketlere gönderilen mallar hakkın- 'l"r a ı umpanyası e spen r. e ı 
t-ı sokagw ıı U"muo.tu. Hatt/!. ert•·ı· gu··nu- b ld mata "göre, zelzelenin lstanbulda haber N tti 10 Yeku~ n 34877 73 
•P " Y ca """ çorap u u. da da, bu mallarm Almanyaya sevkedil- w·e n Jıiremitlerin olduüu aibi yerinde durdu~ Sab h k buı·· ı . ının alındığı gün inhisarlar umum müdürlüğü H I"t c· 1 k 2 50 Gö d il _ .. ıs .. , ı ., .. a a arşı un ev erm, çarş ' miyeceğini veya Alman menşeli oldu- a ı ıve c n er en er ZUH St> e& 

duöunu gördüm. hükümet konağının, ordu evinin, orta bir milyon ıigara ve 2,240 şişe konyağın iunu gösteren vesikalar istimal edilebi- Mehmet Seyit ve Sabri Mustafa Adet 
Zelzele eenHında müthiş bir ses j!liti- mektebin yerle yeksan olduğunu gör- zelzele felaketzedelerine tevziini zelzele 1. oğlu 50 Erzak Çuval 

64 Jiyordu. Hani elektrildi destereler vardır. dük. Tabiatın bize karşı yaptığı 'bu in- mıntakasına civar ba~müdürlükJere bil- ır. Şık mağauısı sahibi İ. Sezai Berk 50 Zeytin tanesi Küfe 
1 

Bir tPhtııyı biçtiği zaman keskin bir ca- safsız bMkının fecaatini burada kelime- dirmi2tir. r E etEKKCIR !· Sezai Bark eşi Feride 25 Zeytinyağı Varil ı 
yırh r:ıkanrlar. Bu seı binlerce defa bü- ı ı Ü d l k h k"k te b" ~ I S · Be k Şık "pek şubesi 50 
uu-tiiliince na•ıl mu""thı"• bı"r hal alırsa, ı"qte ere a e ey eme a ı a n zor ır b l 2 d Zevcim ve babamız Keçeciler başko- .M· ehzaı Vr ı· ı 5 Muhtelif giyim eşyası Sandık 15 
J 

0 

.. y şey .•• Kurtulan erler, yaralı olmalarına latan u, (A.A) - inhisarlar i a- · . . alım f d 1 · er um as ıye nanuna Yatak yorgan Balya 4 ~"lT!ltnh esnnsında dışarıdan böyle uğul- ragwmen enkaz altında kalanları kurları- resi memur ve işçileri zelzele felaketze- mısel rı kHEmulCısı. yt .. ıdnUrv.~ ~~ 0 ayısıky- Üzüm birliği amelesi 31 
ıulu bir ses geliyordu. Zelzele ilkinden e gere nıye mu unun ve gere - Be be AJ' R. Ak kı 10 Giyim eşyacıı Çuval 5 

yorlardı. Türk askeri böyle bir zaman- delerine ilk yardım olmak üzere memur· se arkadaşlarının göstemuş· oldukları sa- r r ı ıza . ça r Yatak Adet 60 
daha hafif, fakat hayatımda rastladıgıv m b ı·ğ· · · ] K ·1 S lA- t k t f brikas Mnhmet da iJe cemiyet .c:ever ı mı ve ınsancı ı- lar inunusani maa-1arından ve işçı er · · t l"k t ..... ,;ı ... ı.·· ı : .... : .. ; e <Hne u u a ı " Soba Adet 5 %elzdelf"rin en müthişi olarak devam edi- v- mımıye ve a ö aya, e~ur er~ K ~ 1 100 

d K l ğını göstermiş bulunmaktadır. de haftalıklarından teberrüatta bulun- '"'"" ayrı bildirmegw e teessürümüz mani Salim. 0. g USel" 8 Yekun 155 yor u. uvvet i bir adam, cılız bir fidanı d k ı ·· ·d· l d ..,..A. 
ıaarstıih zamıın nasıl sallantı hasıl olursa, ölenlerden ziya e. urlu ması uındı ı muş ar ır. olduğundan gazetenizle bunun iblağını K k . Mım h t 5 Gönderilen .. aınn~ır eC!• 

olanlan enkaz altından c;ıkanyorlar ı. Mülhakattan ı_at'i rakamlar henüz bil- . d . as etçı a mu Y -..,. ~ 
ghir istf' bu şekilde sallanıyordu. ı ... ıııca e erız.. S R 15 llJ• 1 

Zararın neresinden dönülür~e kar 0 a- dirilmemiş olmakla beraber teberrü mik- Ref'k FİTNAT YALIM anto uso "G Ve e ISe er ! KARANLIKTA FERY A TI..AR ı ası : İbrahim Göktuna 10 .,, 
E cağı hesap cdil.miş1ir. darının 10.000 lirayı tecavüz edeceği Kı7Jarı· NUSRET YALIM :.ı-zincnnda t>lektrik olmadığından MAHK.,..,MLAR · NEZAHAT YALI'M Simon Nonmas K. Ş. 15 

ı · b" k 1 k d k D d u tahmin olunmaktadır. müt u~ ır nran ı içinde i i . ı~n an I d · A. Basa Meydanında Sara" Hasan 5 
Hapishane, sarsıntı ar P.snasm a yı- ----------------·----------------- .n. • .. arada sırada kulakları yırtan,canhıra~ H T h · E 15 

feQ•atları isitiliyor ve çatılar, binalar yı- kılmış ve mahkömlar serbest lı:almıstı. rek karın üzerine koyuyor ve doya do- Zelzelenin ikinci günU müthiş bir fır- S abr~F a sın rcan 100 
Fakat idamlık, 31 ve 24 senelik mah- ~·a seyredı·yor. Bunu anlatırken ne söy· tına oldu .. Fakat kar devam etmedi.. a 1 etvacı kılıyordu. Binalar yıkılınca da feryatlar .J K lal M f K 10 

Cluruyor, tilki yeni bir veya bir kaç bina kumlar hiç biri kaçmağı akıllarından lemek istediğim anlaşılıyor tabii. BAŞKA BİR SAHNE ·CavIIa pı y ul s
1
ta a ahiurr~ G"" t 

yıkılıncaya kadar. geçirmediler. Kurtulan vücutlarını, en- ÖLENLER, KALANLAR B. Mehmet Alinin bir hatırası.. . . . a ı ar n yesı oz epe 
Hiç 1'im9r., hiç kimsenin imdadına ko- kaz altında kalanları kurtarmıya vak{- Sayın Mehmet Ali Somere sordum : - Bir doktor arkadaşım var.. Adı KOcağı A . lO~ 45 

nmıyordu. Erzincan evlerinin en büyük ettiler. - Erzincanda zayiatı ortalama bir he- Şevket.. Hadiseden iki gün evvel, yani V om:ısyo:cu lperıya Hüse . 
kısmının çııtıları toprak olduğu için fela- Bu adamların kurtardıkları insanlar, ~apla ne kadar zannediyorsunuz? pazar günü arkadaşımla ttörüşüyorduk.. ari ~t ontro memuru yın 

h 11 hk ~ lara borcludurlar k k h-11_ ·· d K ·· d be · Is buld ·di ve refikası 20 kf't çok büyüktü ve toprak c;atılar, dam~ aya arını ma rum · - Bence rner ez aza <UAının yuz e arısı uç ay an rı tan a ı .. ·,.. vfik M staf C b ~ı JOO 
lar evlerin üzerine inince yüzlerce in9an 1LK HABER elliden fazlası ölü, kalan kısım da ağır GeJmediğinden şikayet ediyordu .. Pazar- N·ıczilı· vBe A u aAbamf az ~d u 
c-..an ı.•eriyordu. Vali Osman Nuri Tekeli ve general İs- ve hafif olmak üzere yaralıdır .. Çünkü tesi günü Şevket karısının geldiğini se- a 1 • vram ua m um-

Sarınnhlar muayyen fa811alarla sabaha kora demal hükümeti haberdar etmek kurtulanlar da enkaz altından çıkmıştır. vinçle bana haber verdi. Fakat salı ge- ~ı.İ t d , 
11 

bUf .. :N" ıO 
kadar devam etti. Bulunduğumuz oda- için istasyona koştufar. Hatlar bozuldu- FECi SAHNELER cem zelzele esnnsında ikisi de enkaz al- e~ ;. Jmıryo an ecısı • ı-

20 nın en büyük kısmı alt katın üzerine yı- ğu için haber veremediler. Kemaha da Size daha bazı feci sahneler anlatabi- tında can verdiler. yazı _e . 
lulmı tı. Bir mucize olarak karyolamızın gitmek imkônı görUlemedi. Ancak Du- llrim .. Zelzele felaketinden iki gün son- HÜK'ÜMETİN YARDIMI Tepecik Buzcu Şerif ~~ 
clurdut;u yer yıkılmamı~tı. Bir aralık du- manlıdan Kenıahı haberdar ettiler. ra işlek caddelerden birinin or.~smdan - Doğrusu hükümetimizin lütufların- Nerbet Mıssır 
var da Ü7erimize meyil edince belimden SABAHLEYtN feryatlar işitiliyor .. Kazıyorlar. Olü ana- dan çok minnettarız.. Derhal imdat tren- Edmond Mıssır 25 

yaralandım. Bu duvarın yıkılmaması, dı~ Nihayet, bu meşum gecenin sabahını sma sanlmış, dört yaşlarında sağ bir leriyle, diğer v!Jiyetlerden her türlü ~y~e~ ~at T bak JO~ 
tıırdaki ağaçların aiper olmasındandır. bulduk. Ovayı pek ruldıran dümdüz bir yavru çıkıyor. Bunun ölmemesi de bir malzeme ve yiyecek geldi. Her türlü ih- Y ~n ı . . e 8 

ç 

Ak•i tahliTde kurtuluş imkanı yoktu. sehir, her yer karlarla örtülü, ortalıkta mucizedir.. timam gösterildi. Mi11etimizin bu büyük AK~ı.1Nail FLiikrm~Erz, Mehmet, Yusei~~ 
SAAT OÇTE ~adiren insan görülüyor. Bir başkası .. Emin adında bir arkada- felaketi serin kanlılıkla karşılaması bir arnı ve '.. ı on 
Aradan yarım 9aat kadar ~eçti. Saat FENA HABERLER şım, karısı ile birlikte hayata gözlerini nimettir. Her şey kısa bir zamanda yo- Bulgurca. koy muhtarı Hasan 

üç. Bir yolunu bulup dışarı çıktım. Müt- Zelzele esnasında maalesef sehirde yumuyor .. Beş yaşındaki çocuğu bir so- luna girecektir. Yaralılar civar vilayet- Özcan eliyle 26 

hiş bir ayaz ve soğuk. Yerler karlarla bazı yangınlar da !;ıkm~, ve faci1ar do- kağın dibinde sağ bulunuyor .. Nasıl terindeki hastanelere yerlestirilmekte- YRahius~f Le
0
reyak 15 

örtülü. Ev civarında bir arsaya yatağımı- ğurmuştur. Erzincan postahanesi bu ne- kurtulduğunu bilen yok.. dir.. ~- me nay . _ 5 

2l taşıdım. Çocukları ornya, karların üze- videndir. Postahane, zelzele esnasında ~r0LIIAKATTA BiR DOliU:M ~agı~çı K?ınal.ÖzbW"durlu ıo 
rine yatırdım. Yorgan örtünce onlar kıs- cıkan yangında maalesef memurlarivle Erzincan civarında zelzelenin tahribatı Bn. Kamile anlattı : Sımpıl~s.ı:ıırketı . . . · SO 
men olsun ~elnmete erdiler. birJikte yanmı tır. Çarc:ıda avnı şekilde merkez kadar büyük değildir. Yalnız - Biz Erzincandan hareket ederken ~blebıcı kuru yemı~çı Salih Özel i~ 
Akıl hruıta yoktu, kurtulanların ha- yer yer çıkan ynn~larda iki eczane Vaskird ve Va ver köyleri tamamen mah- istasyonda enteresan bir doğwn oldu.. Ksmat Ad 10 

reketlerinde ~uur yoktu. Her kes yavru- yanını ve muhtelif yangınlar baş gös- volmuş, Kemah hakkında bildirilenler Yaralı bulunan hfunile bir kadıncağız is- Cavaal Al.atTh. vl lO 
• k b · k.. ·· 1 d 1 ·b· b' k k k d em 1 san og u wnu, ansını, çocuğunu, anasını ve a- termiştir. tahakkuk etmemiştir. Cimın oyunc e tasyon a as an gı ı ır er e çocu o- K y . . Faik S d 10 basını nnyordu. öCLEYE DOCRU zelzE'Je tahribat yapmadığından bu kö- ğurdu .. Çocu!,ru Malatya hastanesine ya- M uru ~:ı oy am 5 

MUDDEtUMUMlYl GÖRDÜM öğleye doğru t.Dnıdıklardan ı....-~ ·'"'"ına yiin halkı ertesi giin gelerek yiyecek tırdılar.. Yodr~~oG 0b Y 5 HenUz gecedir. Bir aralık Erzincan rastfadık. Sordular: getirdiler.. YOLDA u ~ a ay 
müddeiumumisi B. Jv.:eti gördüm. Sıh- - Falanı gördün mii? Zelzelen1n ertesi günü Erzincanda en Biz gelirken zelzele devam ediyordu .. ~a: t İbrahim Postacı ba an 

5 

hatımızı sordu. Vnziyeti anlattım. Me- - Hayır..... kıymetli ~ey kazına ile kürekti .. Diyebi- Kemahtan geçerken vagonumuz zelze- H v a Y 245 ğer mUddeiumumi çocuklannı selamete - Fnlan kurtuldu mu? lirim ki dünyanın hiç bir yerinde bu iki leden büyük bir sarsıntı geçirdi. Bilaha- pasen~ 
1 

1' k b" . 5 çıkardıktnn sonra derhal vazife basına - Mnalese!. alet bu kadar kıymet bulmamıştır. Te- re burada bazı yıkıntılar olması muhte- 1.:~<;a de~< ıy~ A~· ınt~• namına gelmis .. Jmralı adasından nakledilen İşte fena bir haber daha.. min edilen bir kaç kazma kürekle bir meldir .. • t }ya fı3 ase ıyo 1 en 
mahkumların yardımı ilo enkaz altından Tütün muhasebecisi Ziya Toprak, en- c;ok hayatlnr kurtarıJmıştır. Bittabi bi- B. Mehmet Ali ile sayın refikalarına e ~a .3 

. . 
500 

8 
20 
10 

5 

cest>tleri ve snğ knlanJarı çıkarnnya ko- kaz altında kalan çocuklarını kurtarmak lahare civar vilnyetlerden her türlü mal- kendilerini böyle meyus bir zamanların- Denız ışçıler~ namın?ki 
ı .1 ha •W• d d 1 t .. Bay Agranatı ve şerı yu muş.. isterken evinde yangın çıkmış, zavallı zeme gelmiştir. ua ra tsız ettıgun en o ayı eessur ve A uk 0 HAd• Ark 
J t b i S d 1 d d 1 t ~ kk·· 1 . . v at sınan a ı um 

c; e en o zaman felf\ketin dere<'esini adrun yangın çıkınc:ı. karşıya geçerek ASKER JIA~ TANE yar ım arın an o ayı eşe ur erımı M hn M . 
anl:ımıc; bulunuyordum. 9ıgın göileriyle ve v.:ülerck seyre başla- Askeri hastanenin yıkıldığı hakkınd<t- kbildibrdim .. Sayın B. Mehmet AH ayrılır- v:rgi~~ ~:tki:~iraz komisyonu 

Bn. KA LE ANLATIYOR ki haber "Ok yanlı.,stır .. Bu hastane yıkıl- en ana · nus.. " · . . 1z ınemurları 20 
B. Mehmet Ali: Öyle sahnelerle knrsılnştık ki, anlat- madığı için açıkta kalan bir çok aileler - ·Yaralarım ıyı olunca hemen - İb h" iıt 2 50 
- Rı>fikam hadise rsnaı:ında büyük ması bile insanın şuuruna halel veriyor. buraya yerleştirilmiştir. Askeı-i mektep mirden ayrılarak yeni tayin edildiği111 İ rD; ~· ~ş ""d"" .. R f t Diker 10 

metanet gösterdi, kendisi size daha iyi MeseHi, ölü yavrusunu enknz altından tamamen yıkılnıış, hastanede 40 kişi öl- vazifenin başına gideceğim, dediler. 1.zm~r ırat~ ~l.uk u~~t he e 5 1 d a· v B ltu ADNAN uiLGET 1.mır zey ıncı ı mu a assısı :m ahr. e ı. e n. Kamile anlattı: cıkar:m ana onu gömmeyi akıl edemiye- müstUr .. K1şlalarda hiç zayiat yo t r. u Ziraat müdüriyeti memurları 8 75 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••s•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• B M f K wl ~oo 

:ıy usta n araog an :.ı. 
rz.r/ fJHIJ'!X7:l"Jl"JrUIY.YZ7~ - Evet.. Bu çizmeler bizim zafer ve Ben de sana ayni şeyi ~öyliyecektim. 'Emekli tuğbay Latif.Ulutaş 10 

E KE 
~ r.alibiyet hissemizdir]cr. Hey!.. Bana Sen benden evvel davrandın,. ·Forbcs kumpa."'lyasında CeJ§l 20 

bak otelci efendi.. Bu sekiz çift çizmeyi Bütün gece büyük caddeyi takip etti- "A.Jsaneak halkı tarafından 191 89 
adamakıllı muhafaza edeceksin .. Dönüş- ler ve sabahın ilk ışıkları ile beraber Şükrü Kunter s. K. F. acentası 50 
tc onlan senden alacağız ve eğer bir çif- yollarını değiştirdiler ve tarlalar içine Mühendis Ömer Lütfü 50 

ve tarih 
(JKJNC1 

macera romanı 
KISIM) 

ti değil, bir çiftin teki değil .. Hatta bir daldılar.. İzmir ceza evi mahpusları 35 40 
tekinin yarısı bile noY..san olursa üst ta- Saat dokuza doi,'Tu bir köyden geçi- Dr. İsmail Şenol 10 
ı·afını kendin düşün artık.. yorl~r~.1•• İzzi Fesçi ş. 50 

Trun bu sırada kasabanın kilisesinin Koyun hem konak hem meyhane hem Selimiye ocağının topladığı 28 50 
çanı gece yarısını çalıyordu.. lokanta vazifesi gören küçük bir binanın Yumurtacı Ahmet 2 

Otelci ellerini oğuşturarak sordu : önünde durdular.. ·Tepecik ve Yiğitler ocağının 
- Monsenyörler .. Bu çizmeleri kendi Meyhaneci, şapkasını parmakları ara- topladığı JSG 02 

10 

Sivas Kızılay merke:1.ine sev~o1unan 
e~ya listesidir : 

Cinsi Ambalajı Mikdarı 
Atkı 
Peşkir 
Şapka 
Çorap 
Ayakkabı 
Palto, pardesü 
Çocuk giyim eşyası 
naç 
Kadm giyim eşyası 
Çamaşır ve fanila 
Erkek giyim eşyası 
Çocuk giyim eşyası 
Yorgan 
Battaniye 
Palto ve pardesü 
Çorap 
Kadın giyim eşyası 
Erkek elbisesi (Takım) 
Çocuk giyim eşyası 
Çorap ve eldiven 
Çarşaf 
Çocuk giyim eşyası 
Çocuk giyim eşya'iı 
Çamaşır ve fanil!l 
Kadın giyim eşyası 
Palto 
Erkek giyim eşyası 
Kadın giyim eşyası 
Çamaşır ve fanila 
Havlu 
Şapka 
Ayakkabı 
Erkek giyim eşyası 
Çocuk giyim eşyaı:ıı 
Çorap 
Erkek elbisesi 
Yorgan 
Yastık 
Yatak 
Zeytinyağı 172 Kg. 

Sandık 10 
• 10 
• 100 
• 30 
• 32 
• 30 
• 140 
• 1 

Çuva1 100 
il 130 
• 10 
• 10 

Balya 4 
il 15 
• 9 
il 120 

Çuval 20 
• 9 
il 30 
• ~o 
• 8 
• 150 
• 10 
• 50 
• 70 
• 10 

• 
ll 

• 
• 
• 
• 
• .. 
il 

Balya 
• 
• 
• 

TeDeke 

30 
20 
90 
10 
30 
15 
10 
50 
10 

4 
3 
2 
l 

10 

tZMtR 2 inci 1CRA MEMURLU
CUNDAN: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacizde bulu
nan beher litresi sekizer kuruş kıyme
tinde bir varil içinde bulunan 3690 litre 
şarap açık artırma ile 4-1-940 tuihine 
müsadü perşembe günü saat 14 ie b\l
cada özdeıhir sokağında 38 sayılı şsap 
imalathanesinde satılacak ve müşteriSi. 
ne şarap burada teslim olunaeaktıl'. u-. 
hammPn kıymetinin yüzde ye1ıniş beşi
ni bulmadığı takdirde ikinci artmna~ı 
5-1-940 tarihine rastlıyan Ctm1a günii 
aynı mahal ve saatta yapılaeaktn-. &tıı:
tan sonra beher litrede 6 kuruştan iba
ret inhisarlar resmi ve vüzde ik1 b11euk 
dellaliye alıcıya aittir.· Talip ve iliŞt~i 
olanların 939-13908 dosya numaramızla 
satıs mahallinde bulwıacak icra memu
ru ile dellalına müracaatları ilfuı olu-
nur. 14 (8) hayatımı koruduğum gibi koruyacak ve sında ~evire çevire onları karşıladı. Mazhar YaJay 

.sizlere aynen teslim edeceğim .. Yalnız FariboJ: ~!m:D'2'.2~MZIZ!!'Dmı:::;:szzm:a~Emmamm•M•a••••~·~ 
ne zaman buraya teşrif buyuracağınızı - Bana bnk babalık, dedi, Sen MaJo- ~ B b • ı . - 103 --

- E " i" ı · ;.,,. moTtsenyör. Fakat biJ
m!'m onu (ır • bıılabüecek mısınız. .. 
Ciinl·ü o otnJe bir kar ev uwkta ve so
kak köo;; .. ;nr'e n<>f~ccyi bekliyordu. Si-
15h sesl .. ·n: tabii duymuş ve simcl;yc 
kadar r.olrtım tabanları kaldırmıştır. 

- Otelcinin hakkı var .. Dedi .. Bizim 
yapacağımız en doğru hareket derhal 
hnyvanlarımı7.ı eğerlemek, tabancaları
mıu doldurmak ve clerhl'l, dört nfila 
buradan cızlamı çekmektir. 

Otelin iki uşağı hemen ahıra koştu
lara bol yulaf öğünü verdi-• 

lcr .. 

Birden Faribol müthiş bir kahkaha sorabilir miyim? ya daha uzakta mıyız? a ram ase etıv e • 
kopardı ve Mistuflenin kolundan tuta- - Ne zaman döneceğimizi bilmiyo- _ Hayır Monsenyör .. Ancak bir fer- y 
rak : ruın .. Belki bir ay .. Belki bir sene son- sahlık yo]unuz var.. • 

- Uulan .. Dedi, kuyruğun kopsun ... ra.... Foribol, Mistufleye döndü : Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de 
Hele şunlara bir bak .. Ve eliyle, merdi- iki kahraman silühlarını ku~andılar... _ Hayvanlarımız yorgun, dedi, biz 
venin orta sahanlığında boy sırası ile Mantolarını giydiler .. Hayvanlarına bin- de hem yorgunuz, hem de karnımız aç.. A'a"' ı'' yel~ uacı Alı· zade Abdull·a.h 
yanyana dizilmiş çizmeleri gösterdi : diler .. Ve dolu dizgin yola çıktılar. Burada biraz dinlensek hiç ıe fena et- B l CJ 

- Bak.. Bi2'.im muhterem misafirle- Kasabadan bir hnyli uzaklaşmışlardı 1 K • M "' 
timiz bizi rahat uykumuz arasında ra- ki rıtlarını yava!5lattılar.. m~ı~:~:ı~ı~.. azmır agazası 
hatsız etmemek için çizmelerini çıkarıp Mistufle : _ Ben de sizin fikrinizdeyim .. Dedi.. dd 1 
l;uraya sıralamak nezaketini bile gös- - Sen Maloya on dört on beş fers...,h- A tlnmndan indiler.. Fakat yularlan- Bugünden itibaren 20 gün mi!- et e 
termi:i!lcr... lık yolumuz var, dedi.. Eğer arzu eder- nı kollarına taktılar.. Rekabetsn satışlarına başlamı.~tır .. DORI\fEY, FIŞER, FAYN VOLSEN 

Filvaki sekiz çift çizme merdiven sa- ~eniz doğru yolu bmıkalım da tarlalar Meyhaneci : elbise, pardesü ve paltoluk lruponJariylc nadide İogiliz ~o"'.oteleri ve 1K16-
ı...,n1 • w•nda ynnyana dizilmişti.. arasından gidelim .. Vokıa bu suretle yo- _ Monsenyörlerim benim nefis elma mum yerli elbise, pardcsii ve paltoluk t.'"lımnslnnnı almı:ık ıstıycnler mutlakn 

Mistufle ve Faribol bıraktıkları hu- Mistufle : lumuzu biraz uzntmış oluruz amma .. fıaıtabımı elbette tadmak isterler, dedi.. bu mağazaya uğnımalnn ı,ncnfaatlcri iktiz.'lsındandır .. 
~~su_s~t~cı;y..:....a_l,_nr_ı~n~ı ~a~l-m_n_k __ liz_e_r_c~o_d_a_la_r_ın_a_.__-_B_u_nl_n_ı~·ı,'-d-ed_i~· -b_ı_ra_k_m_ak_d_o~ğn;:.....ı_d_e-........ E_,ı_n_,niy_e_t_te_d_e_ol_u_r_u_z_ .. __ ~-~~-...w....., ...... ~·....,,.~kw:m::.:.:.:e~h~u=r~d~u~r~ .. =--------•"""·------~-~---lznıi-·_·!..P~tcm~~v. 'lo~~Lı __ _ 



SonkAnan iNi 

TASBİll 
lzmir ikinci icra memurluğunun 

939-684 numaralı dosyasına ait olup 30-
12-939 tarih ve 10343 sayılı gazetemizin 
dördüncü sahifesi altıncı sütununda in
tişar eden satış ilanının sekiz ve doku
zuncu satırlarındaki (Kepenkli) kelime
sinden sonra (54 metre murabbaı mik
tanncla iki bin lira değerindeki) keli
meleri eksik çıkmıştır. Keyfiyeti tashih 

Grip ıJe nezleye karşı 

(Korizol Kemal) 
xaııanmız 113on lııaoııııa ağız ve llurıından gı. il~ 
ren flastalıklara karşı kendinizi sigorta edl· ' 

ederiz. 

öDEM!Ş tCRA MEMURI.-UCUN-
DAN: Dosya No. 939-980 . 

yorsunuz •• 
937 yılı mahsulü 182 balyada 9100 kı

lo tahmin edilen mamfil tütün beher 
kilosu (25) kuruş muhammen kıymet
le satılığa çıkarılmıştır. 

1 - Satış açık artınnıı ile ve peşin pa
ra ile yapılacaktır. Teminat alınmak 
şartile alıcıya 7 gUnU geçmemek şartile 
ödeme için mühlet verilebilir, ancak bu 
takdirde bedel ödeninceye kadar mal 
teslim edilmez. 

Mendille koklanır " 5 n damlası yarım bar
d ak su ile gargara edilir .. 

Depo: Hilal Eczanesi 

2 - Tütünlerin anbar kirası yoktur. 
Dellfıliye ve transfer muamelesi için 

~. . . -:.. - -~ . .. ' . ~ 1 
icap eden bütün masraflar alıcıya aittir. 1ZM1R StCtLt TİCARET ME1\.1UR-

3 - Görmek arzu edenler tatil gün- LUCUNDAN: 
!erinden maada her gün daireye müra- tzmirde ikinci kordonda 72 numaralı 
caat edebilirler. mağazada sanayi ve zirai makinalar ile 

4 _ Birinci artırma 12-1-940 cuma otomobil 'ticaretiyle uğraşan (Şarl P. 
gilnü saat ıo dadır. Bu artırmada mu- Baladur ve şürekası) şirketi esas mu
hammen kıymetinin % 75 şini bulmadı- kavelenamesinin bazı maddelerini de
~ı takdirde 19-1-940 cuma günü saat 10- ğiştiren mukavelename ticaret kanunu 
da ikinci artırma yapılacaktır. hlikümlerine göre sicilin 2613 numara-

Daha fazla ızaııat almak istiyenlerin sına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 
939-980 dosya numarasüe ödemiş icra Izmir sicili tacert memurluğu resmi 
dnlre$lne müracaat etmeleri ilAn olu- mührü ve F. Tenik imzası. 
nur. 4 <6

> 1 - Mukavele 
---~~~----~~~---~~-
----~--lllll!~ZU~»~-~~;z:•~--- BugUn bin dokuz yUz otuz dokuz se-

PARls FAKÖLTESİNDEN ' nesi birinci kanun ayının yirmi yedinci 
DiPLOMALI çarşamba gtihüdUr. 27-12-939 

DIŞ 2' ABf PLERİ Ben Türkiye cümhurlyeti kanunları-

Mu zaff er Erog., ul na dayanan Izmir birinci noteri Meh
met Rifat Bayraktaroğlu, Izmirde bah
çeliler hanında 12, 14 sayılı husust dai-

VE remde iş görhlekte iken saat on altı su-

l ~:~~e~ ~ .. netsaibnahdsaaagt"9 larında yanıma gelen, bir taraftan: 
1 - Muvakkaten Amerikada Rich-

mund Va da bulunan Charles P. Balla
clan ~arak Beyler sokak Numaa dur namına Virgina noteri huzurunda 
:zade caddesi Zl numaralı ~uayene· ı imza edilmiş ve Türkiye cilmhuriyeti 
hanelerinde kabul ederler. Nevyork baş konsoloshanesi tarafından 

)j TELEFON : 39Zl 28-11-939 tarihinde tasdik kılınmış olan-
11,; ve birer sureti işbu mukavelenameye 

merbut vekaletname ile hareket eden 
1ZMtR 2 inci HUKUK HAKlMLt- Izmir avukatlnrından Halim ağa çarşı-

CtNDEN: smda 38 No. da Ibrahim Ethem Postacı-
Izmirde istiklal mahallesi saçmacı ha- oğlu, 

marn sokak 1 numarada oturan Davı kı- 2 - Ve diğer taraftan Izmirde ikinci 
zı Adelo Rozio tarafından aynı yerde kordonda 194 No. lu dairede oturan Li-
mukim Avrnm oğlu Tzak Rozio aleyhi- 1 J G Albo "'t d . onı> . . n. 
ne açılan boşanma davasız:a mu e aır 3 - Izmirde birinci kordonda 334 No.-

Türk Hava kurumu Karacasu 
şubesinden: 

Kaza merkezimiz ile kazaya bağlı nahiye ve köylerden toplanacak. 
kurban deri ve bağırsakları 26/ 12/939 tarihinden 15/ l /940 tarihine 
kadar 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuıtur. 

Muvakkat teminat mikdarı deri için 100 ve bağırsaklar için 50 lira
dır. ihale 15/ l /940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 18 de kurum 
merkezinde veya telgraf makinası başında yapılacaktır. 

Tal ip olanların Türk hava kurumu Karacasu şubeaine müracaatları 
ilan olunur. 3, S, 7, 9 6 (5) 

lzmir Deftcrdarlıiından: 
Tarih Senesi 
No. 

İsmi 

70 937 Melunet Naci 
73 ' '937 Mehmet· Ali 

İşi İş adresi 

Fınncı İkiçeşmelik caddesi 
Kahveci İldçeşmelik caddesi 

• 

Kapı No. 

241 
47 

İhbamamenin 
I 

Verginin Vergi matiıihi Ka7.anç K.% 10 Hava Hava 7o 10 Yeldin Tarihi No. 
Senesi 

66 00 4 62 o 42 1 32 o 13 6 53 6-10-939 1/12 
105 00 7 35 O 73 2 :xO O 21 10 39 6-10-939 1/22 

937 

Yukarıda isim ve unvanları ile ticarct"'ah adresleri yaz.ılı mükellefler namına 
937 yılı için tarholunan vergiler isimleri İıizasında gösterilmitir. 

Bu mükelleflerin terld ticaret etmiş VE halen nerede bulunduklan tesbit edile
memiş olması hasebiyle ilnn tarihini takip eden günden itibaren meik\tr vergi
~eı; 30 gün iç~de itiraz haklan olduğu 3692 sayılı kanunun 5 inci maddesine 
ıstinaden teblığ mnkrunına kaim olmak üzere illin olunur.. 18 (11) 

DOKt'OR 

Behçet Uz 
ÇocuJı hastaldıları 

Mütahassısı 
Ha talannı her gün saat 11.30 dan 

'ı e kqdnr neyler sokiiğinda Ahenk 
matbaası yanındaki hususi kıliniğin
de kabul eder. 

CZZZ7JJJZZZ7-Z77'".L7.zr.Lr.Jfll!!iDtflll'!M 

DAHİLİ VE ZÖHREVI HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmail Hat~ı 
Akarçay 

Her gün snnt 13 ten itibaren .• 

dava arzuhal suretile dnvctıye varakası hı evde oturan Jak P. Ballp.dur bana 
mUddelaleyhanın ikametgahının m~çhu- mürac;aatla resen bir ınıikavelename 
İiyetine mebni tebliğ edilemediği şer- tanzimini istediler. Kendilerinin kanu
iıUe mübaşir tarafından iade edilmi~ ve ni ehliyetleri haiz olduklarını anladım. 
zabıtaca yaptırılan tahkikatta da i'ka- Izmlrde Mısırlı caddesinde iki~ci !':Ü

metgahının meçhuliyeti tahakkuk eyle- Iermnniye mahallesinin Ih~ alfa soka
miş olmasına mebni arzuhal suretile ~- ğında 31 sayılı evde oturan Işlfl,ll) oğtu 
vetiyenln ilanen tebliğine ve muha c- Mehınet Gaffaroğulları ve Izmir-Qe al
mcnin 13-1-940 Cumartesi glinü saat sancakta karakol sokağında 22 savılı ev-
10 na talikine karar verilerek bu bap- de oturan Jojc( oğlu .Poli Dilerp.iyıı. 
takı arzuhal suretlle davetiye varakası Şahit ve muarrif sıfatiyle haz.ır bulu
usulen mahkeme koridoruna talik kı- nuyorlardı. Bu şahitlerin ŞMndete ma
lınmış olduğundan müddeialeyh Izakın ni bir halleri olmadığı sorulerak anla- OPERATöR DOKTOR 
yukarıda tayin olunan gün ve saa~e şıldı. Bunun üzerine müttefikan söze 
mahkemede hazır bulunması veya hır ba lıyarak mcvad ve şeraiti atiye daire- Ahmet Cerraİl 
vekil göndermesi aksi takdirde hakkı~- sinde nkdı mukavele <'ylemişlerdir. 

İkinci Kordon (Alman konsolosha
nesi karşısında) 206 numarada hastala-
rını kabul eder.. TELEFON : 3258 

(Çivici lıamnınındaki muayeneha
nesini terkctmiştir) .. 

da muameleyi gıyabiyc icra ~ılına:a.gı Madde 1 - Şarl P. Balladur ile Lio- Q 1 

tebliğ makamına kaim olmak uzere ılan nel J.G. Alhon arasında Izmir birinci ra 1 
olunur. 2 (7) noterlik dairesinde 1081 No. ve 11 Şu- F ransız hastanesi bat 1936 tarihli şirket mukavelesine; 9 
weııwwwwem 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arkasında) 88 numara
da husuşi muayenehanesinde h~~
larını her gün saat ondan 12 ye, uç
ten altıya kadar kabul eder. 

TELEFON : 3287 

ızMtR sıcıLt TtCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

iz.mirde doktor Hulusi bey caddesin
de sabun imal ve sair ticaret işlerile uğ
raşan (Ömer Muharrem Apaydın) ın 
31-12-39 tarihinden itibaren muamelatı
na nihayet verdiğine mUtedalr beyanna
me ticaret kanunu hilkilmlerine göre si
cilin 2616 numarasına kayt ve tescil 
edilmiş olmakla esas kaydı terkin kılın
<lığı illin olunur. 

Izmir sicili ticaret memurluğu resmi 
mührU ve F. Tenik imzası. 

15 

!MS 2 2 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icap eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan Orhan Conker 
Toptan satış yeri: Akba, Ankara. 
Fiah 150 kur~. Sipariş bedeli 

peşin ~önderilıneliclir. 
-ı 

'.S 

Haziran 1937 tarihinde Izmir birinci no- Operatörü 
terliğinde 4273 sayılı zeyilname ile ~l- Her gün öğleye kadar Fransız hasta· 
rfık eden Jak P. Balladur teşkil etmiş nesinde, öğleden sonra Birinci Bey-
oldukları Şarl P. Balladur ve şürekası lcr sokai:rında .... No. 42 ... 
şirketini birinci noter huzurunda yapıl- i••••••ıİıTİiİıELEFON : ?310 
mış olan 904 No.lu ve 14-1-938 tarihli M'2 !« Pf D 

mukavele ile 1 Kanunuevvel 1939 a ka
dar temdit etmiş idik. Bu defa da mez
kılr mukaveleyi şerikler aşağıdaki şart
lar dahilinde yeniden uzatmışlardır. 

Madde 2 - Işbu muknvcle 1 Kanunu 
sani 940 tarihinden itibaren Uç sene da
ha yani 31 Kfuıunuevvcl 1942 ye kadar 
taraflar arnsındn mer'i olacaktır. 

Madde 3 - Her sene kanunu evvel 
ayında tnraflardan her birinin tahriren 
beyanı üzerine mukaveleyi feshe hak
ları olacaktır. 

Madde 4 - Yuknrıda mevzuu bahis 
mukavelenin tadil edilmiyen diğer ah
kamı taraflar arasında bakidir. 

Akitlerin başka bir diyecekleri olma
dığından ben yeminli noter bir nüsha 
olarak resen tanı.im ettim ve içindeki 
}erini açıkça okuyarak anlattun. Arzu
larının tamamen istedikleri gibi yazıl
dığını tasdik etmeleri üzerine işbu mu
kavelename aşağısını hepimiz imza et
tik ve mühürledik. Bin dokuz yüz otuz 
dokuz senesi birinci kanun ayının yir
mi yedinci çarşamba gUnU. 

Akitler: Imzaları. 
Sahiller: Irnzaları 
Noter: Resmi mUhrU ve M. R. Bay-

raktaro~lu imzası. 
Genel sayı: 7776 
Işbu mukavelename suretinin dairede 

saklı 27-12-939 tarih ve 7776 genel sayılı 
aslına uygun olduğu tasdik olunur. Bin 
dokuz yUz otuz dokuz senesi birinci ka
nun ayının yirmi yedinci Çarşamba gü
nü. 21 K.Evvel 1939 

Noter: Resmi mühril ve M. R. Bay-
raktnroğlu imzası 

Iı.mir skilli ticaretinin 2167 no. sun
da mukayyet Şnrl P. Baladur ve şüre-

kası şirketinin mukavelesindeki müdde
tin hitamından sonra mezkQr şirketi şc
rlklerim bay Lionel J. G. Alhon ve kar
deşim Jak P. Baladur beninde devam 
ettirrneğe ve şirket mukavelesinde yu
karıda adı geçen §Ürcka ile mutabık 
kaldıkları şart ve müddetler her türlü 
tadilatı yapınağa ve bunun için icap 
eden mukavelename beyanname ve is
tidaname ile sair ev;akı tanzim ve imza 
etmeğe ve noter ve sicilli ticaret memur
luğunda ve diğer resml de,•alr ve ma
kamat ve mehakim ve mecalis huzurun
d~ beni temsile ve yapılacak evrakı tas
dik ve tescil ettirmeğe ve şirket namı
~a şeriklerden istediğine şirket namına 
ımza salahiyeti vermeğe ve bunun için 
tanzim edilecek sirküleri ve defatiri 
resmiye üzerindeki meşruhntı imza et
meğe, mezun olmak Uzere Izmir baro
sunda yazılı avukat Ibrahim Ethem 
Postacıoğlunu vekil tayin eyledim. 

Richmond, Va, November Twenty-
Fourth. 1939 im7..a 

Umumi no: 6974 
Hususi no: 471 
Mühür ve imzanın Henrico kontluğu

nun olduğu tasdik olunur. 
NeyYork: 28-11-939 

Baş konsolos Y. Türkiye cümhuriyeti 
NeyYork baş konsolosluğu rsmi milhrü 
ve imza. 

500 kuruş. 
Resmi alınmıştır. 

No: 2934 
Münderecatına şamil olmamak üzere 

yukarıdaki mührün NeyYork baş kon
solosluğumuza aldiyetl tasdik olunur. 

V. Hukuk işleri müdUrU 
Resmi mUhUr ve imza 

Ur. Demir Ali 
KAMÇIOGLU 

Cilt ve Tenasül hastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elliamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarını 
kabu1 eder.. TELEFON : 3479 
~E ._.. ..... -.S z 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
İZMİR MEMLEKE2' 

HAS2'A HESI DAHİLiYE 
MVr AHASSISI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

t 
~ DOKTOR 

i Hami~ Ataman 
Kulak, Burun, Boğaz ve Hançere 

. hastalıkları Uzmanı 
Manisa, İzmir Caddesi No. 132 
ŞEN SİNEMASI YANINDA 

Saat 3 ten sonra hastalan kabul ve 
tedavi eder. 

w 

,. ..... .. ~· """ - ~J • ' - •• .. • 
ı - ' 

W. F. Renry Van der Zee 
VeıitNkAa 

• 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l'ASI --AMERİCAN EXPOBT LINEs İNC. ADRlATIKA SOSYETA ANONlMA 

NE V YOR K Dl NAVİGAZYONE 
EXPLORER vapuru 5 ikinci kfuıunda CİLİCİA motörü 4 _ ı 940 tarihind 

bekleniyor.. beklenmekte olup Pire Napoli C"n e 
EXİLONA yapuru 14 ikinci kanunda M ·ı )" ' • '"' ova 

b klenı·yo nBr&J_ya 
1
un
1
an.I arına hareket edecektir. 

e r.. RIND S ·· 
EXCHESTER vapuru 21 ikinci kil- d · motorü 3-1-940 tarihin-

nunda bekleniyor. de ~anımıza gelerek ertesi gün saat 17 
SERVİCE MARİTİl\IE ROUMA1N e ı~e, Brin_disi, Zara, Fiume, Vcnedik 

D U C A R E S T ~ .. Trıyeste lımanlanna hareket cdecck-

KÖSTENCE İÇİN : ZAR BUCUREŞTİ vapuru 7 SonkAnunda A motörU l0/ 1/ 940 tarihinde Ji. 
bekleniyor.. ;anımız_a ~e~erek ertesi gün saat 17 de 
PELEŞ vapuru 13 son ktınunda bek- v ıre, ~rındızı, Znra, Fiume, Triyeste ve 

enedığe hareket edecektir. 

le~~op~~lann isim ''e tarihleri hakkında d CbeALDEA motörü 10 - 1 - 940 tarihin-
e klenınektc olup Pire Na li C 

hiç bir taahhUt alınmaz. nova, Marsilya limanlnr 'h po ' e-
Vapurlann hareket tarihleriyle nn- cektir.. 108 areket ede-

lunlardald deği~ikllklerden acenta m• NOT - Bütün bu vapurlar Tr" 
-·'' L veya c da . ıyeste au.uyet .. abul etır.ez. . . enova Şunali ve cenubi A:me-
Dahı fazlı tafsUAt için ATATtm.K ~ka ~anlaı:ına . hareket eden İtaliı 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ven~~~yrıse~m §irketinin ve .fUrika 
Zee ve Ş.,ı. Vapur acentalıtına mUraca. 'I'R~..STİ~ arc~et ed:n LLOYD 

dJl 1 k anonım seyrısefain . 
at e meal rka o unur. eti vapurlarına tesadUf ederle . şır-

TELE.P'ON: Z007/!00I :NFJınLANDAİSE ROYru:E 
- ----- KUMPANYASI 

UMDAL de V~s vkteapuru 7 /1/1940 tarihin-
UMUMi DENİZ ACENTAUÖI LTD. dam eAnme olup Anvers, Rotter-

ve msterdam lim l l 
ZETSKA P LOVIDBA A. D. KOTOR E.-decektir. an arına ıareket 
LOVCEN vapuru 27 ktınunuevvelde SVENSKA ORIENT UN1EN 

Köstence ve Vama için hareket edecek- GUNBORG 
tir h• d vapuru 3 • 1 • llAO 4-A ' 

.. ın e beklenm k "'* o.qM· 
LOVCEN vapuru 3 klnunusani 1940 pen.hag limanı e te o~up Goteborg, Ko. 

ta Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve BRAG~ına ~ket ed.ecekiir_ 
Trlyeste için hareket edecektir. rihinde beki ;:otörü 10 - 1 - 940 ta-

GOULANDRİS BROTRERS Kopenhag ı::On;: te olup Goteburg, 
(BELLAS) LTD. tir.. ' arına hareket edecek. 

p t B E SERVİCE MAR._ 
cNEA HELLAS• SUCEAVA ı.uME ROUMA.t.N 

Lilks Transatlantik vapuru Plre-Nev- d bekle vapuru 15 - 1 - 940 tarihin 
k h 

e nmekte olup Malta • 
yor attı... limanlanna ha k ve Marsilya 

Pireden hareket tarihi: N o T : re et edecektir. 
15 - 1 - 1940 Ahvali b 

Yolcu ve yük kabul edecektir. hareket ıar:~ra. dolayısiyle navlun ve 
Gerek vapurların muvuallt tarihleri, hunların hl be.rınin kat'! olmadığını ve 

--'- :_ı ç ır ihbara lilzuın ı~ vapur lswueri ve navlunlan bak- 'Zln değişebilir olduğunu olınaksı-
lancla acenta bir teahhüt altına gfrenıer.. dolayı acenteye bir m ~-bu hUSUstan 
Daha fazla t.afsilAt almak için Birinci etmiyeceğini muhtere:!: ~~e t~r~ttlip 
Kordonda 152 numarada • UMDALw kn~:ıı:e 

1
1::;"et e~eleri rica oıu!:~erln 

~um! deniz ACf'ntalıtı Ltd. mU.racaat caddesinde ~~t.ı i~~ Cfunhuriyet 
edilmesi rica olunur. acentesine mUraca t d'lmERCo vapur . acı esi 

Telefon : 4072 MUdUrlyet TELEFON : 2004 _ 2o 
Telefon : S171 Acenta 05 

•• ••• •• ••••••••••••••••••• w ••••••••••••••••• 
OLI VIBR VE 

ŞVREKASI LTD. 
VAPUR ACENTASI 

~ 

Asabiye Mütahassısı ~ 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

Her gün saat 3 ten sonra Şamh TELEFON: 2443 : 
sokak (Üçüncü Beyler) No. 19 da • 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek- ~ Londra ve Llverpol hatlan için ~ 

TELEFON: 8559 rımız .sefer yapacaklardır. : 1 
trik. tednvilcı:i tatbik eder. piyasanın ihtiyacına göre vapurla- : 

'• . ~ . . .·-----... ------·~~ . . . . .. . ....... .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . J .. • •• 

T. iş Bankası A. Ş.'nin 
1940 Küçük cari hesaplar ikramiye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar : ı Şubat, ı Mayis, J Ağustos ue son 

teşrin tarihlerinde çekilecektir ... 
. 

,_ ikramiyeleri:~~, 
J Adet 
3 Adet 
6 Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2000 Liralık 2000 Lira 
JOOO Liralık 3000 Lira 

500 Liralık 3000 Lira 
250 Llraldı 3000 Lira 
J 00 Liral ılı 4000 Lira 

210 Adet 
50 LlralıJı J7 50 ı..ıra 
25 Llraldı 5250 Lira 

1 • ••••• ••••••• 
24000 YelıOn _____ am _________ Bl'XZDBI 

•• 1 • 
tzMtR BELEDlYESINDEN: lZMtR ASLtYE 2 inci HUKUK HA-

1 - Kültür mahallesinin Voroşilof K1ML1ClNDEN: 
caddesinde Lozan meydanile Doktor 
Mustafa Enver caddesi arasında 240 ve 
1388, 1389, 1390, 1398 ve 1470 sayılı so
kaklarda da 605 metre boyda Huiı.ler 
umumt kannlizasyon projesine uygun 
olarak !cnnt kanaliı.asyon yaptırılması, 
Fen işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi vı.>çhile açık eksiltmeye konul
m~tur. Muhammen bedeli 5449 lira 
olup ihalesi 12/ 1/ 940 cuma günü saat 16 
dadır, iştirak edecekler 409 liralık te
minatı Iş Bankasına yatırarak makbu
zile Encümene glirler. 

2 - 1310 sayılı soknkta Beldiyeye ait 
30 numaralı hanın yeniden bir sene 
müddetle kiraya verilmesi, Yazı işleri 
müdürlüğiindeki şartnamesi vcçhilc açık 
artırmaya konulmuştur. Muhammen be
dell 500 lira olup ihalesi 12/ 1/ 940 cu
ma gtinü saat 16 dadır. iştirak edecek
ler 37 lira 50 kuruşluk teminatı Iş Ban
kasına yatırarak makbuzile Enci.imene 
ge1irler. 29 3 7 11 4728 (2584) 

Karataş Mahmut Hayati sokak 9 sa
yılı evde oturnn Mustafa oğlu Mehmet 
Sabah .YJldızı tarafından karısı keçeci
ler şcrıfe sokak halepli mchmedin ail 
evinde oturan Kamil kızı Melek aleyhi~ 
ne açılan boşanma davasının icra kılı
nan muhakemesi sonunda K. medeninin 
1~.1 ~e l3~ ve 141 ve 150 inci maddeleri 
huktiınlerıne göre Mehmetle Meleğin 
yekdiğerinden boşanmalarına ve kaba-
hatlı olan Meleğin medeni K.nun 95 inci 
maddesinde gösterilen müddetten ma
ada yeniden bir sene müddetle evlenC'me 
me ine ve masarifi muhakcmeninde me
leğe yükletilmesine 26-9-938 tarihinde 
karar verildiği ve usulen tanzim kılınan 
gıyap ihbarnamesinin müddeialeyh Me
leğin ikametgahının meçhuliyetine meb
ni mahkeme koridoruna talik kılındığ; 
tebliğ makamına knim olmak üzere ilan 
~unu~ 3 ~) 

F OS FARSOL FOSFARSOL, Kaıun en hayati kısmı olan kınnızı yıl\'nrlacıkları tnzefo.·erek roğaltır. Tatlı iştah temin ed v·· d 
d . b l"k d' l"k . s· . J • 1 d k • . ~ er. ucu a e' am genç ı , ınç ı vcnr. mır en ran an ırara n ahı huhraıılan, uykusuzluğu giderir. Muannid inkıbazl d 

KAN, KUVV ET iŞTiHA ŞURUBU 

barsak teınbelli~nde, Tifo,. Grip. Zatürrieye, Sıtma nekahatleriııde, Bel gevşekliği ve ademi iktidarda , e kilo alnı~ 
şayanı hayret faıdcler temın eder. 
FOSFARSOI.'iin: Diğer bütün kuvvet şuruplanndan üstiinliiğii DEVAMLI BİR SURETLE KAN KUVVET 1ŞTİHA 
TEl\IİN ETMESİ n ilk kullananlarda bile tesirini derhal göstermesidir. ' • ' 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 



1940 

lngilterede başlıyan seferberlik 
Bu seferberlik tedrici tatbik edilecek ve bu suretle toplanacak olan 

askeri kuvvet iki milyon kişiyi tecavüz edecek 

Bugünkü ~~rbin zaferi Garp Cephesinde 
Ekonomi v~ makineden. zi~ade ~ep- Şiddetli sog-~k ve kar fırtı· 

hede ve ınsan kuvvetı elınded1r 
Londra, 2 (Ö.R) - Kral tarafından 

aun akşam imza edilen :;eni emirname 
l9 yaşına basan ve 28 yaşına girmiyen 
Jngiliz vatandaşlarını mecburi askerlik 
kanununun tatbik edilebileceğini gös
termektedır. 

19 yaşında olanlar 20 yasına girmeden 
nsker olamıyacaklarına ve 20 - 21 - 22 
yaşında olanlar ıse simdiden silah altın
da bulundukl::ırına göre, yem karar fi
len 23. 24 25, 26, 27 yaşında olanlara 
aittir. Bu yaşlarda bulunan iki milyon 
kadar ki in'n bu sene askere çağmlma
o;ı miimkimdiir .. 
Talım gormüs olanlar 20 _ 21 - 22 ya

şındaki sınıflarda ayrıca 700 bin asker 
vermistir .. Buna. harp ilan edildıfıi za
man, nizami orduda, hava ve deniz kuv
vetlerinde hizmet görmekte olanlar. 
ihtiyatlar ve harbin iptidasından beri 
gönüllü yazılanlı:ır il5ve edilirse 1940 
:;enesi icincle silah altına girebilecek 
kuvvet vekCınu üç bucuk mikonu bu
lacaktır: Miittefiklerin , yar:ında harp 
icin simdiden Avrupada bulunan Kana
da. Avusturalya, Yeni ZE>land Ye Hint 
kuvvetleri bıı veltCında dahil deailclir. 

Londra. 2 (Ö.R) - Kral Ingilterenin 
cenubunda bir a~keri mıntakay1 teftiş 
etmiştir. E..;ki nizami orduya mensup 
bir fırkayı ziyaret etmiş ve bu tefti~ eı:
nasında otomc-bi11l' 150 kilometrelik bir 
mP.safo kntetmistir. 

Londra, 2 (Ö.R) - 19 ila 28 sınıfmm 
~ilah altına daveti bi.itiin matbuatta bü-
,\·iik memnuniyetle karşıl;ııımıştır. 

Neşriyata görl' askeri reform son har
bin vahim hatalarını tekrara mahal bı
rakmıyacak surette tedrici olacaktır. 

Hükümetin kararını tasvip eden e;a7°
te'ler içinde ya1nız Deyli Fkspres bu 
tedbire muhalefet etmektedir. 

T'iymis bugünkii harbin bir ekonomi 
ve makine harbi olduğunu, fakat harbi 
yine insanların kazanacağını ve harp 
meydanında kazanılmış kat'i bir zafer 
mevcut olmıyanca hakiki ve devamlı bir 

s 

1 na arı harekita manioluyor 
1 

Paris, 2 (Ö.R) - Garp cephesinde 24 ~ 
~aatten beri şiddetli soğuklar hüküm ·. ~·· . 

• sürüyor .. Kar fırtına.o;;ı yüzünden hava . . . 
1 

.....,.. 

faaliyeti pek azdu. Bir kaç Ingiliz deniz ·· 7~4''-
tayyaresi Almanların Borkum deniz üs- ~-

lııgiliz Ceneralleri Garp cephesinde 

zaferin temin edilmiş sayılamıyacağını na ~irmlş olanlalia 1!>·10 senesi içinde 
kavdeden makalesinde silah altına çağı- bu yaşa girecek olanlar sene içinde tes
rıl~nların yerler;ni kadınların işgal ede- bit edilecek, fasılalarla· silah altına alı
ceğini ve yapılan davetin bir kitle se- nacaklardır .. Fakat hiç olmazsa yirmi 
ferberliği daveti olmayıp tedrici bir se- y~ına gelmiyenler askeri hizmete alın-
ferberlik olduğunu yazıyor.. mıyacaklardır. 

Londra. 2 (A.A) - Orduya takriben Faris, 2 (ÖR) - Ingilterede daha 
iki milyon kişinin iltihakını temin eden iki milyon gencin, lüzum görüldükçe, 
kraliyet bey<mnamesi silah altında bu- seferber edilmesine imkan veren kral 
lunan veva silHh altına çağırılrtcak olan- emirname.si memnuniyetle karsı]anmış
ların rnikdarını iki bu<:uk milyona ve- tır. Gazetelerin tefsirleri umumi efkarın 
ya iki milvon 750 bin kişiye cıkarmak- bu tedbiri tasvip ettiğini göstcrmekte
tır .. Bu mikdara harpten evvel çağırılan dir .. 
muntaz::ım vardımcı veva ihtivat kuv- Londra, 2 (A.A) - Yac;lar1 2.5 ila 27 
vetlerin'n ;.evcudu ile harbin baslangı- arasında olanlarla 1. llkkanun 1939 da 
cında aönülHi vazılanlan ilave etmek 20 vasına "'mıi.:· bulunanların peyd"r
Hzımdır. Bu b~yannamc mucibince si- pey. silah altına davet edilmelerine dair 
lah altına alınacak olanların hensi ay- olan kar<>• nanv'nin pek yakında neo;re
ni tarıhte değn (M,.kni) inc;an ihtiyac- dileceği 7anneuilmektedir. Bu yeni ted
larına j!Öre muhtelif fasılalarla davet birler sayesinde Ingiliz kura f'fradının 
edileceklerdir. 1 - 12 - 939 da 20 ya~ı- mikdarı takrib"n 2 milyonu bula::-aktır. 

rruz 
__ * _ __________ _ 

sü üzeı·inde dolaşmışbrdır. 
Faris, 2 (Ö.R) - Gazetelerin aldık

ları malfunata göre Nazi erkanıharbiyesi 
l\llajino hattına karsı bir kitle hücumu 
\ apılınasına aleyhtardır. Hitlerin yakın
larından böyle bir sergüzeşti teşvik 
rdenler mevcut ise de hangi fikrin gale
be edeceği belli değildir. 

Roma, 2 (Ö.R) - Garp cephesinde, 
bilhassa fena hava ve kar sebebiyle ha
ıekfıt ilerlememektedir. Fransız ve Al
man harp 1ebliğleri cephenin muhtelif 
lıoktalarında mütekabil keşif hareketle
tmden başka bir şey kaydetmiyorlar ... 
};ununla beraber, Fransız tebliğine na
zaran, Vojun şarkında ileri Fransız mev
ziıne karşı bir baskın teşebbüsünde bu
lurmn bir düsman müfrezesi tardedil-
miştir. · 

Havada \'e denizde faaliyet daha bü
yük olmuştur. Berlinden bildirildiğine 
göre pazar günü öğleden sonra müttefik 
tayyareleri Almanyanın şimal denizi sa
hili üzerinde uçmağa teşebbüs etmişler
se de tardedilmişlerdir. 

İngiliz hava nezareti İskoçyanın şark 
sahili açıklarında bir hava muharebesin
de bir Alman tayyaresinin düşürüldü
~ünü bildiriyor. Diğl'r taraftan İngiliz 
deniz üsleri ve Şetland adaları üzerinde 
uçarak bazı bombalar atan Alman tay
yarelerinden birisi de İngiliz avcı tay
yareleri ve hava müdafaa bataryaları 
tarafından düşürülmü~tür. 

Denizde : 800 tonluk San Deffino sar
mç vapuru bir torpile çarparak karaya 
oturmustur. 5650 tonluk Bokshil vapuru 
şimal denizinde mayne çarparak bat
mıstır. 32 ki~ilik mürettebatından on se
l izi telef olınustur. 952 tonluk •Lunaıı 
Norveç \'apuru. da şimal denizinde bir 

Garp cephesinde esir alınan bir Alman zabiti sorguya çekiliyor 
mayne çarparak batmıştır. Bunlar karmakarışık ricat ederek arka-

Berlinden bildirildiğine göre 16700 larında binlerce ölü, 280 milimetrelik 
tonluk Sen Kloris Alman transatlantik uzun menzilJi toplar da dahil olduğu 
vapuru Hamburg limanına girmiştir .. halde bir çok top ve müteaddit harp 
Böylece şimdiye kadar, harbin ilanında malzemesi bırakmaktadırlar. 
Almanya haricinde bulunan transatlan- Bolşevikler evvelce işgal etmiş olduk
tiklerden beş tanesi avdet et~ bulunu- ları Koyoşiji terkederek 40 kilometre ka· 
yor .. Bunların hepsi Hamburg - Ame- dar geriJemişler ve hududun öte tarafı
rika hattına tahsis edilmiş olan vapur- na çekilmişlerdir. 
]al'dı.. Karada mağlUp olan Ruslar bunun 

Roma 2 (Ö.R) - Finlerin Sovmi cephe- intikamını havada almağa çalışıyorlar ... 
sinde bir rus fırkasına karşı kazandıkları Kızılordu erkamharbiyesi havaların dü
zafer sevkülcey.ş bakımından çok mü- -.elmesinden istifade ederek bir çok J'in 
himdir. Çünkü bu sayede, Finlandiyayı ~ehirlerini bombardıman ettirmiştir. .. 
ikiye ay ırmağa matuf olan Rus tehdidi Botn i körfezi sahilinde Vaza şehri de 
bertaraf edilmiş, bilakis .şimal ve ce- bombardıman edilmis, fakat hasarat ol
ı.upta harekette bulunan Rus kuvvetle- ınanuştır. Turkum şehrinde bombalar 
ri arasında irtibat kesilmiştir. runele mahallelerine düşmüştür. Bir çok 

Kareli berzahından Petsaınoya kadar r;oktalarda demiryolları kullanılamıya
Finler muvaffakıyetlerini maharetle is- cak hale gelmiştir. Rusların havadan 
1ismar ederf'k Rusları takip ediyorlar.. bombaladıkları şehirlerin sayısı 15 tir. 

Fin zafe • i e netice e 
Finlandiya ya yardımlar 

~~---~--~--ıww *-

lngiltere tayyare 
göndermekte 

ve Fransa da tank 
mutabık kaldılar 

- RAŞTARAFI linci SAYFADA -
ğildir. Finlerin taktik televvukla
rı Ruaların mağliibiyetini tacil et
miştir. 

Hclsinki, 2 (Ö.R) - R uslar son gün
lerde muaanm takvive kıtaatı almala
rına rağmen :Mıınnerhaym hattına yapı
lan büyiik taarruz evvelkiler gibi kanlı 
bir ukaınetc uğramıslır. 

Taarruz billıus. a Suvaııto göHiııde sol 
rcnaha doğru yapılınışh. 

F inlandiya miida(aa hatlarım döven 
Rus toplannın bombardımanlan Vihorg 
limanından i itilmekte idi.. 

Sovmo Salmide mühim bir Rus kuv-
' eti muhasara halindedir .. 

Hava bombardımanlarında Abo şehri
ne 1 'icum eden ta:n arelcr si,·il halktan 
bir f\Ok telefatı mt;rip olmu~tur. 

Helsinki. 2 (Ö.R) - Ruslar Roman
ço ~ehrini lerked('rek 40 kilometre geri
lemek suretiyle hududa çekilmişlerdir .. 
Sovmo Salmidc muz,ıffer olan Fin kuY
vetleri karmakarısık bir halde ricat eden 
cliişmanı takip ediyorlar. Bugün bir sah
ra bataryesi, dört tayyare dafi topu. al
tı tank dafi topıı, 11 tank ve 50 otomo
bil daha iğtinam Pdilmiştir. 

Kopenhag. 2 (Ö.R) - Politiken gaze
tesine göre Stalin Alman hliküınetinden 
binlerce teknisvcn istemi tir. Alınan 
tcknis)en!eri gönderilmez~e Ru~ya har
be devam edemiyecektir .. 
Amerrkanın me hur muharrirlerindc·n 

Valter Vınter F'ınJ:mdiya istilfü:ından 
bahsccil'rken alaylı olarak di) ur ki : 

Sovy t yıldırı ı harbi galıba Rusların 
beş en lik plftnlar ndan biri olm:ak.. 

Hel ınk , 2 (A.A) - Fh l, ndi) a ~ ük
ku nda h • tinin di.in akşamki 

t blini : 
Kar )' 

ıedırler. Fetsaıno mıntakasında Sovyet 
tayyarC'll:rİ Norveç hududuııu ge~erek 
Passvık mıntakasının buzları üzerine 
iki homba atmışlru·dır. Salla mıntakasın
da on ıki kamyondan mürekkep bir düş
man kafilesi bozguna uğramıştır. 

Paris, 2 (Ö.R) - Şarl Moris. Föti 
Parizyende Finlandiya harbi hakkında 
sunları yazıyor : Senenin son günleri 
Sovyet ler ordusuna hiç te müsait de
ğildir. Sovmo Snlmi Finlandiya harbin
de en ~nnlı sahifeyi i<>gal edecektir. 
Son günlerde yiizlerce mükemmel tay

vare j]c takviye edilen Fin hava kuv
~etleri bi.iyiik bir faaliyet göstermişler
dir .. Kızılordu iyi kumanda edilmiyor .. 
Yalnız modern harp Yasıtalan bir şey 
ifadf' etmez .. Onları kullanmağı bilmek 
lazımdır. Kızılordunun bir çok general
lerinin kurrnna dizilmiş oldukları unu
tulmamalıdır. Maddi kıymeti su götürür 
bir sey olan hu ordunun \'aziyeti Finle
rin ce!'nrl'lini art tırmıştıı· ve Fin mille
tinin siikunet ve lrnhramanlıkla kabul 
ettiği mücadele ki.içlik milletler için bir 
sembol nlınuştur. 

Lonclra, 2 (ö.R) - Merkezi Asya· 
dan celbedildiği Ruıı kuvvetl erile Man
nerhavm hattına karşı yeni ve büyük bir 
Rus taarruzu hazırlanm11.ktadır. 

Yeni hücum bu ııabah, büyük bir ııid
detle, baslamıştır. Rusların as1l gav.reti 
Fin sol cenahına kar"ı olmuş ve buz tut
muş olan Sovanto gölünü geçmeğe te
şebbüs etmi )erdir. Fakat bu te~ebbüs 
kırılmı'!tır. 

l\i hnllinde b lunan askeri muhabir
lerin '\ rdiği m liirnata göre Rus kuv
veti ri mutta ıl •eri at·lrnakta ve ağır 
z::ıvi t ı uğram kt dır. Şimdiye kadar 
Fi.-.1~ "r zi te k tmrmi0 'f'rdir. 

G•r>n 1 cternin kı m rda.,mda ten ik 
riil n Rus kuvvetleri hıı mıntakada 200 

h · ıı k ., t lımio e'l'liyor. Elli bin kisi
l"k ' ... j bir ku \ t de Lenin raddar> ay-

1 e\ ~ w yr-1" <:ıkarlrrıı tır. 

merkezi 
b"r cok 

F'"'"rin J'Y'Ürlafoa 

müfrezesinin muhasara edıldiği söyleni
yor. En şimal cephesinde ise soauk ıııfmn 
altında 38 dereceyi bulduğundan hare
ket imkanı kalmamı tır. Garp muhabirle
rinin bildirdiğine göre bir çok kurt sü
rüleri rüc'at halinde olan Rus ordusunu 
takip etmektedir. Bu mıntakadaki Fin 
müfrezeleri de baı:ı kurt hi.icumlanna 
maruz kalmı-;lardır. 

Fin zabitlerinin ifadcı;ine nazaran seç
me Rus orduslından vüzlerce genç as
ker Ladoga gölünün °şimalindeki buz]~r 
ile mestur harp sahnesinde yere seril
mişlerdir. 

Turkum şehrinin Sov;. et tayyareleri 
1arafından bombardımanında sivillerden 
bir cok telefat vardır. Finlandiyanın en 
eski abidelerinden biri olan Turkum şa
tosuna homhalar isabet C'tıniş ve yangın 
c.;•kmı~tır. Ruslar Fin arazisinin diğer 
kısımlarına karşı da hava hiicumlarma 
de\'am ediyorlar. 

Paris, 2 (Ö.R) - Son Fin tebliğine 
göre Fin kuvvetleri ileri hareketine de
vam ederek Ru~lan takip etmişler ve 
biı' çok ganimetler ele ge<firınişlerdir. · · 
Viborg istikametinde düşman topçu ba
raj ateşi devam etmektedir. Bu cephe
de 250 bin kişilik bir Rus kuvvetinin 
toplandığı tahmin edilmektedir. 
Düşman tayyarelerinin bombardıman

ları devam ediyor. Siviller arasında bir 
c:ok zayiat kaydedilmiştir. 

«Helsinki Tolona• gazetesinin en şi
mal cephesind~ki muhabiri tarafından 
bildirıldiğinc göre soğuk o kadar şid
detlidir ki filen harp inl~ıtaa uğramıştır. 
Yalnı:G bazı ke if harckPtleri vukubul
maktadır. A rnı gın:etr, Botni körfezi s:ı
hillerindeki F n ş hirlerinin Sovyet tay
yareleri tarafından hombardımaııı mü
na,,ebctiyle bo.nb:.ı ses] inin İs\ eçten de 
duyula<:ağını ''e şimnl devletleri arasın
daki tesııniit vazifesini hazırlatacağını 
iinı · t ediyor .. 

Roma, 2 ( ö.R) - Moskovada hü-
kümetin General Sterni Fin cephe~i ku
mnndanlığında l azil etfği tcyid edilmek
tedir. Şimdiye kadar Finlandiyaya karşı 
hareketde bulunan kuvvetlere bu gene
ralin kumanda ettii?i halde geri alındığı 
gizli tutuluyordu. Moskova mahfillerine 
göre Moskova zimamdarları General 
StNni .kumandası altına bulunan kuv
:vetlcri uiZratbaı uv.affalnv,.hi..lild.~ ... 

Kopcnhag, 2 (Ö.R) - Danimarka ga
zeteleri, Finlandiya ve İskandinavya 
devletlerinin alubetlerinin Londrayı iş
gal eden birinci mesele olduğunu yazı
yorlar. İngiltere Norveçin istiklaline 
Hollandanın istiklali kadar ehemmiyet 
vermektedir. 

Kopcnhag, 2 (Ö.R) - Nasyonal Ti
dende gazetesi, Finlandiyaya İngiliz yar
~ınıınıh daha mühimleştiğini yazıyor ... 
Ingilizler tayyare \'C Fransızlar tank 
göndermek hususunda mutabık kalmış
lardır. 

İngiltere kıtaat gönderrneğe amade 
değildir. İsveç ve Norveçin tayyare, top, 
tank \'e mühimmat nakliyatını teshil 
hususunda teşriki mesai edecekleri ümit 
edilmektedir. 

-:ıc-
Paris, 2 (Ö.R) - Jur gazetesinin 

Fransanın Finlandiyaya Alphlardan mü
teşekkil on bin gönüllü gönderilmesini 
istiyor ve Finlandiyada toplanacak mu
azzam bir gönüllü ordusunun yalnız 
Sovyetleri değil, Almanları da düşündü
ı·eceğini bildiriyor. 

İsveç göniillü kafilelerinin en büyüğü 
l.ıugün yola çıkmıştır. Bunu diğer kafi
leler takip edecektir. 

Kopeuhag, 2 (Ö.R) - - Bir Danimarka 
gazetesine göre İtalyadan Finlandiyaya 
büyük mikdarda gönüllü gönderilmesi 
muhtemeldir. Siyah gömlekli alayların 
yeniden bir mücadeleye atılıp atılmıya
caklan soruluyor. 

Oslo, 2 (A.A) - Ecnebi memleketler-

de y~ıyan Norveçlilere hitaben radyoda 
bir nutuk söyliyen Veliaht prens Olaf 
Norveçin şimdi pek ciddi bir vaziyette 
bulunduğunu söylemiş ve denizaltı har
bi neticesinde ölen İsveçlilere telmih 
ederek, Norveç gemicileri tarahndan 
göstel'ilen cesaretin, icap ederse bütün 
milleti hürriyetinin ve istiklalinin mü
dafaası için her şeyi feda etmeğe hazır 
olacağım ilave etmi~tir. VeJiaht, netice 
olarak .şöyle de~tir : 

Kürreiarzın nüfusu dünya zenginlik
leri, makul bir şekilde taksim edildiği 
takdirde her kes için yer bulunacak de
recede çok değildir. Fakat bunun için 
dostluk ve hüsnü niyet gösterilmesi ve 
milletlerin birbirlerini anlamaları l~zım
dır .. 

ispanyada kalkınma işi 
-------~~--~*ıww-~--~------

Ge eral F ranko radyoda lspanyol 
ne hitaben bir nutuk söyledi • m e 

-~-~~--~-~--*~~-~----~--
Ronın, 2 (ÖR) - General Franko met, geçnıi.; olan dahili harp kinlerini eden bir milletin hdrp kudı·etini hare· 

ı adyoda nwınlcketinin \·aziyetinden ve tasfiye eltiği gibi bu ajanları da ezecek- kete getirmiş olmasıdır .. 
milli ihya prooramından bahsetmiş ve tir .. Rejim, fakir sınıfların hayat seviye- Harbin neticesi ne olursa olsun, ayni 
Kızılların i ·gali altında kala~ nuntaka- !:.ini ytıkseltecek ve milli servetleri inki- derecede feltıketli olacaktır. Çünkü Bol· 
hmla üç senc- içinde yapılan tahribatın ı.jevizıniıı, şimdiye ka\_lar kovulmuş ol· 

l k ş:.ıf ettirecek bir ekonomik siyaset takip c1ug~u men•lcketleı·de uerlc.<:n1esini müm· 
tablosunu çizdikten sonra ınem e eti d k • ·' J '' 

e ece tir. kı··ın kılacaktıı·. imar mesaısine bütün vatandaşların iş-
tiraki lüzumunu göstermiştir. Liberal rejimi di.inwıdaki adaletsiz1ik İspanya üç sene, hıristiyan mederıiye-
Fakat, muhtelit sosyal sınıflar arasında vaziyetinden mühim mikyasta mesuklüı-. tini kurtarmak i«in, kahramanca çarpış-

d k Bunun neticesi o1arnk Avrupayı kan ınıstıı·. Bu mu"cadelenin nihavet bulma-is birliği teessüs etmedikçe ci di e ono- - J 

mik terakkiler kaydedilemez .. İspanya- içinde bırakan btr cok mücadeleleı· ol- "in~ teme•mi için .sesini katolik dünyası
r.ın en tehlikeli düşmanları ahali arasm- mu'!tur. A vrupa şimdi yine hail harpte- nın en yüksek otoritesinin ve kız kar· 
da ayrılıklar uyandırmak emeliyle as- dir .. Bu harb in en tehlikeli ciheti, k it- deşi İtalyanın _sesi ile ?irl~ştiri_r. ÇünkU 
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