
1 44 - GAZI BULVARI IZMIR • 44 
Mo. 10348 Klrk Beşinci Yıl FJA2'J (5) KVRVŞ2'UR 4 Sonklnun Per embe 1940 1 

imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuhnrrlr ve umumi neşriyat müdürll: 

HAKKIOCAKOGLU -
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MUDDET1 TUrkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aylık •. ._ .• 750 1650 

Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

• ltalya - Türkiye arasında 
Roma 3 (ö.R)-ttalya ile Türkiye ara

sında yeni bir Ticaret anla§maaı akdi için 
~İr Türk heyeti yalanda Romaya gelecek-
m .... 

1 
l1An mUnderecntmdan gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 

Cümhuriyetin ve Cümh.uriyet e.serinm belcçUf, ıabahltın çıkar d]lcısi gazetedi1' ·~..------' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır. 
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Şark vilayetlerine 
tetkiklerinden avdet 

yaptıkları 

buyurdular 

Ankma 3 (Hu•u11i) - Milli Şel in.önü, ~ark vilayetlerind_e~i tet
kik seyahatlerinden avdet etmı~l';'dır. Kay.a~ta ~~kara valı~.' tar?-
1 dan Ankara garında Büyük Mıllet Meclısı reısı B. Abdulhalık 
Renda; BaşıJekil ve vekillerle vehô.letler erkanı tarafından selam-
lcırrJJ1tflarclır. 

- ' Ankara 3 (Hususi) - Milli Şef gece
yi Amnsyada hususi trenlerinde geçir-

' diler. Dün sabah şehre çıktılar. ŞChri 
baştan başa dolaşan Cümhurreisimiz 
Erbnndan gelen heyeti kabul ederek bu 
knza merkezinde ve köylerinde zelzele
nin yaptığı tahribat hakkında izahat al
mışlardır. 

Binlerce 
Yavruyu 
'"oruyalım 

Milli Şef diin öğleden sonra Amasya
dan ayrılarak Turhala gitmişler, burada 
Dahiliye vekili B. Faik Öztrak'ı kabul 
ederek Enincan fcl~kcti hakkında alı
nan tedbirler etrafında uzun müddet gö--*-ŞEVKET BİLGİN rüşmüşlerdir. 
--~--~~~------------~·· 

Ze ze1e felaketi Hayatta acı görmemiş, ıstırabın 
· mı manasını anlamamış ınsan var .. -
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Soğu ve r 

Tokatta Jıalkcvi ve sinema binasmın zelzeleden sonra ~ir yığm halindeki resmi 

istnnbul, 3 (Hususi) - Şehrimizde 
soğuklar !iİddctlendi .. Her taraf buz 
tutmuştur. llnzı yollar donlarla kn
pandığınd:m scyrisefcr bir müddet 
menedilmiştir. 

1 
500 el er 

polyon 

-*-
evi yıktı 
gölüne 

ve 
•• su 

e kazını 
ükled· 

ursa valisi diyor ki : uEğer sedler sulara m ukaveme 
kayıbımız on bin kişiyi aşacaktı •• -» 

etmeseydi 

Ankara, :ı (Hususi) - Bursanın l\lus- &eydi fcliıl<ct ta nvur edileıniyccck ka- Ka~da ~Herin tnhribatı tnhıninlerln 
tnfa ıc.emnlpnşa kazasından bildiriliyor: dar vahim olncnktı .. Kayıbımız belki on fovkındedır. Yıkılan 1500 evin enkaz.ı 
Vilfıvctin en mamur \ 'e en \ 'erimli kaza- bini bulacaktı.. Apolyon gbliine sürüklenmiştir .. Nüfus 
suu~ \'edi ınahnllcsi ı;amur ve enkaz Bursa valisi kurtamıa tedbirlerine zayiatı henüz kat'i olnrak tesbit cclilme
yığını ·hnJindcdir. Bir . çok mahallelerin lıizzat nezaret etmiştir. miştir .. Şimdiye kndar 50 ceset bulun
cvleri l'iUlar tnrnrmdan siirüklcnmi. tir... Polis miidiirii kazazedeleri kurtarma r:ıuş ise de bine yakın vntanda ın bo
Su hnslmıına uğnyan on köyden biri ile gayretlerinde ü~ defo boğulma tehlike- gulduğu tnhmin edilivor 
muhnhcrc temin cdilnıistir. Knza mer- si geçirmiştir.. MANİSA VALİSİNİN BEY .. ~NATI 
kezinde elli ldc;i ôlmüştiir. Su gece yn· Civar köyler hnllu felaketin önünü al- ~isnr. 3 (Hususi) _ Afet halinde 
rısmd;:m sonra ansızın yiikselmiştir. Yı- mak hususunda büyük yardımlar gös- ~ .. gmurfarın yapuklan zararları tetkik 
kılan c\·lcrin sayısı 1500 diir .. Mustnfn lcnnislerdir. Mustafa Kemalpaşaya her etmek için Manisa valisı B. Faik 1'ür 1 J<emalpu!'iıııla yapılnn seıllcr son saatle- giiıı iki bin ekmek gönderilerek feln- şehrimize geldi .. Kendileri ile belediy=
rc kndnr nmkaH.hıet etmek suretiyle ketz.cdelere dağıhlınaktndır.. de konuştum .. Yollar ve köprülerde Sa· 

dıı, bilmiyorum. Fakat şuna kamım 
ki ne kadar tehammül kırıcı olursa 
ol~un, hiç bir acı, hiç bir felaket şu 
Erzincan faciasının akıllara durgun
luk veren, sinirleri harap eden s~h
nelerile mukayese edilemez. Yıne 
hiç bir felaket bu derece insafsız, bu 
derece merhametsiz olamaz. Kosko
ca bir şehrin bir an içinde temelle
rinden sarsılarak yerleyeksan olma
eı on binlerce insamn enkaz altında 
h~yata göz yumması şüphe edile~ez 
ki tasavvur edebileceğimiz facıala
rı~ en korkuncudur. Tüyler ürper
tici felaketi yaşıyan bir yurddaşımı
zın gazetemize beyanatını okuyan-
1ar onun genisliği ve mahiyet~ ha:t
kında kafi derecede fikir edınmış
lerdir. 

halkın Miyiik fcl:ikcttcn kurtulnmsm:ı Kızılay umumi merkezi 15 bin lira kathklru-~n oldukça büyük bulunduğu. 

B 
·• . h ı . l ardım etmiştir. göndermiştir. r.u, Manısanın Mahmutlar köyünde otuz 

C:i Z) m U e S SC S e V C t 1 {' a r C t a 0 e e f] TI Bursa ' 'alisi B. Refik Kuraltan şu be- Kızılayın bir müfottişi, mahalline gl- evi ~elJer götUrdüğünü, nüfusça uıyiat 
J yanalla bulunmu~tur : derck tetkikat yapmağa memur edil- oldugu hakkındaki haberlerin doğru ol-

Şimdi asıl dikkatimizi facianın ya
şıyan kurbanlarına çevirmiş bulunu
yoruz. Hayatta bütün varlıklarını 
kaybettikleri için bir türlü sarsıntı
dan kurtulamıyan bu yurddaşlara 
milletçe yapılacak yardımların ye
niden cesaretle hayata atılmalarını 
temin edecek mahiyette olması la
zımdır. 

Yoksa sadece açıkta. kalanları is
kandan ve bu kış kıyamette en mÜ"
tilccl ihtiyaçlarını teminden ibare~ 
bir yardımla iktifa edilemiyeceği 
a:ııikardır. Devletin bu işi esaslı su
rette ele alarak ican c-den bütün yar
dıml&rı yopacağından eminiz. 

Facia kurbanları içinde en çok dü
şündiiklerimiz kimsesiz kalan yav
rulardır. Yurdun bu binlerce iimid 
çiçeği ıstırabın sembolü haline gel
mişlerdir. Onlara, her şeyden evvel 
iddetle muhtaç olduklC\rı ana baba 
efkotini ekQ' iw · · mak 

tc be r r Üte f İ gayri l<afi görülüyor - "Miisterihim .. Scdlcr ol.masaydı bu miştir.. madığını söyledi.. Valimiz tetkiklerini 
• kadar znman sulara nıuluıvcmet etme- Mustafa Kemalpa a, 3 (Hususi) - bitirerek Manisaya döndü .. 

----·~ ~---------------------------~~----------~--------~----~--~~------.....;;~ __ .;,;,;.;.. ____ __ 
İzmir hnlkının şark zelzelesi felaket- •••• 

zedelerine gönderilmek üzere milli Y~
d komitesi emrine ve Kızılay vemesı
ım nptığı teberrüler büyük bir yekun 

nt c kY,l eyleıni...+ir. Dün akşamn kadar Kı-
eş ı ,.. h' ı· t b "d 
zılay veznesine elli ın ıra e erru e 
bulunulmuştur.. . . v• 

Polis yardım sandığı~ın tahsıs ettıgı 
2650 liradan maada polıs ~.em~lar~~n 
ınnnşlarından kesilen. ıoood.1ır~şt. a Bun 
Kızılay veznesine teslım c ı mı ır. ~n
d başka adliye mensupları, muallın:
l an afıa mtidürlüğii mensupları ve dı
v':; daireler, memur maaşlarınd?" ke
~len yüzde beşleri Kızılaya teslım et-

mişlerdir. . .. .. t" B 
Dün Hayfada .Esk~ uzum uct;arı . 

Refail Davidas imza~ıyle gelen .hır ~~1-
·afta Kız.ılay cemiyetine 100 lira go~~ 

f<'rilnıiş ve ufak bir iane olarak kabu1u 

ric:ı edilmiştir. • 
Aynen yapılan yardımlar n~kdı yar-

dımların fevkindedir. Mahallatta yer 
; r eşyalar toplaıımukta ve b~ın~ he.r 
. , nm Siva a sevkcclilmcktcdir. Şımdı
... ı. kadar bcs vagon e ya scvkedilmiştir. 
ycAlsancakta Kızılay cemiyeti. reisi. Dr. 
Kamran Ör::.ün rcfil ::ıhrınııı r!~asetı. al
tında kndınlar tarafınclon te ı;:ıl edı~en 
bir komite, E17Jncaıı f dfık~t.leôelerı~e 

.. d 'imek üzere cwalar dıl-.mcktedır. 
non erı ~ h 
Ayrıca Kız enstitü Ü de bazı csy<' ar .a-

:ıı rlıync."lktır. . . 
İzmir şehri tcberrülerinin bekk.nıldi: 

ği dereceyi ~u~ayış~ n~~. ~ikka1~ 
celbetmi~tir. Izmırdekı teberru lıstelcrı 
tetldk edilince yapılan teberrüatın da· 

Bir Rus esirinin s r usu y pılıyor 

Lrınclrn, :l (Ö.Il) - Riivtcr njaıı•m•n 
\tiborr: ınuhnhirinc •!Öre Finlandiya har· 
binin bnşındnn beri l{ıZ!llar 400 tnnk .ın• 
vi ctrnislcrdir. Yani } rtada vasati l O . .. 
tank 1 aybetmclttedi::ler. 

• 
-----------aıc-

7 O bin Rus o d s n 
a zu 

Gc ı~ cYyet tmSherle • 
~ranıhe 

~~fl e;o!~ t<rt[.J, 

ta ~-: lllC c~~ ErrrJı!? 

e e ~eç:rr --a cP-.. 
Menneıbaym istihkfunl, n kaış ında 

kırılan muhacim taburları mütemawyen 
beslemek için 750 hın kisilik bir Kızılor
du tahşit edilmiştir. Bu muazzam tahşi
dotla baskın şeklinde yLJ.pılacak olan hir 
taarruzun Finlen gafil avlıyarak Man
nerhaym istihkfımlarmda büyük bir ya
rık vücuda gctinlcceği limit edilmişti . 

asıl kır 

Loİıdrn, 3 (Ö.R) - Alman radyosuna 
göre Sovyetler yeni sınıfla~~ silah a1t1-
na çağırmıslardu-. Bunlar mutahassıs sı-

Yapılan hücumlar Finlerin gerilemi
- Fransız gazeteleri· yen mukavemeti karşısında eridiler .. pıflardır.. . 

Paris 3 (Ö.R) 
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iSA'NIN HAYA Ti 
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ŞEHiR 
Pa~uk 

Birliği statüsü 
tasdikten geldi 

4 Sonkanun Persembe 1940 

Dünkü Ankara Ekspresi 

Hililda bir kadına 

Binlerce 
Yavruyu 
Koruyalım 

--*--
ŞEVKET BİLGiN ,Zckeriya, Meryeme "bir kadın, er-tı 

kek olmadan, doğururmu?,, dedi 

Bu ihtiyarlık iddiuı her halde Merye
min «bilznilWıi teali» himile kaldığını 
tebarüz ve Isanm «İnsan oğlu» değil, 
cAllah oğlu» olduğu davasını takviye 
arzusundan doğmU§ ol$1l gerektir. 

Beni Israile gelince, onlar Isanın pey
g~liğine inanmadıkları gibi cRuhul
iah> olduğuna da inanmazlar. Meryemi 
bakire iken gayri meşru bir çocuk do
~du diye itham ederler. Hatta, ema
neti hüsnü muhafua etmedi, Meryemin 
ismetini çaldırdı diye de, ileride görece
ğimiz lizere, Zekeriyayı öldürmüşlerdir. 
Yine aynı düşUnce ve iddia ile lsayı ka
bul etmemişler, ona tabi olmamışlar, 
memleketlerine sokmamışlar ve nihayet 
onun idamına sebep olmuşlardır. 

harekete getirebilirdi. Kudretine ve ser
vetine mağrurdu. En çok sevdiği işler
den biri de çok toprağının ahalisinin sa
yısı ile varidatını kaydebnekti .. 

Bütün tebaasının üzerine tarhedece
ği yeni bir vergiye esas olmak üzere ül
kesinde umum1 bir tahriri nüfus yapıl
ması emrini verdi. 

Geçenlerde Istanbul mıntaka ticaret 
müdürü B. Avni Sakınanın huzuriyle 
teşekkül eden Izmir pamuk ihracatçıları 
birliği statüsü ticaret Vekaletince tas
dik edilerek Izmir mıntaka ticaret mü
dürlüğüne iade edilmişir. Bu suretle 
birlik resmen teşekkül ederek faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. Pamuk birliğ~
nin memlekete iyi ve verimli işler temın 
etmesine intizar olunmaktadır. 

çarptı ve öldürdü 
Dün sabah Ankaraya hareket eden 

ekspres katarı saat 6,32 de müessif bir 
kazaya sebebiyet vermiştir. Hadise hak
kında aldığımız malfunat şöyledir: 

iplik fabrikası amelesinden olup dün 
sabah gün açılmadan fabrikaya gitmekte 
olan 35 yaşlarında Bn. Ayşe Zeybek Hi
lal istasyonu civarındakl geçitten geçer
ken, Basmahaneden hareket eden 1105 
sayılı Afyon katariyle karşılaşmıştır. 
Karanlıkta trenin geldiğini pek geç far
keden zavallı kadın kaçmağa fırsat bu
lamadan lokomotif yetişmiş, kadına çar-

parak demiryolu üzerine atmıştır. Bu 
suretle 30 metre kadar Bn. Ayşe vücu
dunun muhtelif yerlerinden gayet ağır 
yaralar alınış ve dti§erek bayıhnıştır. 

Tren durmuş, yaralı hastaneye kaldı
rılmış, fakat hayata gözlerini yummuş
tur. 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA
Iaiımdır. öteden beri büyük bir mil 
li davamız olan kimsesiz çocukla 
rın esirgenmesi, Erzincan felaketin 
den sonra bir kat daha ehemmiyet 
kesbetmiştir. Çocuk esirgeme kuru
mu, binlerce yaVTuyu koruyacak, 
yaşatacak halde midir~ 

Fikrimizce uğradığımız felaketi 
azametini düşünerek her ihtimal 
karşı hazırlıklı, uyanık büyük bir 
milJet çehresini almağa mecburuz. 
Çocuk esirgeme kurumu, devletçe 
ve milletçe yapılacak yardımlarla is
tikbal için kalplere huzur ve ferah
lık verecek bir kudret kazanmalıdır. 

Bunlara ait tarih hakikatlerini ve ta
rih maceralarını ve efsanelerini sırası 
geldikçe kaydedeceğiz. Değişmiyen 
{Kur'an) ın ahkfunına sadakatle bera
ber de bu mühim ve Uç cepheli, Uç ta
raflı davada lehte ve aleyhte yazılmış 
eserlerden de kendimizi mahrum etmi
yeceğiz. Hatta tarihi edyan profesörle
rinin Isanın mevcudiyetini inkar eden 
mütalaalarına da eserimizde yer vere
ceğiz. Ta ki bitaraflığımız tamam olsun. 

Zekeriya peygamberin, Cebrailin 
müjdelediği gibi bir oğlu olmuş ve adını 
Tann buyruğu ile Yahya koymuştu. 
Diğer taraftan Meryemin de gebeliği 

gittikçe meydana çıkacak bir hal alıyor
du. Bunu ilk önce farkeden Zekeriya 
oldu. 

Zekeriya kendi emanetine teslim edil
miş olan bu genç ve gUzel kızın karnınm 
btiyüklüğünü ilk önceleri bir hastalığa 
bir illete atfebnişti. 

Vaktaki bunun gebelik olduğunu an
ladı. (Meryem) e karşı büvük bir hid
dete ve asabiyete dUştü. Onu dövmek 
için üzerine yürildil. 

- Bu yaptığın ne iştir. Ben seni ken
dimden bile kıskandım. GözUmden bile 
esirgedim. Bu rezaleti nasıl işledin ve 
kiminle işledin .. 

Diye haykırdı. Meryem büyük bir sü
k1'\netle: 

- Ya Zekeriya .. dedi, nedir asabiyete 
kapılır ve hiddet edersin? Bana kimse
nin eli değmedi. Yalnız Cebrail {!eldi ve 
Tanrı tarafından bir oğlum olacağını 
mliideledi. 

Zekeriya hala tereddUtte idi. (Mer
,.Pm) in ::;özüne inanmıtdı. 
· - Nasıl olur .. dedi. Bir kadın. erke
l- in mevcudiyeti olmadan nasıl gebe ka
l r ve nasıl doğurur. 

Mervem: 
- Bana okuttuğun Tevratta Cenabı 

Hakkın her istedi~i şeye her vakit kadir 
olduğu vazılı değil mi? Yoksa onlımn 
hepc:i yalan mı? Sen çok ihtiyarsın .. Ka
rın da ihtiyardır. Çoculhımız olmıvordu. 
ikiniz de akimdinb: .. Simdi bir oC.lunuz 
oldu. Bunu da size Cehrail müjde1emis
tl. Ona inanıyorsunuz da benim çocuğu
ma neden lnanmıvorsunuz. 

Cevap hem isk§.t edici, hem de ikna 
edici idi. Zekeriv;t başını önüne e~di ve 
diisiinme({e basladı. 

Kendisi MPryemin Cebrail vasıtasiy
le gebe kaldığını kabul etmistl. Faktıt 
bunu mMcit icindekilere nasıl kııbul et
tirecekti? 

- Sakın kimse duymasın .. dedi. Ha
ber alacak olurlarsa sana da bana da 
inanmazlar. 

Zavallı Meryemin boynu kasırvaya 
uğramııı köroe bir fidan gibi büküldil. 

- Zaten, dedi, ben kimi görilvordınn 
ki beni gören olsun .. Ancak nasıl doğu
racağım ve doğurduktan sonra ne ola
cağım .. 

Zekeriya: 
- O zaman onun da bir çaresini bu

luruz. 
Dedi. 
Hıristiyanlar. bilhassa L11ka Incili, 

Meryemi Yusufla evll gösterdiği için 
Isanın doğusunu bir koyun ağılında va
ki diye kayd,,der. Lukaya göre (Milad) 
şu suretle vaki olmustur: 

Ogüst (Agustos) Roma imparatorlu
ğu tahtında hüküm sürüyordu. Bir par
ma~ıru kımıldatsa tekmil hUkümet kuv
vetlerini bütün medent dünya üzerine 

Imparatorun hendesi olan Hirodesin 
hüküm sürdüğil Filistin de Romaya ta
bidi. Tahriri nüfus dairesine orası da 
dahildi. 

Beni Israil eski adetine göre halkın o 
zaman yaşadıkları yerlerde değil, dede
lerinden ayrıldıkları asıl on iki kabile
den hangisine mensup iseler o kabilenin 
kendi yerine gidip orada nüfusa kayde
dilmeleri icap ediyordu. 

Imparatorun iradesi ve kral Hirode
sin emri ile uzak memleketlerden çıkıp 
yollara dökülenler arasmda Galile köy
lerinden Mısırlı bir karı ve koca da var
dı. Bu karı koca, köy dülgeri Yusufla 
Meryemdi. 

Bunlar nüfus kütüğüne kaydolunmak 
için yüz mile yakın bir yolu yayan ola
rak yürümek mecburiyetinde idiler. 
Bunlar vakıa köylü idiler. Fakat damar
larında asalet kanı vardı. Memleketin 
cenup kısmında Beytülehem şehrine 
mensuptular. Oraya gidiyorlardı. lmpa
ratorun iradesi görünmez bir el gibi on
ları o çetin yol boyunca her gün biraz 
daha cenuba doğru gitti. Nihayet, Yu
suf büyük bir kaygı içinde Meryem de 
ölesiye yorgun bir halde şehir kapısına 
varan sarp yokusu tırmandılar. $ehir 
hanına geldiler. Fakat han kendilerin
den daha evvel gelmis olan yabancılarla 
hıncahınç dolmuştu. Onlara burada ka
pılarını açacak bir dost evi de yoktu. 
Asıl felaket Meryemin gebe olmasında 
ve uzun yolculuktan sonra da doğum 
ağrıları tutmasında idi. 

Handa yer bulamayınca, yolcuların 
atlarını, ha:vvanlannı bağladıkları ahır
da bir yer bulmağı düşündüler. 

Yusuf hemen bu han ahırında bir kö
şe temizledi ve Meryem ilk oğlunu ora
da o gece dünvaya getirdi. 

Bu .. Isa idi. Ne kendisine yardım ede
cek bir kadın eli ne de yavruyu koyacak 
bir yatak bulunmadığından onu kendi 
elbisesinden yırtarak yaptığı bir kunda
ğa sardı ve hayvanların ot yediği yem
lik1erden birine yatırdı. 

** 
Işte Hıristiyan akidesine göre Mer

yem !sayı böyle doğurdu. Hıristiyanlar 
!sanın bövle ahırda kimsenin yardımı 
olmadan, her tilrlii muavenetten uzak 
bir halde doğusunu !sanın mütevazi ge
çecek havatının bir işareti olarak ta 
kavdederler. 

Islam dinine göre ise bu şekil rnerdut
tur. (Kur'an) a istinad ederek yazılmıs 
olan elin tarihleri Hazreti !sanın mescit 
içinde veya mescide civar bir sahrada, 
kuru bir ağaç dibinde dünyaya geldiğini 
kaydednrler. 

•• Bİ'l'MEDf •• -*-Felaketzedeler 
menfaatine --·--Bölge kupası 

maçları yapdacak 
Dün akşanı bölge merkezinde topla

nan lik heyeti önümüzdeki hafta oynan
ması lazımgelen lik maçlarını tehir ede
rek hasılatı felaketzedelere terkedilrnek 
üzere kupa maçları yapılmasına karar 
vermiştir. 

Ok maç saat 13,30 da hakem Hasan 
Y anık'ın idaresinde olmak üzere Do
ğanspor takımına karşı Demirspor, Ateş 
ve Karşıyaka takımlarının çıkaracağı 
muhtelit ile .. 

!kinci maç saat 15 te hakem Ferid 
Simsaroğlunun idaresinde Altay - Üç
ok takımları arasında yapılacaktır. Mü
sabaka sonunda kazanan takınılara böl
gece birer kupa verilecektir. 

Arkadaşımın 
Kocasını sevdim 

Yazan: Üc Yıldız • 
20 -· 

** 

Statü hükümlerine göre birliğin der
hal teşkili ve faaliyete geçilmesi için 
dün öğleden sonra ticaret odası salonun
da bir toplantı yapılmıştır. Birliğin mü
essisleri heyetiyle heyeti umumiyenin 
derhal toplantıya davet edilmesi karar
lasmıştır. 

Bn. Ayşe üç çocuklu, dul bir kadın
dı. ölümivle yavruları kimsesiz ve ba
kımsız kalmıştır. 
Yapılan tahkikatta maknistin Mdise

de bir sunutaksirl olmadığı anlaşılmış
tır. Bununla beraber tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Heyeti umumiye hemen idare heyeti
ni seçecek, pamuk ihracatı için memle
ketlere göre ihracat fiatleri tesbit edile
cektir. Tesbit edilecek fiatlerin Ticaret 
vekaletinin tasdikine iktiran edecektir. 

Yedinci yardım listesi Adana 500 minimininin himaye
sini deruhte etmiş ... 

-*-Başvekalet Lira K. Hayfadan telle 100 
10 
5 

Ankara, İstanbul ve lzmir gibi 
büyük şehirlerimiz ayni şefkati, ay
ni cesareti göstermelidirler. Böyle 
cidden azametli ve mesuliyetli bir 
teahhüd altına girecek olan şehirleri· 
miz kendi muhitlerindeki varlıklı 
insanların yardımlarını teşkilatlan
dırarak teşebbüslerinde muvaffak 
olabilirler. 

rr,akamı 
Bayatı bahaWanclıran 
amilleri tetkik ediyor 
Başvekalet makamı, alınacak tedbir

lere esas olmak üzere memlekette ha
yatı paha1ılandıran amiller üzerinde 
esaslı tetkikler yaptırmaktadır. Başve
kaletten şehrimizdeki alakadarlara gön
derilen cetvellerde muhtelif gıda, giye
cek eşya fiatleri, doktorların vizita üc
retleri ve alelumum illlçlar hakkında 
da malCtmat istenmiştir. 

Bu cetvellere eklenecek malfunatın 
doğruluğu üzerinde tevakkuf edildiğin
den esaslı tetkiklere başlanmıştır. 

- *-Manifatura 
Eşya liatleri 
üzerinde tetkikler 
Manifatura ve tuhafiye eşyasında ge

çen ay ortasında rastlanan yükselmeler 
ortadan kalkarak fiatler on gündenberi 
istikrar bulmus gibidir. Faaliyete geçen 
300,000 lira sermayeli Izmir manifatura
cıları Limited şirketf Avrupaya bazı si
parişlerde bulunmuşlardır. Gelecek ma
nifatura eşyası tamamen yeni bir Pa
zardandır ve yeni desenlerden ibaret
tir. 

Dünkü yekun 
Saraf Jozef 

34877 73 
5 

Hale ve Meral Fidan 10 
Avner Borsacıoğlu 10 
lzmir mıntaka liman reisliği 
namına Nurettin elile 19 78 
A vram Abuaf 1 O 
Müzayıkçı Süleyman 5 
ikinci erkek lisesi muallimleri 2 6 1 66 
Umdal umumi deniz acenteal 15 
Kutsi Subay 30 
Dr. Suat Soyer 4 
Ali Hasan özkula 60 
Müteahhit bay Niyazi Eraoy 400 
Sıhhat ve içtimai muavenet m\L 
memurları 60 30 
Karataş orta okulu muallim ve 
memurlan 
F orbes kumpanyuı 
Nafıa müdüriyeti memurlan 
Abdi Yusuf Korman 
M. Hilmi Miyar 
Emlak ve eytam bankası 
memur lan 
Hatuniye ocağının topladığı 
Seydiköy halkı tarafından 
toplanan 
Kasabalı J ozef Çikurel 
Hüseyin AJi peynirci 
Dr. Suri Şemsi Güneren 
lbrahim Yılmaz oğullan 
Nafi Ak.yazılı J. E. Hemsi 
Büyük Kardiçalı Ahmet Sım 
Kahveci lbrahim Nacar 
Bohor Strago 

106 83 
1000 

152 76 
25 
25 

211 65 
25 15 

272 85 
25 
20 
10 
25 
25 
50 

5 
10 
25 
25 

Emekli binbaşı Cavit Alp 
Murat Esenler 
Odun pazarı ve kantarcılar 
tuhafiyecileri 
Baytar <iairesl memurları 
Izmir gümrükleri başmüdür, 

84 25 
51 53 

müdür teftiş heyeti memurları 171 67 
C.H.P. Yalılar ocağının topladığı 202 26 
Izmir Kiremit T.A.Ş. 300 
Emrazı Sariye hastanesi 
memur ve müstahdimlni 
Ahmet Ziya Manlsalı fabrikası 

64 94 

işçileri 44 
Bayan Sadiye Manlsah 
müstahdimleri 10 
Bavan Şadiye Manisalı 10 
Millet pazarı yerli mallar T.A.Ş. 100 
Maver Arditl 75 
Defterdarlık odacılan 14 30 
C.H.P. Karantina ocağının 
topla~ı 
Fehmi paşa 

203 31 
50 

Adliye reis, Mktm, CümhurJyet 
M. ve memurları 377 20 
Akseki ticaret bankası 250 
C.H .. P Altıntaş ocağı 20 
Sanatlar okulu taleb~lerl 5 84 
Hikmet Saadet 20 
Kahveci Ahmet oğlu K~l 8 35 
Inhisarlar tiltün fabrikası 
isçileri 
Ziraat bankası memur ve 
müstahdimleri 
Askeri fabrikalar tzmlr sUMı 
fabrikası memurları 
C.H.P. FatUı oca~ topladığı 
Ik.bal Hüseyin Hüsnü 
Kazım Taner 

164 

195 74 

63 24 
12 45 

500 
500 

Hali vakti yerinde aileler felake
tin kimsesiz bıraktığı yavruları ev
ladı manevi olarak kabule davet 
edilmelidirler. Vatandaş ıstırabı kar
şısında yüreklerimizin sızladığınİ 
söylemek kafi değildir. Fiiliyat sa
hasında hassasiyetimizin, medeni 
ve insani vazifelere bağlılığımızın 
açık delillnini vermeliyiz. 

SEW'.8:E'I' BiLGi N 

- *-KAR$1YAKA SPOR 
Kulübü eski 
tarihi is mini aldı.. 
Yamanlar spor kulübü eski tarihi ~ 

mi olan Karşıyakaspor kulübü ismini 
almıştır. 

Memleketin spor hayatında ve genç. 
liğin kuvvetli ve enerjik yetiştirilmesln· 
de büyük hizmetleri sebkat eden (Kar
şıyakaspor) un bundan 'sonraki faaliye
tinde de aynı muvaffak1yeti göstermesi
ni temenni ederiz. 

-*-Nikah merasimi 
Çok yükselen makara fiatleri şimdi 

orta bir fiatle satılmaktadır. Spekülas
yona kalkısan bazı kimseforin yaptıkları 
sat~lar alakadar makamlar tarafından 
sıkı surette kontrol altındadır. Bu gibl
lerin teshit edilecek bir clirümleriyle 
derhal haklarında icap eden kanuni mu
am<'le yapılacaktır. 

Ali Nami Özpalamutçu 
Ali Palamutçuoğlu 
Buğday koruma kolcu ve 
memurlan 
Meteoroloji memurlan 
Kavalalı Abdülkadir Gençdur 
lbrahim Ni§li 

2 1 40 Glen tütün kumpanyası 
22 86 Dr. Isak Krispin 

1000 
10 
20 
10 

Anadolu ajansı memurlarından ve 
spor muharririmiz Agah Bartunun hem• 
şiresi bayan Nazmiye ile bay Abdurrah
man Durupınarın nikah merasimleri 
dün yapılmıştır. 

20 Dr. Faik Muhittin Adam 
5 Kasap Hüseyin çavuş 

Sümerbank lzmir şubesi me~ 
Al~kadar makamlar «Millt iktısadı 

koruma kanunu-. nun neşrine intizar et
mektedirler. 

murları 5 3 5 O 
Latif pazarlı oğlu arkadaolan 2 t 25 
Kuru yemişçi Sabri ve pederi -*- Ömer Gülbey 

İhtikarla mücadele Anthoni E. caııa 
50 

100 
komisyonu- H~~az~.de Ahmet Ragtp ,, 
İhtikarla mücadele komisyonu dUn öğ- OGzu~cut k 

1 
.. w il l lSOO 

I d vil" t kamında hır' t azı or a o u ogrenc er 80 e en sonra aye ma op- H p Al k w 
Jantı yapmış, ihtikar şik!yeti yapılan c. . . wsanca pasaport ocagı 
b · h ahi l · · · din1 · nın topladıgı 2 7 15 
azı tıcaret ane s p erını enuş ve C H p M d. w t 

k l alın tır . . . esu ıye ocagının op• 
arar ar ıs · ]adığı Arif elile 50 

lzmir emniyet ekonomi ve yar• Dikili ve Bergamada 
zelzele oldu... dım sandığı azalan 2363 62 

lzmir emniyet ekonomi idare 
Evvelki gün saat 16 da Bergamada, heyeti memurları 

gece saat 3.30 da da Dikili kazasında hl- Izmir emniyet ekonomi ikinci 
ter yer sarsıntısı kaydedilmiştir. kanun maaşlanndan 

Hasarat yoktur.. lzmir emniyet ekonomi müa-

İhraCI serb-;St ~=!:dı:~n 1 inci kanun ma~ 
bırakılan maddeler lzmir emniyet ekonomi polia 
İhracı menedilen mahsullerden huğ- müfettişlerinin maaşlarından 

day, arpa, çavdar ve mahltltun ve ale- Bir vatandaş tarafından 
lfunum canlı hayvanların 7005 - 2 sayılı J. Agolf 
kararnamenin 1, 2 ve 4 üncü maddeleri Grup tapu sicil müdüriyet 
hükümlerine tabi bulunan memleketle- meumrları 

87 

1000 79 

10 92 

17 95 
s 
20 

33 17 
25 

200 
re ihracının serbest bırakılması ve an- Mateo Alalof mahtumlan 
cak canlı hayvanlardan üç yaşından yu- R. Paliti Limited şirketi 
kan erkek manda ve sığırın bu hüküm- > > "> > memurları 11 50 

30 den hariç tutulması hakkındaki Vekiller Aron Paliti ve eşi 
Heyeti kararı Ticaret odasına tebliğ Cevat Özelçel 7 50 
edilmiştir. Eski lizüm simsar~ Rafaelln 

rın hepsinden ziyade merakta idim ve 
benim soracak kimsem de burada yok
tu .. 

Maamafih: 
- Suna neye gelmedi? 
Diyenlere ben: 
- Dün bütün gün onun evinde idim. 

Beraber oynadık .. Bilmem ki neden gel
medi .. 

Cevabını veriyordum.. Fakat maksa
dım bu cevapla benim Sunanın evine 
gittiğimi, onunla bütün gün oynadığımı 
bir iftihar vesilesiyle söylemekti .. 

Günlerce döşekte kalsam beni klınse 
aramazdı amma .. Suna bir gün mektebe 
gelmeyince her kes onu merak etmişti .. 

Annem her vakit : 
- Zenginin kedisi köpeği bile talili

dir .. 
Derdi.. N erde kaldı ki çocuğu talili 

olmasın .. 
Maamafih hayat bana bu talili zengin 

çocuğunun ne kadar talisiz bir kadın ol
duğunu da gösterdi .. 
Öğleyin yemeğe eve gittim ve yemek 

yemeden anneme Sunanın gelmediğini, 
hoca hanımın beni oraya yolladığını söy
ledim .. 

Rudof Naum 
Sadiye Kaynas ve Sabah 
Alay 176 subay milstahdimlerl 
ve erleri 
Bornova ecnebilerinin teberrUU 
Bornova Pınarbaşı köy halkı 
Bornova halkının teberrUü olup 
belediye relsl eliyle 
Herman Spirer tütün 
kumpanyası 
Kız enstitüsU mualllrnlerl 

-

5 
20 

740 
220 
102 50 

300 

1000 
101 66 

50713 76 

EŞYA !,İS'l'ESJ : 
Miktarı 

Adet 95 
> 67 

26 

Tarafeyne saadetler dileriz. -*-Bir tramvay kazası 
Diln GUzelyalıda tramvay deposu 

önünde bir tramvay kazası olmuş ve 
Ahmet adında biri dikkatsizliğinden do
layı başından hafif bir yara almıştır. Ya
ralı hastaneye kaldırılmıştır. -*-Hılzıssıhha MeclisL. 

vnayet hıfzıssıhha meclisinin aylık 
toplantısı önümüzdeki hafta içinde sıh~ 
hat müdilrlüğilnde yapılacaktır. 

e;r yangın başlangıcı 
Keçecilerde Selçuk otelinde Ahmet 

oğlu Cemal sarhoş olarak otelde yattığı 
sırada sıgaradan karyolayı tutuşturmu1 
ve söndürülmüştür. 

Yatak 
Yorgan 
Yastık 
Battaniye 
Ayakkabı 
Ustik: 

) 

• 97 Kuşak ve çarşaf > 142 
• 6~~ Peşkir, havlu, bohça • 45 

Çorap 
> Minder > 2 
> 1150 Tozluk > 3 

Erkek elbisesi takım 
Çocuk elbisesi takım 
Manto, palto, pardilsU, 

• 57 Eldiven "> 3 
4 Soba > S 

muşamma 

$apka, kasket, bere, 
Boyun atkl5ı 

başlık 

Il~ç Sandık 2 

; !~ ERZAK LiSrESI 
> 182 Sabun kilo 959 

Erkek glyhn eşyası 

Kadın giyhn eşyası 
Çocuk ifylm eşyası 
Çamaşır ve fanilA 

> 294 Üzüm ve incir > 12993 
> 1308 Pirinç > 800 
> 3068 Bulgur > 524 
:ı> 1525 Makarna > 550 

Fasulye > 258 

İste insan böyle arkadaşlarını sorar ... 
Merak eder. Seni gittikçe daha çok sev
meğe başlıyorum.. Hele dur bakalım ... 
Belki hep yanımızda kalırsın .. 

Suna bu sözü duyunca yatağından 
sıçradı : 

- Sahi mi anne .. Dedi.. Zehra hep 
bizim yanımızda mı kalacak? .. 

- Bakalım dedim a .. Bugün bey ba
ban Zehranın babası ile konuşacaktı ... 
Ha Zehra .. Sen babana haber verdin 
değil mi? 

- Evet, dedim, söyledim .. 

Zeytinyağı > 285 
Zeytin tanesi > 63 
Nohut, mercimek > 80 
Tarhana > 36 

Zelzele felaketi 
önünde 

şam aralarında konuşmuşlardır da Suna 
duymuştur. 

Ben annemin böyle benimle «Mühim 
mesele> konuşmasına memnun, (peki) 
diyerek evden çıktım ... 

O sabah mektebe gittiğim zaman göz-

Maamafih, önlüğümün altındaki ipek-
1 i entarimi ne kadar göstermek istiyor
sam o kadar da kendimi bundan mene
diyordum .. 

Babam da daha gelmemiş .. Annem 
meraktan adeta çıldırıyordu .. 

Öğle yemeğini Sunalarda yedim .. Be
nim gelmemi kendiliğimden bildikleri 
için ne yalan söyliyeyim beni buraya 
hoca hanımın yolladığını söylemedim ... 
Yalnız bir aralık : 

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
müesseselerin yaptıkları teberrtiler, bu 
müesseselerin malt kudretleriyle ölçüle
miyecek kadar cüz'idir. Senede SOO bin 
lira ciro yapan bir mUessesenin 25 lira, 
yine senede bir milyon lira hasiUt te
min eden baska bir şirketin 1000 lira 
vermiş bulunması gayri kafi görillmüş. 
tür .. 

Bu sabah mektebe her sabah gittiğim 
gibi gitmiyordum. Daha heyecanlı idim 
ve mektep önlüğüm, daima benim iç se
faletimi kem gifalerden gizlediği 2 ayip 
kapattığı için sevdiğim bu siyah önlük 
bu sabah gözümden düşmüştü. Çünkü 
o bugi.in benim arkamdaki güzel elbiseyi 

ö ter 'vor, özükmesine mani oluyor-

lerim bahçede hep Sunayı aradı .. 
Suna daha gelmemişti. Meydanda 

yoktu .. 
Ders çıngırağı çalıp ta sınıfa girdiği

miz zaman bile gelmemişti .. 
Sınıfta yanımdaki yeri boştu .. 
Acaba neden gelmemişti? 

Onunla sıkı dostluğumuzu bilen hoca 
hanımdan mektep arkadaşlarıma kadar 
hepsi bana : 

- Suna neye gelm~di? 

- Bu entariyi bana Suna vereli .. 
Demekten utanıyordum .. 
Öğle paydosunda hoca hanım beni ça

ğırdı : 
- Zehra ... dedi, madam ki sen Suna

mn evine gidiyorsun .. Bari şimdi de bir 
aralık git bak bakalım hasta falan olma
sın.. Hatırını sor ve seni benim merak 
ederek yollodığımı Sunanın annesine 
"vlcmW..JımıtJW1...--·-

- Haydi çabuk, dedi, git bak, belki 
bir şey öğrenirsin .. 
Sunayı sıcacık bir odada ve ufacık 

J.- aryolası içinde buldum .. 
Beni görünce çok sevindi .. 
Di.in banyodan sonra bahçeye cıkıp 

oynamıs, koşmuş ve terlemiştik.. Onun 
nazik vücudu bundan üşümüş .. Hasta
lanınıc: .. Halbuki bana bir şey olmamı tı. 

- Hoca hanım da çok merak etti. 
Dedim.. Görüyorsunuz ya.. Yongayı 

hep keneli taraflarll!.a yontan nalıncı ke~ 
serini kullanmağı insanlar daha çok kU
çtilc yaştan öğrenirler .. 

Menfaatin hocası insanın kendi için
de .. 

Millt yardım komitesinin teberrilat iş
leri üzerinde daha esaslı surette faaliyet 
göstereceği anlaşılmaktadır. 

Dün Seferihisarda 200 Bergamada 200 
Torbalıda 357 lira 16 kuruş ve Karşıya
kada 1213 lira 39 kuruş teberrü edil
miştir .. 

- ,...(fo-*~-::?ıır-~a1 'HIA .ı...-.L- ......_.._ 



FENIA$lR 
1 

Yardı 
Bir askeri heyet, 

ile Moskovclya 
Stalinin diveti 
hareket etti 

. N" Kr iki ga- şu teminatı vermiştir: memlekete yetişmeııine mani olmak için Londrıı 3 (ö.R) - Almanya Fin-
Parıa 3 (ö.R) - ıy~ab· '?n bildiri· c Almanya, Avrupnnın şimalinde ce- her ~eyi yapmtlyn kıır:u vermiş görünü· landiyaya karı Ru:s teşebbüsüne açık• 

uıteııinin A~terdkm mRual ın yardım reynn etmekte olan harba, lngilterc ta- yorlar. ' tan açığa müzaharet ederken ltalya Bol• 
yorı Fi?l~ndi.rıyat ar§l k fİıeyetinin rafından bu memlekete yapılacnk yar- Deyli Ekspres gazetesin in Kopenhng (IC\il: aleyhtan temayüllerini ıüpheye 
etm~ ıçm h!!' A ;ilan ~5• e~ den B. dım Lehistana vaadedilmi~ olan mik)·ası muhabiri tıırnfından hildirildiğiııe göre yer bırnkmıyacak bir sarahatle ifşa et• 
L~n~rada g'?n.de bjeıııd nka Mmanya geçecek bile olsa, İ§tirak etmiyecektir. diin Berlinden re mım şu hı::ıber veril- :nekıe<lir. Mühim yan resmi bir mec-
5!81ının da':etıru !a du e. e~e Rus a bil- Almanya, ancak müttefikler f'inlandiya- miştir: Tam Noel nrdesinde Alman.)& mua olan Relozyoni fnternasyonali l'un· 
bır çok zabıtle.r c.o~kfaınnh~binde YFinler da kendi e~~yet ve ec;~ame~ini ~ehdit lsveçe şiddetli bir diplomatik. nota g~~- iarı y~mı~tır: . . . .. .. 
baaaa 1918 . Fın ıstı . . k 1 • ş olan için iisler tcsısıne te~ebbu'! cttiklcrı tak- dererek Finla.ndiyaya gönderılcn in cılız < Eğer Bol§evızm Akdenızın uç bu
tarafanda ~Uca?~Je>'R l§t.ık. e ~rbiyc· dirde mücadeleye iştirak edecektir. > ve Franatz. harp malzemesinin (~veç ara· yiik yarım ndasından birisinde, yani la· 
~iman zabıtl~r.ının .. uı 1r dnı. i talep Londra 3 (ö.R) - Naü hükümeti zfoinden geçmcsi i menehncsini talep pnnya, ltıılya veya Tuna balknnlarında 
sıne yardım ıçın. gondLrı t;n er;J° hare· Bolşevikleri Finlandiyayı istila etmeği etm~tir. Almanya, bu ihtarına Tİnyet birleşıneğe muvaffak olursa bütün Ak
etmi§tir. Bu zabıtli:", • hnınr~ :n mü· fitillemi~ olmakla iktifa etmiyerek şim· edilmedıği takdirde, harekete geçmek denize sirayet edecektir. Ruslar şimdiki 
ket eden Alman .as erde~~ lnın di bir taraftan bu medeni milletin imhası tehdidinde bulunmaktadır. halde Kaypat ccçidlerine dayanmuılar
him h;amını t~kil ~ N:vy:r~~ gelen için Rus ordusuna yardım e.tm~k: d~er Kop~n.har.da çıkan Bcr!i?ske Tıde~.de dır. Fa~at bu ceçidl.crd~~ ~nuba i_ler-

. Parıs 3 (ö.R) Alına namına be- taraftım dn garp demokrnsılennın Fın· gnzc.-tesının Berlin muhahırı fsveçe gon· Jemelcnnf'! ltalya asla musaade etmıye-
brr tdgrnfa göre w ala~etli bir şahıs landiynyn gönderdikleri yardımın bu derilen yeni ihtarı teyid etmektedir. ccktir. 
yanatta 'bulunmaga a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••• ••••••••••••••••••••!I••••••••••••••••••••••••••• 

BirieŞik Ame i ongre i Tebliğler 
Dün Reisicümhur B. Ruzvelt'in bir 
nutku ile 3cü içtima devresine başladı 

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

Londı-a, 3 (Ö.R) - Bu ak,.cıam_ V~- 3 - Tasarruf yapılması.. liz mahfillerinde beyan edildiğine göre, 
tonda B. Ruzvelt kongrenin U~UncU ıç- Cünıhuriyetçile.r bugünkü Libcrnl ı-e- Almanynyn nakledilen kııçak ~yanın 
tima devresini açmıştır . .Aıner~a. reisi- jinıe şiddetle nleyhtardırlar. mi.isadcrcsi derpiş edildiği zaman her 
cUmhuru mühim bir nutuk ~y~ycrck Kongrede bitaraflık kanunu, 300 mil· ı?eyden evvel Almanyruun dövize şid
diktat8rlUğiln. taarruz slya.cıetinin ve lik bitaraf mıııtaka, Finlnndiyaya yar- dctlc ihliyncı olduğu nazarı itibare alın
kuvvet felsefesinin açıkça aleyhinde bu- dını meseleleri de görüşülcccktiı-. mıştır, bu itibar1a Almaııyaya veya Al-
lunmuştur. Nutuk bu dakikada henüz Biltün bu meselelerin ehemmiyetine munyanııı bitnrnf komşularına göııdcri-
nihayet bulmuştur.. rağmen iki büyük partinin, yani cüm- len p<Jstu müraselatı İngiltere tarafından 

huriyctçiler ve clcmokrntl:ırın hedefleri- kont.rol cdill'cek ve bu yol ile Almanya-
Vo.şington, 3 (Ö.R) - P~lamento ni ta~·in clıneleı·i ve 940 intihabatı etı·a- ya gönderilecek olan dövizler derhal 

mutat lçtimaını yarın Rıuvelün nutku Cında büli.in kuvvetleri keneli tarailnrı- mi.isadcrc o1uııncaktır. Takı:lben bir ha{
ile yapacaktır. Bu içtima de~c ~40 un toplıyacak olıın ınauc\'l"alurı her şe- 1a l•vvcl gündc.rifon Amerikan notası 
rclslcllmhur intihabı mcselesı hliklın ye takaddUm ct1ireccklcri anlmulmakta- dikknt ve ~·empati ile tetkik edilmekte 
olacaklır. dır.. ve her türlti leahhür ve irtibatın bcrtn-

Amerikan bUtçesinde açık takriben 3 Londra, 3 (A.A) - Bitaraf vapurlar- rnf ·~-<lilmcsinc çalışılmnktadır, fakat fn-
mf!yar dolardır.. . la Almanyaya gönderilen posta mı.iha- giltcre her hangi şekilde olw·sa olsuc 

Uç ibtıma1 dUşUnUlUyor : beratının İngiltere tarafından müsadere Almanyamn ccnebl dövizi almasına :ma. 
1 _ Azamt mikdan 45 milyar olarak cdllmcslnc itiraz eden Amerika notası- rıi olınak için kaçakçılığın kontrolU sis

tesbit edilen milli dUyunun arttırılması, na, Londrn hUkümcti henüz hiç bir ce- temini şiddetle tatbik etmeğe karar ver-
2 _Yeni vergiler ihdası, vap vermemiştir. Bu münasebetle İngi- miş bulurunnktadır. 

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

Kardeş memleket meclislerinden 
Büyük Millet Meclisine taziyeler 

-~-~---~~-~*~--~~--~~~~ 
Ankara 3 (A.A) - B. M. Mec~sinin Rüyük milld meclisi Tiyasetine: l Aeil'Türk ınilletinin maruz kaldığı 

bugUn Refet Canıtezin başkanlıgında . . . Ankara elim felaketten dolayı Mısı; milletinin 
" l tıda müzakereye başlanır· .. H.arek~~ıarz n~tı~esınde ~~r~e§ millet kalpdC'n gelen ve pek derin teziyctlerini 

i::tıt~~o~=~tisi reisi ile Mısı:. adya~t v.e uz.erıne çoken buyuk ıre muthış felaket Mısır nıec.lisi mebusanı namına :ve kendi 
b • 1 • tarafından gon erı ~ Mısır halkında derin ve acı bir heye- namıma ekaeliınsınıza iblağ eylerim. me wıan reıa erı d t 1 k 

la " daki telgraflar okunmu~ ''e can uyan ınnı ır. iki memlelceti birl~tiren kard~ İ ve 
:11c:ıa~r.~arıılanml§tır. . Hissettiğimiz büyüle kederi senatör dostluk bağları dolayısile bütün Mısır 

ı. · · •·~e· orkadn~larım ve ~ahsım namına ckselan· milletinin hissivatına tercüman olduğu· Büyük millet mec ısı rıyaseu..• .. . . 
1 ili ti kardet ve dost Turk mıl- 8lntza ve muhterem meclise iblai: eyler ma eminim. -
ran n1 e • .. d • k de ve arzı taziyet ederim. 

leti.nin bu fdAketten dogan enn ~ . • M 
• ..... k eder ve samimi tazimlenmın ı8lr senato reisi 
rıne ıw.ıra • Muhnmm~t Mahmut Halil 
l··ıf kabulUnü rica ederını. 
u en r . · · Büyük millet meclisi riya.~f'tine: 

lran millet mec lBI reısı Ankara 
lsfendiyari 

Meclisi mebu:ıan reİ"Iİ 
Ahmet Mahir 

Millet mecliai verilecek cevaplar için 
riyaset makamını tavzif etmiştir. 

i\leclis bunu müteakıp ruznamesinde 
mevcut maddelerin müzakeresine ~r:ç· 
miııtir. . __ ..., 

!.4enses Şivekarın 
yar un.ı ... 
Ankara, 3 (A.A) - Hnbcr alclıgınııuı 

göre, Prenses Şivekar. harıciyc vekili
mi7c göndcrdigi bir telgrafln hareke.ti 
arz folffkcli knrşısındn duyduğu t~Ur 
ve icessüflcri bildirmiş ve felaketzede
lere Lir yardım olmak üzere r.oo Mısır 
!ırası 1cbcrrü etmiştir. 

-*Hitleı•in prestişkarıı 
olan bayan 
Londraya dönüyor 
Londrn 3 {ö.R) _ Gazeteler bnyan 

Milhard'ın lngiltcrcye avdeti hakkında 
ınali'.ınınt ver'yorlnr. Bitlerin perestiş
karı olan bavan trende bir doktor ve bir 
hastnbnkıcıı;ın rdakntindedir. Ba'lındn 
bir kurşun \ rru ı vardır. Harbiye neuı
reti baynn Mılhard'ın isticvap ve tnhki
katı neticesine kndar kimse ile temas et
memesi iç"n <'tnir ve>rınistir. 

FRA.N iZ TEBLtGi : 
Paris, :l (A.A) - 3 kfuıunu.cmni snb h 

tebliği : 
K ydcdile bir şey olnıaınıstu" 
ALMAN rEBLIGi : 
Bcrlin, 3 (A.A) - Alınan tebliği : 
Gnrp cephesinde hafif topgu nteşi ve 

temas unsurları arasında bazı faaliyetler 
olmuştur. 

Kesi{ \"O hudut muhafauı uçusları ya
pılnu~ır. ı-::n son tipte Vickers - Velling
ton Uc İngiliz bombardıman tayyaresi 
Alman körfezine girmeğe teşebbUsleri 
flnın<la Almnn avcıları tarafından dü~U
rülmüştür .. Bizim hiç bir zayintımız 

yotur.. . . 
SOVYEr rEBLIGI : 
:Mosko\•a, ~ (A.A) - Leni.ngrad as· 

kcri mıntnknsı crkfinıharbiyesi heyeti
nin ikinci kiinun tarihli tebliği : 

Miihim bir hi':disc cereyan etmcnıcy. 
tir. Hnvnnın fena olması dolayıslyle 
Sovyet Uıyyarelcri keşif uçuşları yapa
ınnmL'ilardır. 

---tr·---
F elakeizedelerin 
nakline başlandı 

- HA$TARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
Ankara 3 ( Huauıi) - Giresun vi· 

layct merkezinde insnnca zayiat olma· 
dığı ıınlaplmıftır. 

E.rzincandan Kayaeriye 6 7 yaralı gön
derilmiştir. Bu yaralıların ağırlan Sivaı 
ha11tanetine naldedilecektir. 

Yozgad .3 (Hususi) - Dün burada 
Sllat 11.45 de vukubulan tiddetli bir 
zelzelede Maden kazasmın yedi sekiz 
köyünde 97 ev yıkılmı§, 67 ev hasara 
uğramtftır. insanca zayiat yoktur. Açık· 
ta kalımlar zelzeleden müteessir olmıyan 
kö~lere nakledilmi~tir. 

-·~-

Romanyada 
Soğuklar 

Londra 3 (Ö.R) -Tuna nehrinin Ka
radenizden Yugoslavyaya kadar olan 
kısmı tamamen donmustur. Romanya. 
dan Alma:oynya ihraca-t yapılamıyor. 
Romanyanın şimal ve garbinde şiddetli 
kar fırtınaları şimendUfcr mlinnknlatını 
durdurmuştur. 

--!<-

Leningrad 
Karıııklık mı cıkmış?
Roma 3 (Ö.R) - Talllnden istihbar 

edildiğin<:" göre Leningraddn yiyecek 
fıkdıını ve tedhiş rejimi ~cbebiyle vahim 
kargaşalıMar çıkmıştır. Moskovada da 
buna benzer kanşıklıklar olduğu haber 
1 ınınıstır. 

-*-
B. Atli Garp 
~ephesinde 

Pnris 3 (ö.R) - lngiliz amele partisi 
reisi binbaşı Atli Fransada bulunan In
giliz karnrgfıhına varmış ve Ingiliz mev
kilerini gezmiştir. Binbaşı Atli büyük 
harbe znbit olarak iştirak etmişti. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Garp cephesinde 
Fransız ve Alman hava 

filoları çarpıştılar 
Paris 3 (A.A) - Soğukların artması ve havanın açılmaaı üzerine 

Lorraine ve Şimal denizi üzerinde hava faaliyeti fazlalaşmıştır# !ki 
günden beri Fransız ve Alınan hava kuvvetleri cephe hatları ve gerile
ri üzerinde tarassut ve keşif uçu§lan yapmak ve fotoğraflarla resim 
çekmekten ibaret olan vazifelerine yeniden başlamışlardır. 

Dün keşif uçuşlan yapmak üzere 107 Fransız avcı tayyaresi haro
kete geçmiştir. 

Bu mütekabil faaliyet Fransız avcı hava filoları ile Messer Schmitt 
tipi tayyarelerden mürekkep Alınnn filoları arasında bir karıılaşma 
ile neticelenmiş ise de muharebe uzun eünnerni~tir. Alman tayyarele
ri geri döndükleri için iki taraftan hiç biri zayiat vermemiştir. 

Bir kaç Alman ke§İf tayyaresi Paris üzerinde pek yüksekten uçmu., 
ve kuru yaprak şeklinde bir kaç risale a~ışhr. 

Dostlarımızdan taziye tclQ'rafları 
gelmekte devam ediyor 

Ankara 3 (Hususi) -- Mısır hariciye nazırı Abdülfettah Yahy, 
pa~. Yunanistanın Paris sefiri Politis, Süriye ortodok patriği. A n
takya patriği, Silistire Müslümanları namımı bir heyet imzasile, Fraı -
sız ayaıı azasından Klod Farcr, Profesör Pitar ve Afrika müslümanfarı 
tarafından Milli Şefe teessür telgrafları gelmi_tir. Çin Milli hüküınet 
reisi Linscnden Milli Şefimize zelzele münnsebetile Çinin teessürleri
ni bildirPn bir t~lgraf gelmiştir. 

Türkiye ile Yunanistan 
arasında ki sıkı dostluk 

Atina 3 (A.A) - Bütün gazeteler ve Yunan radyosu Türkiye h.,
ricİY.e vekili Saraçoğlunun Atina ajansı vaaıtasile Yunan milletine 
ve Yunan başvekili Metaksasın da Anadolu ajansı vasıtasiyle Türk 
milletine vaki mesajlarını neşrederek iki memleket münasebetlerinde
ki kardeşliği tebarüz ettiriyorlar, Yunan radyosu ve gazeteler her gün 
Anadolu ajansının umumi ne§?İyatmı aynen iktibas etmektedir. Ma~
buat doat ve müttefik Türk milletinin uğradığı felaketin Yunan efka
rı umumiyesinde uyandırdığı tesiri ehemmiyetle kaydederek Metak
sasın da mesajında dediği gibi Atatürk ve İnönü Türkiyesinin harap 
olan mıntakalarda yeni mamureler yaratacağı kanaatini izhar eyle
mektedirler. 

lngiliz sefirinden sonra 
Fransa ve ltalyanın da sefirleri 

Moskovadan ayrılıyorlar 
l..ondra 3 {Ö.R) - ltalyanın Moskova sefirinin bugün Moskovadan hare

keti bckll'nlyor. Yakında Fransa sefirinin de mczuncn memleketine döneceği 
bildiriliyor, 

Moskova 3 (A.A) - lngilterenin Mo.!kova sefiri Seeds dün saat 22,30 da 
hareket eden troıile Moskovadan ayrılmıştır. Sefir yanında Lady Sccds ol
duğu halde Romanya, Yugoslavya ve Italya yolu ile Londrııya dönecektir. is
tasyonda Fransa sefiri Nogglar namına sefaret erkfmı Ingiliz sefirini uğurla
mıştır. Türkiye sefiri B. Haydar Aktay da sefiri teşyi etmek üzere istasyona 
gelmittir. Diier cihetten bükümet tarafından mezuniyetini kullanması için t -
liınat alan Italya sefiri Rosso da yann Moskovadan hareket edecektir. 

1940 senesi içinde 
Almanyada ne olacak 
Londra 3 ( ö.R) - Amerikanın meşhur kadın gnzetecilerinden 

Mis Dorote cNevyork Herald:. gazetesinde 1940 senesine ait bazı 
tahminler neşrederek bu sene zarfıpda Alman ricalinden bir çoğunun 
feda edileceğini ve Fon Ribbentrobun da kurbanlar arasında olncağmı 
bildiriyor. Muharririn fikrince 1940 senesinde Almanyada Nazi reji
mine karşı kadınların ve çihçilerin en büyük bir muhalefeti baş kaldı
racaktır. 

Londra 3 (ö.R) - Nevyork Taymis gnzetesi Almanların mütte
fikleri deniz hakimiyetinden iskat etmek için sarfettikler! mesaiyi boş 
telakki ediyor. Ve diyor ki: 

cAlmanlann yeni inşa ettikleri 150 tonluk tahtelbahirlerle mühim 
neticeler alamıyacaklannı tahmin ettiren esaslı ve teknik sebepler 
vardır. Bu tahtclbahirler açık denizde ticaret yollarına çıkıncaya kadar 
benzinleri tükenecek ve yeniden mahrukat tedarikine mecbur kala
caklardır. Diğer taraftan Mayn tarlaları lngiliz liman ve körfezlerini 
0 kadar iyi himaye etmekte ve muhafaza altında vapur kafileleri sis
temi öyle mükemmel işlemektedir ki Almanya tahtelbahirlerile de
nizlerde sarfcdeceği faaliyetten mühim bir netice istihsrılini asla ümid 
edemez.» -" {!tı 

Ucuz Sinema günü 

Kültü.rpark Sinemasında 
BUGÜN 

SAAT 2 DEN GECE YARISI 'A KAllAR 
nüyüklcre HUsust : ıs...... irBnci ıo .. lıurıış. 
Talebe ve Çocuk Hususi: J O..... Bi inci 6 •• 'lıurıış. 

u fia l : Altın rıyan Kızl r 
Ve ACA AŞKI 

•• 
AYRICA JURNAL VE l\1İKİ 

SEA ~.L llt: ALTIN ARIYJ' .... "1' KIZLAR: 2 20 - 5.10 - 21 DE 
RACANIN A~KI : 3.,,o \ E 7" D 
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Sarı Kitap istiklal 
Makarna 

fabrikasında 

Bütün memlekette Holla_nd~ --~~lçik .. 
ışbırlıgı 

Şefkat yarışı dinmeyen 
bir hızla devam ediyor 

' Amsterdam, 3 (A.A) - Telgraf ga
. tesinin Brükselden öğrendiğine göre, 
Hollanda - Belçika iş birliği yakında 
mühim bir vüsat alacaktır. İki memle
ket ihracı, yasak bazı maddeler husu
sunda birbirine karşı rüçhanlı muame
le tatbik edecektir. Hollanda ve Belçika 
lk.tısat nezaretleri bu iki memleketin 
'birbirlerine yardım için ne dereceye 

-
FTansız Hariciye nezareti tara lından nepedilmiıtir 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kömürden bir 
işçi öldü.-

harp Almanycanın 

gösteren siyasi 
mcsuliyctini 

vesikalar 

Şehitlerde lstik1al makarna fabrika
sında evvelki gece bir vaka olmU§, bir 
işçi humuzu karbondan zehirlenmek su-
ı·etiyle ölmii5, diğer bir işçi de tedavi al- Ankara 3 (Hususi) - zelzele felAket-
tına almmıstır. zedelerme yardı:m için bütün Tül'k mil-

~ek eşyası. yiyecek maddeleri mühim kad.aı: bil' ~stisna r~jimi ~atbik edebile
bir yek.6.na baliğ olm~. Pan bula- ceğiDı tetkik eylemışlerdir. 

'J'iirlıçeye çe11iren Dr. FARUK EREM 

-4-

Bu fabrika işçilerinden Zeki ve Halil !etinin yer yer fedaki.rlık ve büyük has
evvelki gece fabrikadaki sobaya dokuz sasiyet tezahürlerine §Shlt olmaktayız. 
teneke kok kömlirü doldurmuşlar, ve üzerine giyecek yünlti hırkasından baş
yataklarına girmişlerdi. Bu suretle sı- ka bir §eyi olmadıklari halde bunu da 
cak bir odada uyumağı tercih ettikleri sırtlarından çıkarıp ver.ınek istiyen fa. 
anlaşılan bu işçiler acele ile sobanın bo- kir kadınların sayısı pek çoktur. 

ını)>an fakir kimseler bile «omıusundan Norveç sa .. illerine 
ödünç alıp vermiş, a~ki . ':atağını taarruz edilmiş mi? 
veı:me~ ~~em.ış. bayır ıç.ın para Oslo 3 (A.A) - Pasavik nehrinin 
aalilryan ıhtiyar nıneler bu ~a~ı fır- Norveçe ait olan sahilinin bombardıman 
ut bilerek parasını bu en büyUk ~re edildiğine dair verilen haberler üzerine 
yatınmştır. Norveç askeri makamları tarafından ya-

Bu söz.ler üzerine B. Hitler çekilmem 
içm ayağa kalktı. Bu sebeple ancak kı
saea kendisine cevap verebildim. Ve 
;:unları söyledim: 

- Çok vahim olan bu anda, eğer Po
lonya taarruza uğrarsa, Fransamn bü
tiln kuvveti ile Polonyanın yanı başında 
olacağına emin olduğum hususundaki 
kanaatime, askerlik şerefime müsteni
den verdiğim söz üzerine itimat etmeni
zi rica ederim. Fakat bununla beraber, 
Fransız hükümctinin son dakikaya ka
dar, sulhu korumak için iktidarında olan 
her şeyi yapacağına ve Polonya hükü
nıetine ihtiyatlı hareket etmesi hu9u
:sunda tavsiyelerde bulunacağına dair 
~z verebilirim. Eğer Fransız ve Alman 
kanları akacak olursa yalnız pek acı 
olan bu kan vergisinin ödenmekle kal
mıyaeağını. süphesiz çok u:z.un sürecek 
olan harbın bir çok sefaletleri doğura
cağını da ilave ettim. Muzaffer olaca
ğımız1 dü<:üncbilmekle beraber, bu har
,_·- ı. ir tek galibi olacağından korktu-

' hu bir tek galibin bay Troçki ola
i<~aret ettim. Bu noktada, Alman 

Yesi ba~ırdı: 
) halde ruçin Polonyaya kendisi
ldur:ı bileceği bo5 bir cek verdi-

lilz üzerine kendisine, geçen Mart 
~ fl.. cereyan eden hAdiseleri ve bu 
~elerin rFansız efkarında husule 

getirdiği beynelmilel emniyetsizlik ha
vasını hatırlattım. En hararetli arzumu
zun sulhun muhafaza~ı olduğunu tek
rar ettim. Varşovada Polonya hüküme
tinin Hid51 ile hareket etmesini teminde 
devam ettiğimizi ve mevzuubahs edilen 
Polonya ile Almanya arasındaki hadi
s lere bir nihayet vermenin imkansız 
olduğuna inanmadığımı bildirdim. Bu 
vesile ile Alman matbuatının bu hadise
lerin aded ve ehemmiyetini çok geruş 
bir mikyasta büyüttüklerini ve 15 Ağus
tosta Angriff gazetesinin siya<>i sebepler
den dolayı öldiirülmfuJ oldu~unu bildir
diği Alman mühendisinin alelade bir ask 
ve ihtiras dramının kurbanı olduğunu 
ve ö]ümiinün ~iyasetle hiç bir alakası 
bulıınmachğını ~öyledjm. 

B. Hit1er, <ıözlerini Fransa ile harbet
rnek istemediğini ve fakat bunun kendi 
elinde olmadığını ve bunlan aynen B. 
Daladyeye nakletmemi rica ettiğini tek
rar etmesi üzerine, mükalemeyi daha faz
la uzatmıyacağımdan kendİ!İne veda ile 
ayrı1dım. 

26 ACUSTOS GONO 

B. Hitlerin lngiliz elçisine teldiAeri. 
25 - 26 Ağustos gecesi, Berlindeki 

Fransız elçisi Parise Hitlerin B. Nevil 
Henderson ile yaptığı şu teldifleTi tele
fonla bildiriyordu: 

- Sulhu korumak ve hükümetlerim.iz 
araııında iyi münasebetler temini için 
bir te~ebbüıı daha yapmak istiyorum. Ba
zı hadler dahilinde, bir tahdidi t9lihat 
programını tetkike hazırım. Müstemleke 
istemekten vazgeçmedim. Fakat daha, 
Bu bir harp sebebi olmıyacaktır. Zaten 
Üç dört ve battl beş eene bekliyebilirim. 
eski Alman kolonileri de mevzubahis de
ğildir. Hitlerin bu ıözleri üzerine lngiJiz 
meslektaıtım B. Hitlere bu müzakerelere 
faide}i bir tekilde başlıyabi1mek için 
Almanyanın Polonyaya hücum etmiye
ceğine emin olması icap ettiğini işaret 
etti. Bunun üzerine Hitler (Böyle bir 
teahhüdde bulunanuyacağmı ve teklif
lerinin lngiliz hükümetine bildirilmeme
sini tercih ettiği) yolunda cevap verdi. 
Bununla beraber lngiJiz sefiri vazifesi
nin süreceği '48 saat zarfında harbin pat
lamıyacağını .zannetmektedir. Filhakika, 
yann gizlice, tayyare ile Londraya hare
ket edecek.) 

Bir kaç dakika sonra B. Kulondr yeni
den Parise telefon ederek yukarki beya
natını tamamladı: 

(Dün B. Hitler lngili2 elçisine Alman
yanın Şark hududunda yabancı unsur
ların mevcudiyeti sebebile hasıl olan za
fiyeti ortadan kaldırmağa karar verdiği
ni söyledi. Bunun üzerine B. Nevil Her~ 
son, Tirol de yapt1ğı gibi akalliyetlerin 
mübadelesi vaı11tasına m1 müracaat ede
ceğini sorması üzerine B. Hitler ne evet 
ıae hayır dedi. Hiç bi şey söylemedi. Ben 
ve lngiliz mcslekdaşım bu noktada çok 
ehemmiyetli bir fikrin mevcut olduğu ve 
bunun Almanya ile Polonya arasındaki 
ihtilafın hallini temin edebileceği kanaa
tindeyiz. Hiç olmazsa prensip itibarile, 
Führerin noktai nazanna uygun olan bu 
fikir, Polonya hükümeti tarafından Al
manyaya yapılacak olan bu teklifin mev
zuunu teşkil edebilir. Bu fikre, buradaki 
Polonya elçisi de iştirak etmektedir. 
Teklifim üzerine, derhal bu hususu telg
rafla hükümetine bi1direcek. Vakit dar
dır. 48 saat zarfında, Polonya teklifinin 
B. Hitlere ulaşması icap eder. 

Hariciye nezaretimizden, böyle bir 
teklif fikrini ehemmiyetle müdafaa et
mesi için Polonyadak..i Fransız elçisine 
emir vermesini bilhassa rica ederim.) 

Bir müddet ~onra. Bay Kulondr'in 
gönderdiği bir telgrafta, Berlindeki In
giliz elçisinin 26 Ağustos sabahında Lcm
draya hareket ettiği bildiriliyordu. 

•• atrMEDt--

nısundaki anahtarı açmağı ihmal etnll§- Mill1 tesanüd hareketinin göriinüşü 
!erdir. öğünillecek kadar lıeybetlj()ir. Bütün 

Bu suretle humuzu karbondan zehir- kazalarda ve köylerde birbirine rakabet 
lenen iki işçi .sabahleyin odadan çıkma- eden heyecanlı bir yardım yanşı var
ymca bu nokta nazarı dikkati eelbetmiş- dır. · 
tir. Adapazarmdan \iç giinde 2 bin, Edre-

Diğer işçiler bundan şüphelenerek ar- mitte on yedi bin beş yüz, Kaşta 200, 
kadmılarmı aramak üzere odaya girdik- Ayvalıkta dört bin, Bürhaniyede 1537, 
le.ri ~ırada lkisini de baygın bir halde Manyasta 500, Tarsusta 1200, Balyada 
bulmuş1ardır. Bunlardan Zekinin kalbi 582, Za~ranboluda 5000, Salihlide 2038, 
zaif oldu~undan hastaneye nakli sırasın- Sökede 5150, Dörtyolda 7300, Afyonda 
da ölmüş, Ha1ilin hayatı kurtarılmış-tır. 5500, Malatyada 3300, Tekirdağda .(500, 

...-*--. Izmitte 4700, Kastaaıonuda 14 bin, Mer

SARHOŞ KADINLAR 
Tepecikte Sürmeli sokakta umumt ka

dınlardan ıekiye sarhoş olarak gürültü 
çıkarmıştır.. Ayni yerde Abdullah kızı 
Lütfiyenin de sarhoş olarak sokakta do
laştığı ve Bn. Zeynebin evinin pençere 
camını kırdığı görülmüştür. Her iki suç
lu kadın tutulmu~tur. -*-iSKAMBİL . 
Kipdı çalınmış... 
Fevzipaşa bulvarında Caferin kahve

sinden üç deste iskambil kBğıdı çahnnu§ 
ve suçlu yakalanmıştır. 

--·:.. 
Karısını dövınit§ 

Turanda oturan Mustafa oğlu Seli
min, refikası Selimeyi geçimsizlik yü
z.tinden dövdüğü şikayet edilmiş ve tu
tulmuştur .. -*---
SULTAMllİSARDA 
PORTAKAL ÇOK BOL 
Nazilli, 2 (Hususi) - Kazamıza bağ

lı Sultanhisar nahiyesinde bu yıl porta
kal rekoltesi ve kalitesi memnuniyet ve
rici bir haldedir. 

İhracat başlamıştır .. 5 - 6 milyon oldu
ğu ümit olunmaktadır. 
İstasyonda yolculara perakende satı

lan portakal sepetlerinin üzerlerine fiat 
etiketleri konmuştur. 

-*Fransız esirlerine 
verilecek sigara 
ve tütün. .. 
Paris 3 (A.A} - Alman hükümeti 

Fransız esirlerine tütün ve sigara gön
derilmesini yasak etmiştir. Bunu Al
man hükümeti yapacaktır. Her esire 
haftada 50 gram tütün veya 42 sigara 
verilecektir. 

sinde 25 bin Jira para teberrüah 1opfan
~· Bu bildird.iklerim bütün vilayet
lerde yapılan yardım hareketlerinin kü
çük bir mikyasıdır. 
Zağfranbolu halkı 7 sandık muhtelif 

eşya, 600 çift yeni kundura. Dörtyol 80 
bin Portakal, 231 parc:ı yeni eşya, 16 
bas hayvan, mUhim miktarda ~riyecek. 
Salihli bin parça eşya, Tarsus 150fl par
ça eşya, Maraş bir vagon ernak, Kasta
monu 90 sandık içinde 20 bin pa~a eş
ya, Sinop 2865 parça eşya, Tekirdağ 2 
bin p~a eşya, Malatya bir vagon gıda 
maddesi ve her gün 2500 ekmek vP mü
hiın miktarda kavurma, Zonguldak 3277 
parça eşya göndermişlerdir. 

Daha biiyük bir zelzele felAketinin 
tesirinden henüz kurtulmuş olan Kırşe
hir üç bin felaketzedeyi barındıracak 
yer hazırlamaktadır. 

Adana. yaralılar için 200 yatak hanr
larnıştır. 

Kays"-:~ ... n. Turhaldan mühim mik
tarda < .. ~ '· nönderilmiştir. Afyonun 
merkez ve mülhakatında 15197 lira ton
lanmıştır. Pazar ak~amına kadar fatan
buldaki teberriiat yekUnu 175 bin lira
yı bulmustur. Di.in de milli vardım ko
mitesine davet edilen zevat 57 bin lira
hk: nakdi teberrüde bulunmuslardır. 

Edremit 3 (Hu.c;usi) - KızıJay baııka
nı zelzele felaketine uğnyan mmtaka1a
ra asai?ıdaki telgrafı göndermiştir: 

erki ile beş yaş arasmda hir erkek ve 
bir kız çocuk istiyoruz. Çocuklar ev1Mı 
manevt ol~cak ve zengin mirasa kona
caklardır.> 

NAZ!LL!NtN YARDIMLARI 
Nazilli 1 (Hususi} - Erzincan ve ha

valisinde vukubulan zelzele felaketinin 
yurdda uyandırdığı teessür ve bununla 
tev'em olarak uyanan yardım duygusu 
çok büyüktür. 

Felaketin ne demek olduğunu türlü 
tecrübelerle denemiş olan bölgemiz hal

Nazillide yüksek miktarda nakdi yar- pılan tahkikat neticesinde Grans'enin 2 
dımda bulunanlardan öğrenebildikleri- kikımetre şimaline bu nehrin buzlan 
min listesini bildiriyorum: üzerine altı bombanın düştüğü tesbit 
LIRA K. edilmiştir. Bu bombaların dördü nehrin 

150 Nedim Y ıldı.rım 
100 Halil Yavaş 
100 Fabrikatör Ali Amasyalı 
100 Baş mlihendis Muzaffer 
200 Pir1ibey sulama kanalı 
50 Tevfik Bilgin :refikası 
50 Mehmet Arpa7lı 
50 Tiıiccardan üç kardeşler 
50 Ragıp Tapucu 
50 Dokt.or Vehbi 
25 Avukat Sami 
25 Doktor Sevki Yıldız 
25 Mehmet ·Baki 
20 Nuri Bilgen 
15 Agah Temel 
15 Haris Baki 

6 LUtfi Aydınalp validesi 
5 Konyalı Ali çavuş 
5 Mehmet özgür 
5 Ibrahim Tabanlı 
3 Ahmet Davaslı 
3 Marangoz Hasan 
2 50 Osman kahveci 

Yardım faaliyeti devam etmektedir. 
Nazilli 2 (Hususi) - Memlek.etimlıin 

muhtelif yerlerinde zebeleden muztarin 
bulunan vatanda<ılarımıza yardım için 
kaymakam bay CelU Güvencin riyaseti 
altmda bir komite heyeti toplanmış ve 
büyük bir hızla yardıma şitap etmiştir. 
Halkımız, tüyler ürperten facla içinde 
bulunan kardeslerimize iki gün zarfında 
iki bin beş ~ lira nakid, dört yüz on 
yatak, dört yüz kırk dokuz mücedded 
camaşır, beş yüz otuz sekiz palto ve yün
lü eşya teberrii etmiş ve bunlar bugün 
Kızılay merkezine gönderilmi~ir. Te
berrüat devam etmektedir. 

Nahiyelerde ayrıca para ve eşya top
lanmaktadır. Bunların henüz miktarı 
tesblt kılınaınamıştır. Yurıhever halkı
mızın şefkat ve büyük hassasiyeti tak
dirkTe değer mahiyettedir. 

TURHAL ŞEKER FABRtKASININ 

Finlandiyaya ait olan sahillerine, biri 
hudut hattı üzerine tam nehrin ortasına, 
altıncısı da Norveç hududunun içine 
dil§müşt.Ur. 

Fon Spce'nin 
enkazı 

Eter iki ayda kaldır
mazsa vazıyet edilecek 

Londra 3 (ö.R) - Deyli Telgrafın 
Mon.tevideo muhabil'i bildiriyor: Eğer 
Almanya Montevideo ağzında kendini 
batıran Graf Fon Spee kruvazörünün 
enkazını 60 günde çıkartmazsa O"rügvay 
bükümeti bu enkaza vaz'ıyed edecek
tir. 

JAPONYA· MISIR 
DOSTLUK PAKTI 
Kahire 3 (Ö.R) -Yarı resmi mahfi1-

lere göre Japonya Mısır hükümetine bir 
doStluk paktı akdini teklif etmiştir. 

IZMIR BELEDlYESINDEN; 
Mezbaha idaresine 3 adet elektrik di

namosu satın alınması, yazı işleri mü
dürlüğündeki fenni ve mali şartnamesi 
mucibince açık eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli sekiz yüz lira 
olup ihalesi 5-1-940 Cuma günü saat 16-
dadır. iştirak edecekler 60 liralık temi
natı iş bankasına yatırarak makbuzi1c 
encümene gelirler. 

85 inci adanın 53 ve 51 sayılı arsala
rından müfrez 84 metre ınurabbaındaki 
52-1 sayılı yerin satışı, yazı işle:·i mü
dürlüğündeki şartnamesi veçhilc açık 
artırmaya konulmu§lur. Muhammen 
bedeli 84 lira olup ihalesi 5-1-940 Cwna 
günü saat 16 dadır. Iştirak edecekler 6 
lira 30 kuruşluk teminatı iş bankasına 
yatırarak makbuz.ile encümene gelirler. 

21-26-30-4 46.11 (2528) 

YARDIMLARI --~----------~~---------

Tashih 

Finlandiyaya yardım işi 
kı bu mim vazifeye koşmakta Adeta bir
biriyle rakabete girişmiştir. Aşağı ve 
yukarı Nazillide ve mülhakatında der
hal faaliyete ·başlıyan yardım kolları bü
tün mahalle ve müesseseleri gezerek 
Türk civanmerdliğinin yüksek tezahür
lerine şahit olmuş, tahminden fazla para 
ve şeya, gıda maddeleri toplıyarak Na
zilli Kızılay şubesine teslim etmiştir. 
Ilk parti toplanan para on bin liraya 
varmıştır. 

Ankara ~ (A.A) - Haber aldığlmıza 
göre Turhal şeker fabrikası zelzele fela
ketini milteakip evvel! Turhal kasabası
nın sonra da civarın imdadına koşarak 
sıcak yemek vermi§ ve giydirmiştir. Şir
ket 28 Kanunuevvelde Eskihisar ve 
Uşak fabrikalarındaki, doktor, hasta ba
kıcı ve sıhhat memurlarını da kafi mal
zeme ile Turhal civarına göndermiştir. 
Sıhhat memurlarından mürekkep iki 
heyet Turhal, Zile ve Amasya civarın
daki ktiylere ve fabrika operatörlerinden 
birinin riyasetindeki heyet te büyük fe
laket gören Reşadiyeyc gitmiştir. Fab
rika hastanesinden maada 40 yataklı 
ikinci bir hastane daha tesis etmiş bulu
nuyor. Şeker fabrikaları şirketi şimdilik 
Turhal civ_!mndaki felaketzedeler için 
15,000 lira vermis ve ayrıca müessese 
memur ve işçileri de 29 Kanunuevvelde 
yardım komitesine maaşlarından 10 bin 
lira teberriide bulunmuşlardır. 

Gazetemiz.in 15 Kanunuevvel 939 ta
rihli 10328 sayılı nüshasının 4 üncü sa
hifesinin son sütununda çıkan Izmir Bi
rinci icra dairesinin açık artırma ilanın· 
da artımıanın yapılacağı yer, gün, saat 
bil'inci icra dairesinde 24:.1-940 Çarşam
ba günü saat 10 da denilecek yerde seh
ven 22-1-940 pazartesi günü saat 10 da 
yazılmıştır. Tashih olunur. 

DOKTOR 
Süleyman Çoruh lngiltereden sonra Fransa da azami 

yard1m yapacağını resmen bildirdi 
--~~~~~~~~~----*MNW--~~~----~~~~-

Paris, 3 (Ö.R) - Fransız başvekili münevverlerinden birinin şimdiki ko. zaferini kışkırtmak için toprağı bereket
B. Daladiye Milletler cemiyeti katibi münist neslinin inancım hülasa için kul- lendirmesi matlUptur! • 
umumiliğine bir mektubunda Fransanm landığl bir tabiri ele alıyor. Tabir şudur: •Mesacero• gazetesi bu sabah Mosko
Milletler cemiyetinde alınan kararlara ıBizler, yeni milletlerin doğması ıçın va muhabirinin kısa bir telgrafiyle İtal
uygun olarak Finlandiyaya yeddi ikti- toprağı bereketlendirmeğe memur güb- yanın Moskova scfiıi B. Avgusto Ruso
darında olan bütün yardımları yapaca- releriz .. • Gazete sunları yazıyor : uun Romaya hareket etmek üzere Sov
gını bildirınistir. • •Mistik bir kahramanlığın ifadesi ol- yet hükümet erkanına veda ettiğini ha-

Fransa bu maksatla .Milletler cemiye- mak istiyen bu cümle insanın şahsına ve ber vermiştir. Sovyetlerin Moskova se
ti ile teşriki mesaiye ve bu beynelmilel temyizi caiz olrnıyan vekar ve haysiye- firi de, tam itimatnamesini vereceği gü
rnüessesc tarafından yapılacak tavsiye- tine lüzumsuz bir hakaretten ibaret ol- nün arefesinde, Romadan ayrılmıştı .. 
leri nazarı dikkate almağa funadedil'. mak1a beraber Kareli berzahındaki si- Bundan istidlal edilen neticeye göre, 

Londra, 3 (Ö.R) - İsveçli 25 bin pcrler karşısında en feci ve korkunç İtalya ve Sovyet Rusya arasında diplo
amele İsveçte tatil günü olan ıEpifani• manasını bulmaktadır. Filhakika orada masi bağlar kesilmiş olmamakla bera
yortusu esnasında -çalışınağa ve günde- mebzahaya seYkedilen on binlerce Rus her iki memleketin münasebetleri pek 
liklerini Finlandiyaya yardım ianesine askeri gübreden başka bir muamele vahim bir mahiyet muhafaza etmekte
terketmeğe karar vermislerdir. Bu su- gönniyor .. İnsani bir gübre ki, Stalinin dir .. 
retle yardım ianesinin bil' milvon kuron '---------------
kadar artacağı tahmin ediliyo;. 

Londra, 3 (Ö.R) - Dün yeniden iki 
gönüllü kafilesi Isveçten Finlandiyaya 
hareket etmiştir .. Kafilelerden biri su
l,aylar, diğeri i~cilerden mütesekkildir. 

Faris, 3 (Ö.R) - Rusların Fin cep
hesinde muvaffakıyetsiz bir vaziyette 
tutulmaları Macaristanda derin bir 
memnunluk uyandırmıştır. Yarı resmi 
.. Magyar Osag» gazetesi şunları yazı
yor : 

Iran Sovyet hududunda 
tahşidat haberi yalan 
Londra 3 (ö.R) - Iranın 

hakkında Alman propaganda 
edilmiştir. 

Sovyet hudutlarında tahşjdat yaptığı 
servisinin şayiaları Tahranda tekzip 

Efganistan hududunda Sovyet Rusyanın tahşidat yaptığı ve Efga
nistanın umumi seferberlik ilan ettiği hakkında yine D.N.B. ajansının 
ortaya attığı rivayetlerin de aslı esası Y.Oktur. 

Nazilli basma fabrikası para yardı
mmdan başka 500 yatak ve yorgan ha
zırlamıştır. Evlerden halkın verdiği gi-

Polonyanın n.üstakbel 
siyaseti ne olacak ? 

Londra 3 (A.A) - Polonya başvekili general Skorski radyo ile 
söylediği bir nutukta bilhassa demiştir ki: 

Polonya hükümetinin müstakbel siyaseti şu iki esasa dayanacaktır: 
l - Efkarı umumiyeyi hiçe saymış olan eski hükümetlerin pren

siplerinden kat'! olarak ayrılmak. 
2 - Hülıcümet makamatını en salahiyettar adamlara tevdi eyle

mek ... 

Geneıa.: Frankoounu nutkunu ltal-
yada çok müsait tefsir ediyorlar 

Çoculı hastaJıfıları 
mütalıassısı. 

Londra ve Viyana hastanelerinde 
etüdiinii ikmal etmiştir. 
Hastalarını her gün kabu1 eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev adresi : Göztepe karakolu kar

şısında 834/ 1.. 
TELEFON: 2310 

(2241) 1 - 13 
mmwıı•wa;zıı:ı;:.ı mm••••••li 

DOKTOR 

Celal Yartm 
iZMIR MEMLEKE'l' 

HAS2'ANES1 DAHİLİYE 
MU'J' AHASSJSI 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

Paris 3 (ö.R) - General Frankonun nutku Roma siyasi mahfillerinde ı= 1 1 llM -
çok müsait tefsir edilmektedir. Generalin komünist tehlikesi hakkındaki DOKTOR• OPERATOR 
hassasiyet.ine bütün Italyan umumi efkarı iştirak e1mekte olup mütalaaları 
Faşist prensiplerine mutabıktır. Bu nutuk, ltalyan - lspanyol ideoloji tesanü- Samı Kulakçı · 
dünün yeni bir tezahürü addedilmeldedir. Gazeteler nutkun bilhassa Ispanya 
tarafından yapılan Bolşevik aleyhdurı mücadele hakkındaki kısımlarını ~ Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 
ehemmiyetle naklediyorlar. ~ Müt.:?hassısı 
~z:; iM & W>;ZZ2'}"'""*'2CW l!llUIZJCDH* '*~~"121!'1Z1 ~ Muayenehanesi: Birinci Beyler 

.sovyet Rusya kış ortasında Finlan
diyaya karşı bir asker} sefer açmakla 
nğır bir hata i~lemiştir. Bunun neticesi 
olarak Sovyet Rusyamn beynelmilel va
ziyeti miihim mikyasta zaafa uğramış.. 
tır.• 

B M •• b • ı ~ No. 42. Telefon: 2310 ayram unase etıy e ~ Evi: Gö-.ıtepc tramvay cad. No. 992 

SOVYET • BULGAR Al M k ik 
~ ~ Telefon: 3668 

manyanın e s a- ~ 
MÜZAKERESİ dan aldığı petrol.- Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de N ~ s: 4 1-13 İtalyada da, Finlandiyaya karşı Rus 

hıarruzunun safhaları \"e beynelmilel 
akisleri umumi dikkati toplaınağa de
vam ediyor. Faşist gazeteleri Finlerin 
nıuvaffakıyetlerini başlıklarında tebarüz 
ettirerek umumi efkfırın temayüllerini 
açıkça izhar ediyorlar. İtalyan umumt 
efkarı kahraman Fin müdafileri lehinde 
ve bunların Bolşevik hasımları aleyhin
de hissiyatını giz1Prnere lüzum görme
mektedir. 

,..!' _ ___ ., • . . . . .... 

ed~~::· :3B<Jğ~] hük~~~~d:d~t~:: M!1-:s7:c~d!n(~~~ol ~~~aay::::a=~ Ala1yeli Hacı Ali zade Abdullah ~:~İ~i St~:::~~:: ın::_ 
görünen bir seyrisefain ve ticaret mua- daki taahhütlerini itmam etmişlerdir.. K • M 
bed".~ı· hu"'ku'"mlerı'nı· So,rvet hu"ktimetı"yle B iib t t k l"" 1 lıru azmJr ag"' azaSI LUöUNDAN: '-' ·" u m ayaa a as usu uy e yapı ş- Izmirde yemiş çarş' ısında 46 numaralı 
müzakere etmektedil'. tır.. ~ 
Bi - İSVEC. FRANSA • MISm Bu11ünden itibaPen 29 t~ün müddetle mağazada komisyonculukla iştigal et-

:1 - miş olan Ali Bfüıllar'ın 31-12-038 tari-
l" _PU BATTI HAVA ANLAŞMASI Rekabct.~iz satışlarına başlamıştır .. DOXMEY, FİŞER, FAYJıT VOLSEN hinden itibaren tc.rki ticaret ettiğine 
Roma 3 (ÖR) - 1857 tonlu1-: bir Is- Faris 3 (A.A) - Fransa ie Mısır ara- elbise, pnrdcsü ve paltoluk kuponlariy!c n&dide İngiliz no,·oteleri Te bOO- ~ miltedair beyannamesi ticaret kanunu 

vec vapuru Ingilterenin ;ark sahilleri sında yetıi bir hava anlaşması imza edil:. •mum yverli clbis~, pardesii ve paltolu~ .la~1113§lannt almak istiyenler mutlaka , hükümlerine göre sicilin 2615 numaııı:a-
~-~~~~~--~~·L- ~~~..__....__.._ı...__._.,,.......:.....,._~-L~~~......:il.o>.~--"...._.,,__ __ L't!JWLJJııai~aEıt...Jlı!J:aDlillıarJUlıe.tıllaıilIJJetı..l.kliZasıD.Cl.anııltı'~~~--''--~~~~-IUl-1~~--..:.........;;....:::.:....:....._.... __ ~----...__._~~~~~~-



sonkanun Perşembe 
M1R sıctLt '11CARET MEMUR- 1ZM1R sıctLt TlCARET MEMUR-

" LUCUNDAN: 
UNDAN: ·1 dil · lan (Endüstriyel Türk 

(Osmnn ~e Ahn?-et Ta~i) J~C:ı:t c:a= ~0c:~1 :irk~t~ 
0

nin 28-12-939 tarihi i_~e 
vanlle Izmirde munar em . d"kl" · k""leri ticaret kanunu hu
desinde 43-1 numaralı mağazada manı- ~ 1 1

• sır ~re sicilin 2617 numarasına 
fatura ticaretile uğraşmak üzere teşek- kümlennc C?1 d'ldıg"~i ilan olunur. 
kül d . b . k ti t• t unvanı ve kayt ve tcscı e ı • 

. e en ış u şır e n ıc.are l ir sicili fcarct memurluğu resmı 
şırket mukavelenamesi tıcaret kanunu .. zıı:. T ·k imzası 
hüküınl" · ·• · ilin 2618 numara- muhru ve F. enı 

erıne gore sıc 1 s· killer 
sına kayt ve tescil edildiği il~ olunur; - ır SIRKOLER 

lzmir sicili ticaret memurlugu resmı 1 . d <l ktor Hulusi caddesinde 36 
""hrli F T "k im zmır e o d mu ve . cru ~ zası numaralı yazınaneyi merkez ittihaz e en 

1 •. Mu kav ele (Endüstriyel Türk Anonim şirket~)~_un-
vanlı şirketimizin evvelce ncşrettıgı 24 

Bugün bin dokuz yilz otuz dokuz. se: Haziran 936 tarihli sirkülerin iptal edil
nesi birinci KAnun ayının -yinnl iklJlcı di~ini ve sirketimiz namına imzaya mec-
Cuma günüdür. • lisi idare ~isi Talfıt Muşkara, reis vekili 

22-12-939 saat on bir... rsmail Nişli, murahhas müdür Kazım 
Akitler: Iı.mirde lnönU Traaıvay cad- Musal idare meclisi azasından Kemalet

desinde 796 numaralı evde oturan Sa- tin ~bes, muamelat müdürü Jo~ef 
lih oğlu Ahmet Tatari ve aynı caddede Dönuaz ve kontrolör Süleyman Benıce-
1194 numaralı evde oturnn Osman Tata- ye salfıhiyet verildiğini bildiririz. 
ri oğlu Mehmet Tevfik Tatari. Şirketin mührü ~ltında bu z.cv~~~n 

ŞahiUer: I.zmirin Karşıyaka 1726 ıncı ikisinin müçtemian ımzası şirketımızı ıl
sokakta 16 nwnaralı evde oturan Meh- zam ve her tUrlU taahhüt altına koya-
met oğlu Osman Susmuş ve Izmirde De- caktır. 
ğ'lrmendağı Hatay caddesi 25 numaralı Asağıda nümııneleri gösteril~n imza-
e't.3.e oturan Rifat oğlu Nihat Sirman. la~ tanınmasını ve ötcdcnberi şirketi-

Tanzim: Izmirde birinci belediye cad- miz hakkında gösterilen teveccühün 
desinde 72-1 numaralı husust dairede bundan sonra da esirgenmemesini say
·vazüe gören ve Türkiye Cumhur.iyeti gılarımızla dileriz. 
kanunlarının bahşettiği salahiyetl~rı h.a- Endüstriyel Türk Anonim şirketi 
iz bulunan Iı.mir ikinci noteri Zekı Ehıl- Idare meclisi reisi, Talat Muşkara şöy-

SIHHAT VEKALETiNtN RESMi RUHSA TiNi HAiZ 
KAŞE 

Şiddetli BAŞ, DtŞ ağrı• 
larını, ROMATİZMAsan• 
cdarını SİNİR, rahatsız· 
bklarını derhal geçirir 
GRİP, NEZLE ve soCUK 
algınlığına karşı mües· 
sir iliçtır. 

tcabmda giinde 1 - 3 kate 
alma. Her Eczanede bulunur. 

Af yon Belediyesinden: 
17175 lira bedeli keşifli yeni belediye binas:;. mefruşatı 27. 12. 939 

tarihinden 16. 1 . 940 ~rihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştur:Eğreti teminat 1258 liradır. 

ihalesi 16. 1 . 940 sah günü saat 14 de encümeni belediyece icra 
edilecektir. 

Bu i~e ,alt şartnameler isteklilere bedelsiz olarak, resimler de on lira 

w. F. Henry Van der Zee 
Ve şürekası 

SPERCO VAPUR 
ACEN'l'ASI ___ .. -

AMERİCAN EXPORT LİNFS INC. ADRlATlKA SOSYETA ANONIMA 
NE V YOR K ot NAVİGAZYONE 

EXPLORER vapuru 5 ikinci kanunda CİLİCİA motörU 4 - 1 940 tarih.inde 
bekleniyor.. beklc:nmekte olup Pire, Napoli, Cenova 
EXİLONA vapuru 14 ikinci kanunda l\farsılya limanlarına hareket edecektir. 

bekleniyor.. BRİNDİSİ motörü 3-1-940 tarihin-
EXCHESTER vapuru 21 ikinci ka- Cle limanımıuı gelerek ertesi gün saat 17 

nunda bekleniyor. de Pire, Briiıdisi, Zara, Fiume Venedik 
SERVİCE l\lARtTİl\IE ROUMAİN ve Triyeste limanlarına harek~t edecek-

B U C A R E S T tir .. 
KÖSTENCE İÇİN : ZARA motöril 10/1/940 tarihinde li-
BUCUREŞTİ vapuru 7 Sonklnunda m.anıınıza gelerek ertesi giln saat 17 de 

bekleniyor.. Pırc, Brindizi, Zara, Fiume Triyeste ve 
PELEŞ vapuru 13 son kanunda bek- V cncdiğe hareket edeceıruı'.. 

leniyor.. CAL.DEA rnotörü 10 - 1 - 940 tarihin-
Vapurlnnn isim ve tarihleri hakkında de beklenmekte olup Pire Napoli Ce-

hiç bir taahhilt nluunaz. nova, Marsilya limanlanna'hareket' ede-
Vapurlann hareket tarihleriyle nav- ccktir .. 

lunlardakl detlşikliklerden acenta m• NOT - BUtUn bu vapurlar Triyeste 

uli 
L-bul veya Cenovadn Şimali ve cenubi Ame-

s ·yet ıut etmeL ik ı· ani . Tt.TRK t; a ım arına hareket eden İtalia 
Daha faz.la tabılAt için ATA Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 

cnddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der ve Hindistana hareket eden LLOYD 
~e ve Şst. Vapur acent.alığına milraca· TR~YESTİNO anonim scyrisefain şlr-
at edJlmesi rica olunur. ketı vapurlarına tesadüf ederler. 

TELEFON: %007/%008 NEERLANDAİSE ROYALE 
KUMP ANl'.ASI 

VENUS vapuru 7/1/1940 tarihin-
UMDAL de beklenmekte olup Anvers, Rotter-

UMUMİ DENİZ ACENTAl.JÖI LTD. dam ve Amsterdam limanlanna hareket 
ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR edecektir. 
LOVCEN vapuru 27 klnunuevvelde SVENSKA ORİENT LINtEN oğlunun mazeretine ve kendisinden al- le imza edecektir: K.T. Muşkara. 

dığım emir ve mezuniyet üzerine ben Idare meclisi reis vekili, Ismail Nişli 
aşağıda imzası bulunan daire ba.ş~Atibi şöyle imuı edecektir: Ismail Nişli. 

· mukabilinde Afyon belediyesince verilir. 
· :f aliplerin 2490 ısayılı kanunda ~zılı şartları haiz olmalan ve tek
lif mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakıp maddeleri 
çers;evesi dahilinde ihale saatinden· bir saat önce belediye encümenine 
makbuz mukabili vermeleri lazımdır. 

Köstence ve Varna için hareket edecek- GUNBORG vapuru 3 - 1 - 940 tarl-
tir.. · hinde beklenmekte olup Goteborg Ko

LOVCEN vapuru 3 klnunusanl 1940 pcnhag limanlarına hareket edecekur .. Şefik Çuhadaroğlu vukubulan davete Murahhas müdür. Kfızım Musal şöy)e 
icabetle Izmlrde mimar Kemalettin ca~- imza edecektjr: K.Musal · ,, 
desiiıde 43 numaralı müesseseye gitti- idare meclisi azasından, Kemalettin 
ğitnde orada yanıma gelen Akitler baş- Serbes şöyle imza edecektlr: K. Serb~. 
tan aşağı tarafımdan 'tanZiın edilin~ Muamelflt miidürü, Jozef Dönuaz 
üzere anlatacakları şekilde resen hır şöyle imza edecektir: Dönuaz. 
mukavele yazmamı istediler. Noter ka- Kontrolör. Sülevman Benice şöyle im-
nununun M. 39 hUkn:tUnce mUracaa~ za edecektir': S. Benice. 
edenlerin reşit, mümeyyiz ve. me?enı 8379 · 14-15 
haklarını istimale ehil ve salAfııyetlı ol- (Endüstriyel Türk Anonim şirketi)-
duklarını anladıktan sonra hüviyet ~e nin meclisi idaresinde vaki tebedd~lat 
adreslerlnl tesbit ve yine yukarıda h~- üzerine 2&.12-939 tarihli ve bir sureti 
viyet ve ikametgahları yazılı olup .a~ıt- dairemizin haricen mübrez dosyasındn 
leri yakından tanıdıklarını ve şahıtlığe 8372 umumi ve 3-179 husus1 numara ile 
mani karabet ve münasebetleri olmadı- saklı meclisi idnre kararı mucibince neJi
ğıru söyliyen ve Noter kanununu.n 40- rolunan işbu sirküler altındaki im1.aJa
ıncı maddesinde yazılı evsafı haız ol- rın şahıs ve hüviyetleri marufum ve 
(fokları görülen şahitlerin beyan ve şe- mezkQr (Endüstriyel Türk Anonim şir
hadetlerile keyfiyeti tevsik ederek ~a- keti) ni müsterek imzalariyle temsile 
ikikt arzularıhın ne olduğunu etrafıle mezun meclisi idare reisi Talat Mu.~kara 
sordum. Şahitler yanında şöyle izah et- ve idare meclisi reis vekili Ismail Nişli 
tiler. ve murahhas mildiir Kazım Musal ve 

Madde ı _ (Osman ve Ahmet Tata- idare meclisi azası Kemalettin Serbes 
ri) unvanile devam etmekte iken bu ve muamelat mUdürü Jozcf Dönuaz ve 
kollektif şirketi azasından Osman Tala- kontrolör Süleyman Benice'nin olduğu
rinin 25 Ağustos 1939 tarl~lnde ~~u nu tasdik ederim. Bin dokuz yüz otuz 
vefatı üzerine hmir ikincı noierlıgın- dokuz yılı kfınunu evvel ayının yirmi 
den tasdikli 29 Ağustos 1939 tarihli ve sekizinci perşeınhe gilnli. 28-12-939 
2827 numaralı beyanname mucibince Umumi No. 8380 Hususi No. 14-15 
veresesi müteveffanın ittifakla vaki tas- işbu sirküler suretinin dairede saklı 
vlplerl veçhlle şlr1cet unvanı olan (Os- 28-12-939 tarihli ve 8379 numaralı aslı
man ve Ahmet Tntari) firmasının ke- na uygun olduğu tasdik kılındı. Bin do
makfın devam ve lpkası suretile Akitler kuz. yüz otuz dokuz yılı kfuıunu evvel 
§Craiti Atiye dairesinde bir Şirket mu~- ayının yirmi sekizinci perşembe günü. 
velesi akt ettiklerini beyan etmişlcrdır. 28-'12-939 

Madde 2 - Şirketin nev'i: Kollektü- Izmir üçüncü noterliği resmi mührü 
tir. ve Silrcyya Olcay imzası. 

Madde 3 - Şirketin mevzuu: ~anüa- 31 (18) 

tura ticareti ile iştigalden ibarettir. 
Madde 4 - Şirketin merkezi: Izmir, 

ve merkezi muamelfıtı, Izmirde mlmar Birinci Sınıf Mütahassıs 

~~:~:sı:!ı~r.caddesinde 43-1 numaralı ,' o o 1 Al' 
Madde 5 - Şirketin unvanı: (O~man r em 1 r 1 

ve Ahmet Tatari) dir. 
Madde 6 _ Şirketin sermayesi: Yüz 1 

bin (100000) Türk lirasından ibaret olup 
bunun (50000) elli bin lirası Ahmet Ta
tarı ve (50000) elli bin lirası da Meh
met Tevfik Tatnri tarafından nakden 
vazedilmiştir. . 

Madde 7 - Her şerik şirket firması 
altında mUnferiden imza ve ifayı mua
meleye mezundur. 

Madde 8 - Şirketin kfır ve zararı ya-
rıyarıya iki şerike aittir. . . . 

KAMÇIOCLU 
Cilt 1;e Tenasül hastalı.klan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sokağı No. 55 ..• 
İz.mir - Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hastalarım 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

Madde 9 - Bu şirket 27 Teşnn~a?ı 
19 b ,~ -~~m~~•'•• 

39 tarihinden itibaren eş sene ıçın ---·-------------
muteberdir. 

Şeriklerden biri hitamı milddetten üç 
ay evvel şirketin yeni devre iç~ deva
:ınını arzu etmediğini diğer şcrıke tah
riren bildirmediği takdirde şirk~t h~r 
beş senelik yeni devreler için tecdıt edil
miş sayılacaktır. 

Zabıt: Yukarıdaki yazılar şahitler ya
nında açıkça okundu. Yazılan mukavc
lenamenin maksatlarına ve anlattıkları
na uygun ve noksansız. olduğunu, meal 
ve nıünderccatını aynen ve tereddütsüz 
kabul eylediklerini bildirmeleri üzerine 
işbu akti tasdikan hepimiz imzaladık ve 
lllUhtirledik. Bin dokuz yüz otuz dokuz 
senesi Kanunuevvel ayının yirmi ikinci 
Cuma günü .. 

akitler: imzaları 
şahitler: imzaları 

22-12-939 

lzmir ikinci Noteri Zeki Ehiloğlu res-
:n1 ınUhür ve imzası ve Naibinin imzası 

Zayi 
Cuınaovası ilk okulundan 1925-1926 

ders yıllarında aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi
nin hükmü olmadığını ilan ederim. 
Cumaovası Kemalpaşa mahallesinde 

Maksut oğlu 326 D.LU Ferit Tunçer 
26 (15) 

Umumi No. 5772 Hususi No. 3-213 
Işbu mukavele sureti dairemiz dosYa

sında saklı 22-12-939 tarihli ve (5234) 
numaralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz otuz dokuz sene
si Kanunuevvel ayının otuzuncu Cu-
martesi günil. 30-12-939 

30 Kanunuevvel 939 
Izmir ikinci noteri Zeki Ehiloğlu res
i mühür ve imza!!ı ve naibinin imzası 

m 32 (20) 

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

Halkevinde Şubat ayı zarfın-. . . . 
da acılacak amatör sergısı ıçın 

• 
çalışmak ısteyen gençlere: . 

T k "k . b"l . . . k tlendı"rmek için amatörlerın hazırlan· e nı resım ı gısını uvve d h t • 
:rnış işleri üzerinde ressam bay Abidin elder tarafın an er cu~a[ ~81 
günleri saat 15 - 16 arasında koreksiyon yapılacaktır. Amator erın 
ellerinde hazırlanmış birer işle Halkevine müracaatları. 

4, 6, 9 29 (17) 

lzmir ticaret ve zahire borsası 
riyasetinden: 
Bay Suat Öktem 

Çakaloğlu Han lzmir 
Sahamızı alakalandıran bir iş hakkında görüşülmek üzere üç gün 

isteklilerin mefruşat işile uğra~mış olmaları ve bu gibi işlerle uğ
raştıklarına dair mahallt ticaret odasından tasdikli vesika ibraz etme
leri ve yaptıkları işlere mukabil bonservislerini teklif mektuplarile 
birlikte vermeleri sarttır. 

Talipl~rin belli .gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmalar! 
veya teklif mektuolarını vaktinde ~ermeleri ilan olunur. ( 10782) 

31,3,6,9 • • I• 4760 (2594) 

lngi1izce Mütercimi Alınacak 
Türkiye Demir ve Çelik fabrika-

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

mütercimliklere müsabaka imtihanı ile beş kişi alınacaktır. 
İmtihan; Ankarada Sümerbank ·umumi müdürlüğü, lstanbulda 

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

Taliplerin Ankarada Sümerbank umumi müdürlüğü personel ser
vi.si ve Sümerbank lstanbul şubesinden tedarik edecekleri lş talepna
melerine aşağıda yazılı vesaiki bağlıyarak en geç 16. 1. 940 tarihine 
kadar Karabükteki Müessese müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

1 - 'f.ahsil vesikalarının asıl veya suretleri 
2 Hizmet vesikalarmın asıl Teya suretleri 
3 - Sıhhat raporu · .., 
4 - Nüfus ve askerlik vesikası 
5 - Hüsnühal vesikası. 

30 - 2 - 4 (2592) 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 
Belediyeye ait elektrik santralının ihtiyacı için alınacak olan SO 

ton motorinin rüsumu istihlakiyesi belediyeye ait beher kilosu 13 k:t· 
ruş muhammen bedel üzerinden 1 5 gün müddetle açık münakasaya 
konmuştur. 

Eğreti teminat 487,S liradır. 
ihalesi 1 2. 1 . 940 cuma günü saat 14 de encümeni belediyece fei18 

edilecektir. 
Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek istiyenler her gün belediyeye 

müracaatla öğrenebilirler. . ~ 
isteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmalan 

ilan olunur. ( 10781) 
31,4,8 4759 (2595) 

lzmir pamuk ihracatçılar bir
liğinden: 
1 - 3018 numaralı kanunun 7 inci maddesinin 1 inci fıkrasına is

tinaden statüsü icra vekilleri heyetinin 14. 12. 939 tarih ve 2/12464 
sayılı kararnamesile tasdik edilen c İzmir Pamuk lhracatçılan Birli
ğinin > teşekkül ettiği 

2 - Statünün 21 inci maddesine tevfikan ilk umumi heyet içtimai 
11. 1. 940 perşembe günü saat 1 5 de lmir Ticaret ve Sanayi odası sa
lonunda aktedileceğinden pamuk ihracat ruhsatnamesini haiz tacir
lerin aza kaydedilmek üzere Birliğin idare yeri olan lzmir Ticaret va 
Sanayi odasına derhal teahhüdnamelerile birlikte bir defaya mahsus 
olmak üzere 250 liralık duhuliye ücretlerini ödemeleri 

3 - Bu suretle birliğe aza kaydedileceklerin asaleten veya vekale
ten mezkur umumi heyet içtimamda bulunmalan rica ve ilan olunur. 

Ruzname: 
1 idare meclisi ve mürakip intihabı 
2 Muhtelif itler 

39 ( 19) 

lzmir Pamuk ihracatçılar Birliği 
Müessis Heyeti 

/stanbul telef on müdürlüğün
den: 
Muhtelif ebatta on altı kalem kurşunla kara kablosu kapalı zarfla 

eksiltmeye çıkarılmıştır. Muhammen bedel (26016) muvakkat temi
nat ( 1951,20) lira olup eksiltmesi 6. 2. 940 salı günü saat 1 S de Mü
dürlük binasında yapılacaktır. istekliler muvakkat makbuz veya ban
ka teminat mektubu ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri. 

"' • •v• i de örülebilir. 

ta Pire - Beyrut - Hnyfa - Durazzo ve BRAGELAND motörü 10 - 1- 940 ta-
Triyeste için hareket edecektir. rihinde beklenmekte olup Goteburg 

GOULANDRİS BROTHERS Kopenhag, limanlarına hareket edecek~ 
(HELLAS) LTD. tir .. 

P t R E SERVİCE MARtrlME ROUMAİN 
•NEA HELLAS• . SUCEA VA vapuru 15 - 1 - 940 tarihin-

Lüks Transatlantik vapuru Pae-Nev- de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
york battı... limanlanna hareket edecektir. 

Pireden hareket tarihi : N O T : 
15 - 1 - 1940 • Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 

Yolcu ve yük kabul edecektir. hareket tarihlerinin kat'l olmadığını vı 
Gerek vapurb.nn muvasallt tarihleri, bunların hiç bir ihbara !Uzum olmaksı· 

gerek vapur lsimlerl ve navlunlan hak- zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
kında acenta bir teahhUt altına giremeı.. dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 
Daha fazla WsilAt almak için Birind ctmiyeccğini muhterem yükleyicilerin 
Kordonda 152 numarada • UMDAL• knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 
umum! deniz Aceıntalıılo. Ltd. mUracut Daha faz.la tafsilflt için Cfunhuriyet 

&• caddesinde FRA TELLİ SPERCO vapur 
edilmesi rica olunur. acentesine müracaat edilmesi .. 

Telefon : 4072 MUdUrlyet TELEFON : 2004 - 2005 

Telefon : 3171 Acenta ............................................ 
l.aa s =- 1 ~ OLİVİER VE ~ 
1 Asa111fô~~ô".RSISI ~ ŞVREKASI LTD. ~ 

Cahit Tuner ; VAPUR ACENTAsı ~ 
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hasta kabul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

TELEFON: 3559 

........ amıı ................ ~ 
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' T. c~.~~t~P~~J~ankası 
Sermayesi: ıoo.ooo~ooo Türk lirası.. 

Şube ve ajan adedi : 262 
Zirm ve ticari her nevi Banka muameleleri 

PARA BİRİKTİRENLERE 28 .. 800 LlRA 
tKRAMtYE VERECEK 

Ziraat banlaısında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplanoda en az (50) 
lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki pllna göre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet LOOO Liralık 4.000 Llra 
4 • 500 • 2.000 • 

( • 250 • LOOO • 
40 • 100 • l.000 • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene lçincle lSO liradan aşağı dilşml

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlastyle verilecektir. 
Kur'&lar senede 4 clefa, 1 Eyl(ll, 1 Birinci kinun, 1 Mart ve ı Haziran tarih-

lerinde çekilecektir. 
11 .................... 11!!!11 .. lr.:: ............. -r. 

D. D. Y ~ lları 8 nci işletme 
komi~yonundan: 
idaremiz ihtiyacı için 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde şart

namesi vechile ( 100,000) adet tuğla açık eksiltme usulile mühayaa 
edilecektir. 

ihalesi 8. 1 . 940 günü saat 1 5 de Alsancakta işletme binasında ko--
misyonumuzca yapılacaktır. 
Muhammen bedeli ( 1100) lira olup isteklilerin ( 82,SO) liralık mu
vakkat teminat makbuzlarile muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
lazımdır. Şartnamesi itletme kaleminde görülebilir. 

22, 26, 2, 4 4638 (2539) 

Beyoğlunda 

BRiSTOL . OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her ikl otelin müsteciri 45 senelik otelcilik mütehauııı bay ömer 

ütfü Bengü'dir. 
Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve ııcak akar ıulan, banyoları 

e kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonlan olduğu gibi 
uanıörii ve huıuıi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere iliveten fiyatlar rekabet kabul ebni
ecek derecede ucuzdur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehassısı 

bay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı iıticannda 

rde bulu urlar. 



Alman sahillerind·e bir hava harbi 
On iki Alman tayyaresi ansızın üç lngiliz 

lngiliz Alman tayyaresi düştü ve •• uç 
tayyaresine hücum etti: iki 
harp çok şiddetli oldu 

_*,.,,.,..,,. 

•• •• • • • s e ne gı iZ 10 

B ç pış ada 
n sıl dü ürül 

~~.n !ayyarelerinin 7 50 
ugunu anlatıyor 

·n Rus ordusun n on 
? 

Londra, 3 (Ö.RJ - Dun Şıınal deni
zinde Alınan sahilleri açıklannda üç 
İngiliz bombardıman tayyaresi Alman
Iann Messer Şmit on iki tayyaresinin 
hUcurnuna uğramıştır. Bir İngiliz tayya
ı·esi düşmüştür. Birinin akibcti meçhul
dür .. Biri dönmilştür. 

Buna mukabil bir Alman tayyaresi 
alevler içinde yanarak denize inmiş ve 
diğer iki Messcr Şmit tayyaresi de dü
şUrülmüştür. 

Üssüne dönen İngiliz tayyaresi ku
mnndnnı harbi şu suretle anlatmıştır : 

•Alman tayyareleri güneş istikame
tinden hücum ettikleri için onları far
kedememiştik... Tayyareme düşmanın 
nlb Messcr Şmit tayyaresi hücum etti.. 
Arkadaki mitralyözcüm düşmanın bir 
tayyaresini öndeki mitralyözcüm de bir 
ikincisini düşürdü.. Bu sırada üçüncü 
Almnn tayyaresinin de düştüğünü gör
rlilm... Beş yüz metreye kadar süratli 
bir iniş yaptım ve düşmana düşmek 
üzere olduğum zehabını verdim ve son
ra yine havalanarak arızasızca kurtul
dum .. 

Londra, 3 (Ö.R) - Alman arazisinde 
Alman tayyareleriyle harbe tutuşan bir 
İngili tayyaresi hasarata uğradığından 
Belçika hududunu geçerek Belçikada 
yere inmeğe mecbur kalmıştır .. Tayya
ıenin mürettebatı olan bir zabit ve bir 
çavuş kurtanlmışlnrdır.. Ancak hafif 
yaralı idiler .. 

Londra. 3 (Ö.RJ - Alman başku
mandanlığı yeni bir hayali zafer ilan 
etmiştir. Bu defa znfcr şimal denizi üze
rinde knzanılmıştır. Dün Alman sahille-

' r 1 ;ıgıliz bombarduman tayyare • 
ri cfrnrında i.iç İngiliz bombardıman 
trıyynresiyle en son sistem dört misli 
Mcsscr $mit Alman avcı tayyaresi ara
sında vukubulan muharebeyi nakle-der
ken Alman tebliği her üç İngiliz bom
bardunan tayyaresinin düşürüldüğünü, 
Almanların i-;c hiç zayiata ur,rramadık
larını bildirmiştir .. 

Hakikatte ise, İngiliz bombardıman 
tayyareleri bir Messer Şınit tayyaresini 
alevler içinde düşürmüşlerdir.. İkinci 
bir Alman avcı tayyaresi o kadar alçak
tan uçuyordu ki bunun da düşmüş ol
ması muhtemeldir. İngiliz bombardıman 
tayyarelerine gelince : Birisi düşürül
mü tür, birisi kayıptır. Üçüncüsü ise 
üssüne avdet etmiştir .. 

Dönen tayyare pilotunun dediği gibi: 
İngilizler her darbeye darbe ile muka
bele etmişlerdir. 

ıBerliner Zaytung Ammittag• Alınan 
gazetesi, İngiliz tayyareleri için hakiki 
bir ölüm duvarı şeklinde tasvir ettiği 
Heligoland koyuna bir daha dolaşmağa 
çalışan İngiliz tayyarecilerinin cesareti
ni takdirden geri kalmıyor, fakat İngi
liz kumandanlığının tayyarclcrini mu
hakkak surette mahvolmağa neden gön
derdiğini anlıyamadığını ilfive ediyor .. 
Alman gazetesi müsterih olsun : İngiliz 
tayyareleri mahvolınağa gönderilmiyor
lnrdır. Fakat i.isforinden uzaklarda yap
tıkları bu hava devriyecilik vazifesi, 
mayn döken Alman tayyarelerinin faa
liyetine mnni olduğundan ve Alman 
U\yyarelerinin İngiliz sahillerine yanaş
malnrını menettiğinden çok faydalı ol
maktadır.. Diğer taraftan İngiliz tay-

yareleri Almanyada faydalı keşif uçuş
ları yapmakta ve Alman tayyareleri İn
giltere üzerinde huna imtisale cesaret 

Paris, 3 (A.A) - Bir çok Alman ke
edememektedirler. 
şif tayyarelerinin dün Paris civan ve 
Fransanın şimal mıntakası iizerinde 
uçuşlar yaptıkları öğrenilmektedir. 

Londra, 3 (A.A) - Haber alındığına 
göre, dün 12 Alman Messer Şmittine 
1-arşı harbet.mis olan i.iç İngiliz bombar
dıman tayyaresi şimal deni1Jnde Alman 
gemilerini araştırıyorlardı .. 

Bu tayyareler Heligolnndın takriben 
80 mil simali garbish1de üç hin metre 
yüksekten ucarken birden bire 12 Al
man avcısının hücumuna uğrnnuslardır. 
İngiliz tayyareleri düşmanın adetçe çok 
iaik olmasına ı ağmen harbi kabul et
mislcrdir. Bunlardan biri düşmüş ve 
di[ıPri kaybolmuştur. 

ÜcüncüsU altı Alman avcısının hü
cumlarına karşı koyarak iissüne dön
müştür .. Bu tay,·arenin geri mitralyöz.
cüsü bir, ve ön milralyözcüsü de diğer 
bir Alman tayyaresini düşürmeğe mu
vaffak olmustur. 

Nihayet Almanlardan kurtulmak isti
yen İngiliz pilotu üç bin metreden de
nizin sathına yirmi metreye kadar inmiş 
ve yarım saat bu vaziyette uçarak izi
ni kaybettirmiştir. 

BrUksel, 3 (A.A) - Bir Alman hava 
filosu tarafından takip edilmekte olan 
hir İn~iliz tayyaresi Alman hududu ci
vannda Belçika arazisine alevler içinde 
düşmüştür .. Milreltebatına bir şey ol
madığı söylenmektedir. 

a 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -
danlığının bütün mukavemet hazırlıkla
rını zamanında yapmnsına ve bugünkü 
fatihkfun h:ıtl::ırını yeni müdafoa hatlan 
ae tahkim ebnesine imkün venniştir. 

Şimalde Kandalaksay:ı bdar ilcrle
mcğe muvaffak olan Fin kuvvetleri Lc
ningrad - Murmansk hattı üzerinde bu-
1unım Kızılların büyi.ik mühimmat Ye 
eri.ak dcpolannı uçurmuşlardır, 

Leningrad - V askolovcı hath Fin ta:; -
:yareleri tarafından şiddetle bombardı
man cdiJmiştir. 

Kopenhag, 3 (Ö.R) - Danimarka 
kralı, Danimnrka millet~nc mesajında 
Finlandiya ordusunun kahrnmanlığın
dan büyük lınvranlıl<la bahsetmektedlr. 

Helsinki, 3. (Ö.R) - Diinkü hava 
bombardımı:ı.nlarında Kızılların 7 bom
bardımı:ın tnyyaresi Fin tayyareleri ve 
dafi toplan tarn!ından düşürülmüştür. 

Paris, 3 (Ö.R) - Ordr gazetesine gö
re Sovmo Salmideki Rus taarruzu Ka
reli berzahındaki taarruzun akibetine 
uğramıştır. 

Populer, Kızıllann Manncrhaym hat
tını müdafaa eden yüz bin kişiye 500 
bin kişilik bir kuvvetle saldırdıklarını 
ve huna rağmen hiç bir netice almadık
larını yazıyor .. 

Figaro. Finlerin kahramanlığından 
bahseden bir yazısında, onlara yardım 
lhımdır. İlk günlerden beri yükseltti
ğim bu sesi tekrar ediyorum .. Finlandi
yanın davasıdır .. Onlar yaptığı harp bi
zim harbimiz, onun cephesi bizim cep
hemi7.dir .. Eğer Finlandiyalılnr Petsamo 
ve Murmanskı ele geçirmeğc muvaffak 
olsalar neler olmaz .. Denecek ki tahay
vül etmek tahakkuk ettirmek değildir .. 
Finlerin kahramanlığı Fransa ve İngil
tcrcye yapılan büyük suikasda bir ya
rık acmak imkanını vermiştir. 

Paris, 3 (Ö.R) - Helsinkiden bildiri
liyor : Sovmo Salmi muharebesinde as
keri hazırlık dersi görmi.iş gençlerden 
miite.şekkil Sovyet müfrezeleri Finlerin 
taarruzlannn şiddetle mukavemet ede
ı ck teslim olmamışlar. ölmüşlerdir .. Bu 
muharebeye iştirak eden Sovyet ordu
~unun ücte biri ölmiiştür .. Finler, adet
çe faik düşmanı her yerde ricate mec
bur etmişlerdir. 

Albay Erkanzin, erkanıharbiyesl ve 
k5tip1eri ile bir Sovyct taburunu pi.is
kürterek ağır zayiata uğratmışlardır. 

Sovıno Salıni zaferi Fin askert ma
kamları tarafından c;ok iyi hazırlanmış 
bir planın mahsulüdür .. Finlandiyalılar 
Kızılların Kantajervi boğazına girmesi
ni beklemişler ve ondan sonra hücuma 
geçerek mağlup etmişlerdir. 

Fiııl.andiya.da sıhhive otomobille
rinin &eıık ve idaresinde çalışan 
Finli göniillii. kadınlar, ~ıhhi imdat 
otomobiller ve General (Vcvgan) 
Fin kızlarına bayrcık 1ıerirke11 

muştur .. 
Finler şimdiye kadar 400 Rus tankı 

tahrip etmişlerdir. Vasati olarak hafta
aa 100 tankı kullanılamıyacak hale so
kuyorlar .. 

Paris 3 (ö.R) - Finlandiyada 24 
aaatten beri hüküm süren çok ıiddetli 
bir kar tipisi bütün hava faaliyetlerine 
mani olmuıtıır. Askeri mahfillerce temin 
edildiğine göre Kareli cephesinde Man
nerhaym hattına yapılan bütün Rus ta
arruzları akim kalmıştır. 

Salla mıntakasında Fin kayaklı müf
rezeleri bir hayli ilerliyerek Rus mu
vasala hııtlannı kesmişler ve bu suretle 
16 bin kiJilik bir Rus kuvvetine erzak 
ve mühimmat yetiştirilmesini tamamile 
imkaıuız kılmışlardır. 

Şimal mıntakasmda Finler Petaamo
dan 35 kilometre mesafede bulunuyor
lar, fakat büyük bir ihtimalle ıehrin 
içinde de bir avuç Fin aslceri haJa mev
cut olup Rusların bütün taarruzlanna 
kahramanca mukavemet ediyorlar. 

ASKERi MAHFiLLERiN 
KANAATi: 

• 

düçar etmişlerdir .. Dafi tayyare batar
yaları ve Fin avcı tayyareleri tarafını 
dan şimdiye kadar en az 150 Rus tayya· 
resinin dti§ürüldüğü tahmin edilmekte. 
dir. Ormanlara düşen ve ancak ileride 
keşfi mümkün olacak bir çok Rus tny. 
yareleri bu hesaba dahil değildir. 

P;ıris 3 (ö.R) - Finlandiyaya yar· 
dım lehinde milletler cemiyeti genel 
sekreterliğinin müracaatine cevaben B. 
Daladiye genel sekreterin gönderdiği 
bir telgraf ta şunları kaydetmektedir: 

cFransa 14 Birincik!inunda Milletler 
cemiyeti asamblesi ve nynı gün Millet
ler cemiyeti konseyi tarafından, taarru
za maruz kalan Finlandiyaya ynrdun 
lehinde ittihaz edilen karara tamamiyle 
iştirak etmiş olup bu yardımı bütün ik
tidarı nisbctinde ifa etmektedir. Fransa, 
aynı zamanda,Milletler cemiyetinin tav
siyesine uymak istiyen bütün devletler
le - Milletler cemiyeti azası olsun veya 
olmasınlar - bu hususta işbirliği yapma
ğa hazırdır. 

Paris 3 (A.A) - F.ransız askeri mah
fillerinde dün akşam hasıl olan kanaate 
göre Fin mukabil taarruzu neticesinde 
Petsamo limanı Sovyct kıtnlarının taz
yikinden kurtulmuştur. Bu limanın her 
türli.l malzemenin Finlandiyaya gönde
rilmesi için Fransa ve ngiltere tarnfm
dnn derhal kullanılacağı sl)ylenmekte
dir. 

• • 
ansız - n l iZ tesanüdü 

Kızıllarla üç gün devam eden muha
rebeden sonra zafer tahakkuk etmiş ve 
binlerce Kızıl askeri ölmüş. bir çoğu da 
ormanda kaybolmuştur. 

Londra, 3 (Ö.R) - Deyli Telgrafın 
Jlelsinki muhabiri, Ladognnın şlmalin
deki büyük harbin Ruslar için bir mağ
lubiyet oldu[,ttınu yazıyor. 

Paris 3 ( ö.R) - Askeri mahfiller
de Fin harekôtı şu suretle hüliisa edili
yor: Bir ay süren cctin muharebelerden 
sonra Fin kıtaları Kareli cephesinin bü
tün noktnlarında Rusları pliskürtmüş

ler ve Y orkni nehrinden başlı yarak ber
zahın cenubu garbisindeki köylerdt'n 
geçen müstahkem hat üzerinde tama
miyle tutunmuşlardır. Harbın bu ilk ayı 
zarfında Rusların bütün taarruz ve te
şebbUsleri külliyen akim kalmıştır. 

Helsinki 3 (A.A) - Şimnl cephesin
de Fin ordusu sol cenahının Nrunstiden 
Petsamoya kadar Norveçle hemhudut 
olan bütün mıntakayı istirdat ettiği tf'
yid edilmektedir. 

Su hza anında tesisi istenen A vr pa 
f e erasyonu esası ı teşkil edecek 

Paris, 3 (Ö.R) - Fransa ve İngiltere 
r:ısında mPvcut olan sıkı rabıta sulh 
1.amanındn Avrupa devletleri arasında 
tesisi arzu edilen federasyon rnbıtaları
nın e~asını tcskil edeceği zannediliyor. 

Londra, 3 (Ö.R) - İngiltercde daha 
ıki milyon genci seferberlik hududu da
bline Dlan kral cmirnamesınden başka 
<lığ r hır kararnamede ~ımdiyc kndar 
~ kerlik haricinde tutulmuş olan bir 
mılyon İngi1izin gbnüllü olarak orduya 
l aı·dedılmelerine imkan vermektedir 

Londra. 3 (0 R) - - Yeni Ze1and kı
t ıl. rı • (''11 Zcl. ndc!a halkın alkışları 
, nsınd:ı bir g .t ı esmi ~ apmışlardır ... 
A".Jn v2 'ı ı demiştir ki : 

• fn,..,ıliL ımp ratorluğu i tıkltıl ve hür
ı .yctinı rrıuhafr :a etmek ı terse . ah i 

dakrrhl-lar ei2 ..,...dir. D,ha binl "t'C' 

Yeni ZE"lan Ilı sıl h kard lC'ri yanına 
1tiha1• c tmcliclır. Bizi tehdit C'dcn 1ehli
ke o kadar haki•ndir ki her di silah tu-
tan Prkek ımpaı ato. !uğun her nokta ın
ıi;ı az-mi derecede askPri talim görme
lidir. Rir.lC'r<'e r.oniillüntin bu. suretle 
kavde<liln C' i Yı ni 7.01on<lın °!'1narator
'u;;a . "dakatin(l ~eni bi"" delilidir. 

Roma. 3 (Ö.R) - İt.alvan mntbu<1tı 
Ingilterede yeni sınıfların silah altın:ı 
Plınmasını mevzuubahis edl'rek İngiliz 

Garp cephesinde 
~ete 1cr hugürıki.i haleti ruhiye altında 
Almanva •eya bıtarnflnr tarafındnn ya
pılacak her sulh tmırruzunun nkamete 
m"'lıkum oliluğunu yazmaktadırlar. 

Paris, 3 (Ö.R) - Jan Fahri, İngiliz 
ordusura daha ıki milyon nsker ilave 
ettirecek olan kralın son emirnamesini 

Senegalli askM"ler 
harbi. k~nmak icin en büyük gayreti
ni yaomaktadn·.. Fransız - İngiliz filo
ları denizlere hakimdir. J Ia,·alarda en-
dişeli. saatler bitmiştir. İstikbal bizim
dir .. Almanya, artık harbi kazanması 
imkansız olduğundan şüphe edemez. Bu 
defa İngiliz dostlanmız 1914 ten daha 

Gölün dört kilometrelik şimalinde 18 
bin kişilik 168 inci fırkanın imhasından 
sonra 90 kilometre şimalde, Sovantoda 
diğer bir Rus fırkası daha imha edil
miştir. Bu, büyiik bir hezimettir. Finler 
bir çok tank, zırhlı otomobil, top, mit
ralyöz ve esir almışlardır. 

Fin erkfinıharbiyesi ı::cvkülceyş husu
:mnda Ruslara çok yiiksek olduğunu 
göstermiştir.. Sovmo Snlmi muharebe
~inde Rus fırkası donmuş gölün üzerin
-le yakalanmı tır .. Bir aralık Finler, vü
cuda getirdikleri çenbcri gevşeterek 
ynı·dımcı Rus kuvvetlerinin de buraya 
girmesine müsaade etmişler ve sonra 
,..enberi sıkıştırmışlardır .. 

Fin tay} arelerinin attıkları bombalar 
ile buzlar parçalanarak askerin bir ço
ğu gölde boğulmuştur. 

Roma, 3 (Ö.R) - Londradan bildiri
liyor : İngiliz diplomatik mahfillerinin 
istihbaratına göre .Fin hUkümeti harp 
malzemesi ve diğer levazım tedariki 
için Alman hiih.-ümctiylc müzakerata gi
ri.,miştir. 

Roma, 3 (Ö.R) - D. N. B. ajansı 
Moskovadnn istihbar ediyor : Sovyet 
hiikümeti yeni bir kaç sınıfı silfıh altı
na Çağırmıstır. Sovyctler birliğinde ha
len silah altında iki buçuk milyon mu
<ıllim asker vardır. Bunların dörtte bi
ri Fin cephec;indeki harekfüa iştirak et· 
mektedir. 

Roma, 3 (Ö.R) - Fin tayyareleri bü
yük bir faaliyet göstermişler ve Lenln
f.'l'adda birleşen iki demiryolunu bom
balanuşlardır. Bombal~r yürüyüş halin
de olan kollara da isabet etmiştir. Ma
zalkada Finler Ruslan hcz.imete uğrata
rak Sovyet gaml.zonunu kaçırmışlar ve 

esi ele e · mi ler-

Denizde, Finler için çok mühim olan 
sahil bataryaları Rus filosunu sahilden 
batın sayılır bir mesafede tutmuşlar ve 
yanaştırmamışlardır. FinlanıHya körfe
zi buz 1utmağa başlamıştır. Bu sebeple 
Sovyet donanmasının imkanları bir kat 
daha tahdid edilmiş olacak1ır. 

Sovyet hava kuvvetleri, cephe geri
sindeki kasaba ve köylere taarruz ede
rek Fin :ıhalisinin cec:aretini kırmnk 
mak.<i<: 1ını takip etmiş ise de bu gayeye 
vasıl olamadıkları açıkça göriilmektedir. 
SoVl•et tayyareleri askeri hedefleri bc,:n
bardıman etmek istedikleri zaman ç~k 
yüksektcm uçmak mecburiyetinde 1-al
mışlardır. Bu sebeple eh"mmiyetli ha
snratı mucip olamamışlardır. 

Diğer taraftan. Fin avcı tayyareleri 
tarafından istihsal edilen neticeler, ken
dilerinden beklenebilecek mikyası geç
miştir. Adetçe ve makinelerinin sürati 
itibariyle mütevazi olan Fin avcı tayya
releri Rus tayyarelerini vahim zayiata 

Londra 3 (Ö.R) - Finlandiyarun şi
ma1inde Solla cephesinde mühim blr 
Rus fırkası kendisini inuhMara eden 
Fin kıtalarını yararak ricat yolunu aç
mak için muannidanc mUcndele etmek
tedir. 

Kopenhagdan bildirildiğine göre bu 
cephede bütün gece son derece şiddetli 
muharebeler cereyan etmiş lse de Rus
ların muhasara hattını yarmak te!jeb
bii.c;leri akim kalmıştır. 

Cenupta şiddetli kar tipisi Manncr
haym hattına karşı hareketleri katet
miştir. Bununla beraber pek yakında 
yeni bir Rus tnarnızu beklenmektedir. 
Alınan haberlere göre Moskova hUkU
meti bu cephede Finleri ezmek için ne 
efradın, ne malzemenin esirgenmemesi
ni emretmiştir. 

Bugün öğleden az sonra Rus Uıyya
releri havanın bir nralık açmasından is
tifade ederek Turkum limanını bom
bardıman ctml .. lerdir. 

/ 

Fransız Başvekili B. Daladye Sar .. 
burgda deniz üssünü ziyaret etti 

Paris 3 (Ö,R) - Başvekil B. Daladiye refakatinde bahriye nazırı 
B. Kampenki ve donanma kumandanı Amiral Darlan olduğu halde 
bu sabah Sterburga vasıl olmuş ve bir çok harp gemilerile bahri tesi· 
sah ziyaret etmiştir. Başvekil 3 Alman tahtell:>ahirini batırmış olan 
Sisoko torpidosuna ve tahtelbahirler aleyhindeki muvaffakıyetlerile 
temayüz eden iki avizoya binmiş ve Amiral Darlanın huzurunda mü
rettebatı teh_rik _etmiştir. Baş!eki!, aç~~~~.1:.1i~.ttJSeın.1.\L~hl!!ınn vaou-


