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imtiyaz ıahibi: ŞEVKET BiLGiN 

Başmuharrir ve umumt neşriyat mildilril: 

HAKKI OCAKOôLU 

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDETt Türkiye için Hariç için 

Sen.elik ....... 1400 2900 
Altı aylık ....... 750 1650 
Günü geçmiş nüshalar ( 25) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 

.... _ · -·': et kabul etmez. .1.uuı milnderecatmdaıı guetemız me::>lUJY 

11 l'>'T&Ua~va 

• 
Cümkuriyetm 1'e Cümhuriyet eıennh• bekçt.ı, aaluıklan çıkar dvari gazetedir 

Finlandiyada Kızıl 
coaualar yakalandı 

Roma 4 (ö.R) - Finlandiyada Kızıl 
~duya tabi bır casusluk merkezi keşfedil
mıı ve bu merkezle alakadar olan şahıslar 
lrurıuna dizilmiıtir. 

-------' Yeni Asır Matbaasında basılmıştır . 

Dün Erzincanda · yeni cesetler çıktı 
Yeni bir iş' ara 
trene yolcu 

kadar Erzincan için hiç bir 
ve eşya kabul edilmiyecek Paristen dönerken 

Bulgar hükümetinin 
talebi üzerine 
Solyaya ağrıyacaktır 

Bir Alman 1 

Notası ... 
--*

Şimal memleketleri 
üzerinde şiddetli bir 
tazyik yapılıyor 

-*-~EVKET BİLGİN 
Alman gazeteleri, bir ist~la tehlü

kesine karşı, lran ve Efgan~stan hu
dutlarında tahsidat yapıldıgını, Ef-

, l'k ")'' ganistanın umumi seferber 1 ı an 

'ana11 lar hastalı f'7rc -ı:agonla rile naklediliyor 

Şarki Karahisarda kar 
ve zelzele devam ediyor 

Jstuıbul 4 (Husuai) - Bugün Ankaradan telgrafla verilen bir emre göre 
ipn ahire kadar Enin.can için biç bir trene yolcu ve eıya kabul edilmiyecek
tir. Bütün hatlar için muteber ticaret hallı bilederi de Erzincan hattında kuJ. 
LmıJnuyacaktır. Her ıün aut on bir baçıukta Haydarpaf•Y• varan Erzincan 
treni bugün dört saat kadar rotarla 1G.30 dn bir kaç yaralıyı hamil olarak 
geldi. Y araldar Haydarpap hastanesine yHleıtirildi. 

* Erzincan, 4 ( Hususi Muhabirimiz-
den ) - Bugün muhtelif ekipler bina
la\' altından cesedlerin çıkarılma ameli
yesine iştirak etli. Akşama kadar yüz
den fazla ceaed çıkarıldı. Şehirde bir 
taaffün duyulmaktadır. 

Ankara 4 (Hususi) - Saat üçte 
Şarki Karahisarda hafif zelzele oldu. 
Dünkü kar fırtınası netice~i. her taraf 
75 santim karla örtülüdür. 

Ankara 4 (l-luın•si) - Erzincan hal~ 
kının cenup vilayetlerimize nakline baş
lanmıstır. 

Ankara 4 ( Huımsi) - Şarki k.ara· 
hisarda yağmur şiddetli kar fırtınasına 
çevirmiştir. Açıkta kalan halkın yerleş~ 
tirilmesine çalışılıyor. Felaketzedelere 
Giresundan ekmek, yiyecek gönderil
miştir. 

Ankara 4 (Hususi) - Erzincnnın 
enkazdan temizlenme işinde faaliyette 
bulunmak üzere lstanbul itfaivesinden 
bir çok mütehassısları ihtiva eden 1 5 O 
ve yüzer kişilik Üç ekip tertip olunmuş 
ve bunlar yola çıkarılmıştır. Ekiplerden 
biri Erbaada çalışacaktır. 

Sivas 3 (AA) - Koyukhisar ile ya
pılan telefon muhaberesi rıeticesinde 
öğrenildiğine göre kaza merkezinde 
370 ölü, Yukarı kale köyünde 263, aşa
ğı kale kuresine bağlı sekiz köyden yu
karı kurede köyünde 8 l ölü ve 30 ya
ralı, aşağı kurede köyünde 32 ölü 35 
yaralı, Tatar köyünde 34 ölü 21 yaralı, 
Karaağaç köyünde 49 ölü 8 yaralı, in· 
bak köyünde 19 ölü 7 yaralı ki bu mın
takııda ceman 160 7 ölü ve 191 yaralı 

- SONU 4 ÜNC'O SAHİFEDE -

·Ekonomik 
Mzüakereler iyi 
netice vermiştir 

Paris, 4 (Ö.R) - Türkiye hariciye 
genel sekreteri B. Numan Menemen

: cioğlu Paris ve Londrada dört hafta 
: süren ekonomik müzakerelerini me

sut bir neticeve isal ettikten sonra 
yakında Türk.iyeye dönecckfü .. Av-= 
dette, Bulgar hükümetinin talebiyle, 
Sofyada duracaktır. Bazı mahfiller
de tahmin edildiğine göre bu ziyaret 
Türk - Bulgar münasebetleri üze
rinde çok iyi bir tesir yapabilecek
tir .. 
Diğer taraf tan haber alındığına gö

re Balkan ~ntantı konseyinin reisi· 
s1fatiyle Ruınen hariciye nazırı B. 
Gafenko 9 şubatta konseyi Belgrad-

• da toplanmağa davet etmistir. Bel
! grad hükümetinin ~imdiye kadar, bi~ 
: taraflık siyaseti müna:;;ebetiylc Tür
: kiye hakkında ileri sürdüğü bazı 
: kayıtlar, İtalyan tesiriyle bertaraf. 
: edilmiştir. •Basler Nahrihtenıı ga1.e
: tesi diğer taraftan Romanya ve Bul-
: garistan başvekilleri arasında teati 
: edilen telgrafları samimiyetini kay
: dederek İtalyanın bu sahad:ı da ta
: vassut faaliyeti ~ruiettiğini tahmin 
:edi:vor .. 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Büyük sel f elik eti 
....................................................................................... 

i Erzincandan ilk Röportaj ~ 
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~*ııwwoı,._~~~~~~~~~ 

Sakarya sul~rı-_ alçalıyor, onbeş köy 
hila sular altında bulunuyor 

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

Köylerde insan- ve ba;~an zayiatı yoktur 
-*--

Alman Propaganda. Nezareti 

Enkaz Altında Sesler ... 
"Basmayın, ayaklarınız altında insan 

var~ Allah rızas~ için kurtarın,, 

ettiğini yazmışlardı. Bu uydu~m~ 
haber, her üç memleketin en salah_ı
yetli makamları tarafından tP.kzıp 
edildi. Böylece, ne Iran. ne Efganis
tan, ne de Sovyet Rusyanın hud~t
lannda fevkalade mahiyette tedbır
lere has vurmadıkları anlaşıldı. 

Ark~sı bir türlü kesilmiyen bu 

Büyüyen ·sovyet-lta]yan 
:ihtilifını gizli hituyo'· 

Ankar.-ı, 4 (Hususi) - Sakarya sul°i
rı alçalmakta devam ediyor. Bugün su
lar daha on santlın inmiştir. Adapazarı 
için korkulan bil) ük tehlike zail olmuş
tur. On .mahalle ve on beş köy ha.la su
lar altuıda bulunmakta ise de endişeyi 
mucip ol cak bir sey yoktur. 

De\!aınlı yağmurlar yağmazscı, suların 
1 on günde tamamen çekileceği ve tehli

kenin büsbütün bertaraf olacağı üınid 
edilmektedir. 

Yalan nesriyatın sebebi nedir?. . 
Alma~lar, neden sistematık hır 

tekilde, bazen Küçük Asyada: ~
zen Orta Asyada bir harp dellallı 
Yapıyorlar? 

Hakikaten böyle bir tehlüke 
tnevo.ıd mudur? 

Yoksa böyle bir tehlükeyi yarat-
nıak mı istiyorlar? . 

llkönce su noktayı tebarüz ettır-
nıe}iyiz: 

Alman umumi efkarı harhın se
ne1erce uzaması ihtimali karşısında 
Alrnan ordusunun harekat teşebbü
sünü elinden kaçırmıs olmasından 
·endi~ededir. Rusva ile bir ittifaka 
haP--ladığı ümidlerdcn hiç biri tehak-
kuk etmemiııtir. Komünizmle mü
cadelenin sıevsemesi yüzünden 
kendi sosyal nizamını tehlükede 
qörrnektedir. Nihavet ablokanın Al
man iktısadiyatın~ tesirini her gün 
daha siddetle duymaktadır. . 

Bu vaziyette, Alman gızetelerı'. 
Alman umumi efkarının dikk11tinı 
<'ndişeler kavnağı mevzulard ~n ayı
"qr 1< uza1<lara çevirmeve c lı"ıvor
l"r. Harlın1 rraro c1>p}·rcıinde h;tmi
' rek nilı i darboni'l bacıka ceohe
lerde indiril C"pi zeh::ıbını uvanrhr
trıak istiyorlar. A "n · zamand::ı bir 
Alman sulhunu diicımanlarına ka
bııl ettirmek imkansızlasırsa di.1ıwa
vı altüst etmekten ekinmiyeceld0

: 

Adapazarı - Hendek yolunda tuğyan-

R M k · dan blr çok köpri.ilerin mukavemetlerini 
Alman ya oma ve 'JS ova arasında :Siyasi kaybe!.mis olmaları muhtemel olduğun-

b • [ · dan fenni yokhlınalar yapılmadan ve-
r r ro o vnamıya' çalışıyor - SONU 3 t~NCU SAHİFEDE - Erzincanda yık.kın erlerden lıiri - Y AZiSl 4 ÜNCÜ SAIDFEDi<: -

t . 
B. l\fos o1ini Vencdi1· sara vıııcl(t 

L d 4 (Ö. R) - Daily 'l'elgraph on ra, 
1 

.. 
t 

• Rus _ Alman _ Ha yan ınunase-
ga c esı d h b' . 
betleri hakkında Amstc~ am mu a ır_ı-
nin bir bab rini Il" redıyor. Muhabır 
dh or .ki: d b" .. 

·_ cRucya ile ıtalya ara:::ın a uy~-
'ht la"fın aizli tutulması A]m:>n nro-

ven 1 1 
t;, f d b T Al · d nezareti tara ın an u un -

par<an -a d'lm' if Al ın?n gazetelerine emre ı ~lş ırR. man 
. • kanıları Moskova ı e omanın 

sıyası ma k d l . B 
bulmağa çalışma ta ır ar. u 

arasını · r areve ba 

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

Finlerin- bir galebesi 
Itozlakide bütün bir Rus kıt' asının im
ha edildiğini Roma teyit etmektedir 

Sovyetlerin üç cephede rücata 
devam ettikleri iddia olunuyor 
Helsiki, 4 (lJ.R) - Finlandiya tayyareleri bugün Leningrad 

"zerinde u'uşlar yaparak beyannameler atmışlardır. Bu beyanna .. 
meler Finlandiya Hariciye nazrrının Sovyet Hariciye komiseri Mo
lotol'un beyanatına cevap teşkil eden mesajını ihtiva ediyordu. 

Ayni zamanda Finlandiyalıların Rus esirlerine· çok insani ha
reket ettiklerini gösteren fotoğraflar beyannamelere dercedilmişti. 

* Roma 4 ( ö.R) - Rusların Finlan-
diyada uğndıklan muvaffakıyetsizlik
ler Ruayanın çok medhedilmİf olan as
keri kudreti için ağır bir yara olmuıtur. 
Rualann ÜÇ cephede ricate devam ettik-

1 - Ladoga gölünün ıimalinde. Bu
rada bir Rus fırkası hezimete uğra· 
mıfbr. 

2 - Peuamo cephesinde. Ruslar, 
bu aabah vasıl olduklan rical hattı üze· 



ii:: iı 1 ŞEHiR rHABERL.ERi 
lhtikir Yardım komitesi toplandı 

-9-
Meryemin doğurduğu haberi mes-· 

-- ·---
Komisyonu bir 
ticarethaneyi kapattı cit içinde bir bomba gibi patl<idı İhtikhla mcUadele komisyonu, ihti

kara sapan müesseseleri yeniden şiddet
le takip etmektedir. Sebepsiz yere mal

!leryemin mescidde doğum zamanı 

1 

ilk hicabından kurtarmak için bu ça- Iaı:ına il~veler yapanlar şiddetle tecziye 
yaklaştıfı vakit Zekeriyya onu kendi reye baş vurdu. edil~ektir. . . 
eviııe nakletmişti. Meseleyi esasen Zekeriyya biliyordu Mimar Kemalettm ~ddesmwde 57 sa-

Meryem burada bir kaç gün kaldık- ve karısına Meryemin Tanrı emrile ge- yılı hurdavat ve tuhafiye magazası .~20 
Wı sonra bir gece yarısı sancıları tuttu. be kaldığını söylemiş, doğacak çocuğun ~ur~ .satılan (Ankara) ına:.kalı Jilet 
Doğuracağını anladı. Kıvrım kıvnm bir edin kahramanı» olacağına ikisi de fi~~lerını 1~0 ~uşa kadar yükselter~k 
kıvranıyor fakat utancından kimseye inanmışlardı. Binaenaleyh Meryeme bila sebep ihtikara yol açmış ve komıs
btr şey söyliyemiyordu. Nihayet bir karşı haşin davranmadılar. ron kaiariyle y:di gün müddetle ~pa
sabah seher vaktinde kimseye görünme- Fakat halk ve bilhas.sa mesciddeki din tılmıştır. Bu magaza B. Mehmet Alı Ak
den evden çıktı. Şehirden uzaklaştı. İn- uluları vaziyeti onlar gibi karşılamadı. mana aitti .. 

-*~ sanlardan uzak bir yerde, kuru bir hur- Meryemin doğurduğu haberi mescid 
ma ağacının dibine oturdu. içinde bir bomba gibi patladı. z ~ y tin y ;I g~ l 

Ağrılar sıklaşmıştı. Derhal Zekeriyyayı yakaladılar. 
Yanında yardım edecek kimsesi yok- - Bu ne iştir, biz sana bu genç kızı Birliği statüsü de 

tu. Ağrılar arttıkça Meryem de can acı- emanet etmiştik. Sen onu böyle mi hi- tasdik edildi
sından kuru hu:rma ağacının gövdes.ine maye ve muhafaza ettin? Utanmadın 
sarılıp tınıaklarını ağaca batırıyor ve mı bu yaptığın işten? Seni peygamber Pamuk ihracatçıları birliği umumi he
kıvraruyordu. tanınuş ve sana tabi olmuştuk. Sen pey- yeti haftaya perşembe günü saat on 

Nihayet, işte bu vaziyette lsayı do- gamber değ.ilsin ve Meryemle zina eyle- beşte ti~.ret odası ~.onunda t?p~a-
ğurdu. din ve bu çocuğu peydahladın {1]. r~ ye~ ıdare he?etını seçecekW:· .~ır-
Kurtulmuştu .. Fakat asıl büyük fela- Zekeriyya, bu hücum karsısında onla- lige ~ahil olac~ tı~~c~ların heı: bırı 50 

ket de yeni başlamıştı. ra Merymin kendi~ne sövlediklerini ıı:ı- .şer lir~ d~~ye ödiye~e~!~· la-
Çocuk karnında iken onu az çok in- lattı. Do~an çocugun, Tanrı:u~ ~mrıle Zey~!~~ ihr~cat hırli~ hazırtas-

sanlardan saklıyablliyordu. Simdi dün- cücud bulduğunu ve onun din ıcın çok nan statüsu de ticaret vekaJ.etınde 
yaya. gellnce nasıl saklıyabilecelrti ve muteber bir adam olacağım söyledi. dik ~Ie:ek. vi!~!ete iade olunmuştur .. 
herkes böyle babasız bir çocuğun doğu- İnanmadılar. Meryeme giderek ona Zeytm~agı b~~ı de bu ~ti? r~sme~ 
Şuna ne mana v .. ....,. .. klerdi? Beni tsrail da h" ttil teşekkül etmiştir. Formalıtelenn ikmali 

"4"~ ucum e er. · "dar h · · · d 
halkı, bilhassa mescid uluları, zaniye - Ya Meryem.. Dediler. Senin anan, ve ~enı ı e es:-eti seçımın en sonra 
bir kadını asli afetmezlerdi. Tavrat ta baban salih kişilerdi. Sen onların yo- faaliyete geçecektir. 
böyle bir günah işlemiş olanı (recm) e, Iundan neden gitmedin. Bu zinayı ni- -*-
«ölüm> e mahkfun ederdL çin işledin. Böyle bir günah deliJinl or- KARŞJY AKADA 

Meryem ölümden değil, halk arasın- taya neden koydun? l'akir halka kömür . 
da rezil olmaktan korkuyordu. Merye~ bu ta'n ve hücumlara cevap Kızılay Karşıyaka şubesi, soğukların 

Vil:ıa o bir günah işlememişti. Bu vermedi. Oruçlu olduğunu anlattı ve devamını nazarı itibara alarak 1200 ki-
çocuğu ona Allah vermişti. Fakat bunu elile beşikteki çocuğu göstererek: lo odun kömürünü Alaybey, Soğukku-
kime anlatacaktL - Bana değil .. Buna sorun.. yu, Bahariye, Bostanlı ve osmanzade 

- Y arab.. Dedi. KeJke daha evvel Demek istedi mahallelerindeki fakir ailelere tevzi et-
canımı alaydın da beni böyle hacalete 
düşürmeseydin. (Meryem suresi). (11 Tarihilümem velmüluk - Cild 2 - miştir. -*-Bu sırada kulağına hafiften bir ses Sahife 89. 

Tütün satısları geldi: 
- Ya Meryem .. Gam yeme .. Bulun

duğun tepenin altından bir su akıyor. 
O>cultunu o suda yıka.. Dayandığın 
hurma ağacını salla .. Dökülecek hurma
lardan ye.. Vilcudtine ve kalbine kuv
vet gelsin .. 

Bir rivayete göre bu sözii söyliyen 
._Cebrail• diğer bir rivayete göre de 
bizzat Meryemln yeni d~rdueu cocu
ğu cİsa> imiş .. 

Filhakika Meryemin bulunduğu yer 
yüksekçe bir tepe idi. Dayandığı ağaç 
ta çoktanberi kurumuş, çırçıplak bir 
hurma ağacı ld.L Fak.at Meryem bu te
leye gelirken onun ne yanında ve ne 
<1" civarında akar suya benzer bir ~ey 
f! ··rmem~ti. 

Hafiften gelen bu hitapta bir hikmet 
mündemiç olduğuna inanarak tepeden 
aşağıya indi ve orada billur gibi temiz 

•• Bi'J'MEDİ •• 
--*--

COCVK 
Esirgeme kurumunda 
Çocuk Esirgeme kurumu İzmir mer

kezi kanunuevvel ayı içinde 162 çocuğu 
muayene ve tedavi ettirmiş, 75 lira kıy
metinde elbise dağı.tnuştır. 

--*--
FRANSADA 
Oturanların malları 
Paris, 4 (Ö.R) - Fransa maliye ne

zaretinin neşrettiği bir emirname muci
bince bütün Fransızlarla Fransada otu
ran ecnebiler mal ve mülkleri hakkında 
birer beyanname vermeğe mecburdur
lar .. 

İzmir mıntakasında yap;lan tütün sa
tı.,ları, mıntaka itibariyle 18 buçuk mil
yon kiloyu bulmuştur. Htikümet namı
na da tütün mübayaatına başlanacakb.r. 
Kalan kJSım tütünlerin peyderpey satı
lacağı anlaşılmıştır. -*-Yeni Dikili kaymakamı 

Dikili kazası kaymakamlığına tayin 
edilen Demirköy kaymakamı B. Murat 
Nüıat şehrimize gelmiş ve dün valiyi 
7Jyaretle direktif almıştır. Yeni kayma~ 
kam hemen yeni vazifesi başına gitmiş
tir .. -*-

suyu ile akan küçük bir dere gördü. Kl.-ACA •• 
İsayı burada yıkadı. • 

Mersin vapuru geldi... 
Ayvalık hattından gelmesi dört gün 

geciken Mersin vapuru limanımıza gel
miştir. Bu vapur, makinesine sakatlık 
arız olan Kemal vapw·una yardım et
~. vapur tamir görerek Çanakkaleye 
gitmiş ve yolcularını oraya çıkarmıştır. Kurumuş hurma ağacını salladı. Ağa-

cın çıplak ve kuru dallarından yere hur
malar döküldü. Onlaıdan yedi. Vücudü
ne ve kalbine kuvvet geldi. 

Tarihçi ve tefsirci İmam Ebu Cafer 
Muhammed bin Cerire göre: 

(Hurmanın. hassası 11umıı.~aktır liya-
11et verir !'e hem dahi gıdası çoktur. 
Oğlan doğuran hatuna da gayet miilıi
yimdir. Ve helva dahi iyidir. Bır resim 
ve oya Hazreti Meryem zamanında ka.l-
1mştır ki ona ela bunu Hak Teca.la öğret
miştir. - Taben tarih: Cilt 2 - Sahife 
83.) 

Bir rivayete göre de Meryem İsayı 
mesoid içinde doğurmuştur. Su mescid
de zuhur etmiştir ve Meryem, mescidin 
tahta direklerinden birini tutarak sal
lamış, direk yaprak ve hurma vermiş
tir. Fakat bu rivayet şayanı iltifat de
ğildir ve «Kur'an• da yer almamıştır. 

HALKIN MERYEME HO'CUMU 

Meryem şimdi İsayı kucağına almış, 
Zekeriyyanın evine dönüyordu. Zeke
riyyanın karısına ve halka ne diyecek
ti. 
Utancından kendi kendine ve üç gün 

lafa oruç tutmağa niyet etti. Kur'an 
böyle hareketin ona Cebrail vasıtasile 
ve Tanrı tarafından emredildiğini söy
ler. 

Lafa oruç, yemeğe oruç gibi Beni İs
rail indinde ve Tevratın ayetleri ile gös
terilmiş bir ibadet sayılırdı. Nasıl ki 
oruç tutulur ki c:ben bugün Allah rıza-· 
sı için oruç tutmağa niyet ettim> deni
lir ve bu niyetten sonra oruç bozulur. 
Yemek yenilirse günah sayıldığı gibi 
c:Allab rızası için fU kadar gün laf et
memeğe niyet ettim• dedikten sonra 
söz söylenirse büyük günah işlenmiş 
addolunurdu. BuiUbarla Ia.Ea or~lulara 
kimse söz söylemezdi. Laf orucu bir ne
vi «itikaf> mahiyetinde fdi. 

I,te Meryem, kendisini ilk sorguların 

• • •••••• 

İYİ İLE TEMİZ 
-~-

YAZAN: Eczacı K. Kdmil Akta§ 

-*-Bir otomobil kazası... 
Tirenin Dere mahallesinde bir otomo

bil kazası olmuş, 38 sayılı otomobil ma
ııevra yaptığı sırada arkasına takılan 11 
yaşındaki Şakiri yaralamıştır. 

Şu günlerde dikkat ederseniz çarşıda -*__... 
esnafın a~mda iyi ile tem.iz yanyana gi- TERFİLER 
diyor. Hemen pek çok diikkanlarda, te- Dikili hükümet tabibi Süreyya Kur~ 
miz mal bayım, diyen pek çok .. Vakıa taran ve Urla tabibi Nebil 50 lira aslı 
temiz ile iyi ayni menbadan. m~yetleri- maaşla birinci sınıfa terfi ettirilmişler
ni almışlardır amma, maddiyet üade et- dir .. 
tikleri vakit birbirinden farklı oldukla- _ *,,_,_ 
rını gösterirler. Temiz mutlaka iyi ol- B leci• bü 1 ri 
maz, fakat iyilikte temizlik vardır. Ru- ~ l~e ~~~ S e . 
hl ve manevi alemdeki iyi ile temiz bir- Belediye otobuslerı ıçın mazot tedari
birine 0 kadar yakındır ki, ikiz kardeş.- kinde güçlük çekilmektedir. Mazot te
ler gibi birini diğerinden ayırt etmek: darikine teşebbüs edilmiştir. 
pek zor olur, çarşıda hemen hemen te- ....... -*-
miz mal, iyi mal manasına gelmeğe baş- TaaEDE 
tadı, mesela bir kumaşın köşesinden ba- üc d efa zelzele old u 
kayım derken destekar malına güvenen E ~ lki g d.. Tır' ede üç zelze-
b . 1 . al b di te vve ece ve un 
ır tavır a ~eı:n~ .m a~~- ~or, za n le kaydedilmiştir. Saat 5.50 deki sarsın-

kumaşın kirlisıru, lekelisını kime sata- iki. · 8 25 eki tı u · 
cak. Bakk 1 dükkAnl nli k k' tı saruye, . t sarsın ç sanıye 
b :. k a . ~ ~mı ğ~ d ' .es ff:; ve dün sabah saat 5.20 deki sarsıntı Uç 

b~çadilim~. a.şerıkararpeYDlJ'akı . ~ e ıntırekn .şe te- saniye devam etmiştir. Sarsıntıların üçü 
ır ç çeyu uz~ en de hafifti .. 

miz mal olduğunu haber verır, yumruk- -*-
lar içinde ziyaya çevrilen yumurtalar Adli d · • d 
temiz ve tazedir alacağınız ayakkapları ye aıreSift e 
destekarın pro;telasında temizlenerek İzmir adliyesinde dosyalar ve mua
altları birbirine vurulup sağlamlık sesi meleli evrakın yeni seneye devrine de
verdikten sonra sağlımı ve ayni zaman- v.am olunmak.tadır. Ağırceut mahkeme
da temizdir, balık yağımı soruyorsunuz smde 939 yılında 335 ~ava karara ba~
bu senenin temiz mahdır şüpheniz ol- lanmış, 154 dosya yenı yıla devrolun
masın, kravatlar hem şık ve hem temiz- muştur .. 
dir .. Dün bir tra!? makinesi ve bir mik-
dar da bıçağından alıyordmn.. Bakturı 
satıcı, hiç bakmayın bayım, dedi,. temiz 
maldır. Esnafa bakılırsa ortalık terte
miz, her sabah bu tertemiz makine ile 
ıraş olurken kendi kendime sıhhatler 
olsun diyorum, okuyucularımın da ba
ıı:mdan böyle şeyler ge<;miştir, onlara da 
s!hhatler temenni ederim .. 

---' 
BiRYANGIM 

Ödemişin Hamam mahallesinde oturan 
Aksekibank muhasibi B. Mustafanın evi, 
çıkan bir yangın neticesinde yanmıştır. 
Yangın, mangaldan sıçrıyan bir kıvıl
cım neticesi çıkmıştır. 

--,7--

Taksi cinayeti 

GARY C O O P E Rin 

Gazi bulvarındaki taksi cinayeti tah
kikatına devam olunmaktadır. Bu hadi
sede ölen Yeni Foçalı Ali Cantürkün 
eşi Elif İzmire celbedilerek ifadesi alın
mıştır. Elif, kocasının siyah saplı ve 
toplu bir tabaııcacn bulunduğunu ve cü
rüm aleti olan tabancaya benzediğini 
söylemiştir. Tahkikata devam olunmak
tadır. 

lzmir viliyetinin teber-
85000 lira oldu •••• ruu 

Milli yardım komitesi İzmir merkezi 
valinin riyasetinde dün mühim bir top
lantı yaparak teberrü ve alelfunum yar
dun işlerini gözden geçirmiştir. İzmirde 
teberrüle~in devam ettiği nazarı itibara 
alınarak lzmirin bu hamiyet davasında 
bütün vilayetlerden en öne geçmek için 
icap eden hamleyi yapacağı neticesine 
varılmıştır. 

~ sanat okulu talebeleriyle me
zunları büyük şefkat eserine iştirak et
mek istiyen kadınlarımız., bu elbiselerin 
dikilmesinde çalışmak ti.zere mektebe 
davet edilmektedirler. 

Binlerce yurddaşmıızı.o. en büyük bir 
ihtiyacını tem.in için yapılacak olan bu 
hazırlığa kadınlarımızın seve seve işti
tirak edeceklerinden şüphe etmiyoruz. 

--·--Şimal meınıeketlerl 
üzerinde siddetli bir 
tazyik yapdıyor 

--*--
ŞEVKET BIWIH 

- BAŞTARAFI 1 mei SAYFADA-

sürüyorlar. 
lıte Alınan gazetelerinde yapılan 

neşriyatın manası .... 

Nazi şefleri, Tuna havzasında 
veya Balkanlarda Sovyetlerle bir· 
likte yapılacak bir hareketin ltalya
yı Jakayd bırakmıyacağını biliyor
lar. Buna mukabil Milletler Cemiye-Şimdiye kadar beş vagon dolusu eşya 

gönderilmiştir. 1zmir vilayetindeki te
berrülerin 85000 lirayı bulduğu anlaşıl
mıştır .. \ 
İzmir manifatura tüccarları araların

da 30 bin lira ve ayni zamanda mikdan 
kafi kumaş göndermek suretiyle teber
ı illerini genişleteceklerdir. 

ALSANCANKTA.. ti konseyinin kararına uygun ola
Alsancakta bir kadın grubu dün külli- rak Finlandiyaya yapılan yardım

yetli mikdarda eşya dikmişler ve Kızı- lann Rusya ile birlikte Almanyayı 
lay ceınlyetine vermiflerdir. Göztepe istihdaf ettiğine kanidirler. Şimdilik 
semtinde de bazı kadınlar bazı eşyalar _ 1_ cL--~-... __ ,_L--ı........!.-.~-
dikmişlerdir. ycuu.w. .;nuu:ıuıua ... ~ 

KINIKTA Finland.iyaya gönüllü lejyonları 
Ayni şekilde tütün tacirlerinin teber

rüü 30 bin lirayı bulacaktır. 
MEKTEPLERDE F AALİYE'I' 
Erzincan felaketzedelerine şehrimiz 

Kızılaymca gönderilmesi takarrür eden 
binlerce,.Jmt çamaşır ve elbiselik için 
yüzlerce top kumaş verilmiştir. Kız ens
titüsü direktörlüğünden verilen mal().. 
mata göre verilen kumaşlardan 300 to
pu mütecaviz kısmı biçilerek. dikilmesi
ne başlanmıştır. Kız sanat mektebi ve 

Bergamanın Kınık nahiyesinde pazar gidiyor. Fakat yarın bu yardımlar 
günü nahiye müdürü Şlikrll Köymanm umum.lleşirse Finlandiyada kuruJa.. 
başkanlığında belediye reisi Hüseyin cak. bi uka emet ---'--=-=- ..1.-%.~ 
İsÖıet Asma, Parti başkanı Mustafa r m v ~ UUl5. 

İnanlı, posta ve Telgraf şefi Cemal Ca- rudan doğruya Almanyayı diifüo
ner, kredi kooperatif mUdilrll Rahmi dürecek btr mahiyet alecağmı Ju. 
Girayın iştirakiyle teşelltil eden milll ediyorlar. 
yardım komitesi iki saat içinde fel.Aket-
zedeler için 273 lira 33 kurut toplamış
tır .. Teberrüat hararetle devam edecek· 
tir .. 

Manisa ovalarındaki seylip 

içinde 6 kişi bulunan bir 
arabayı seller S?Ötürmüş 
Manisa nuntakasmdan .seyl!p hakkın

da dün. alınan haberler bize biraz ferah. 
lık vermiştir. Yağmurlar durduğu lçin 
seller yavaşlamış ve sular kımıen çekil· 
miştir. Gediz halen kabanktır, fakat 
tehlikeli bir vaziyet arzetmemektedir. 

Manisa, Menemen ve Bergama ovala
rile Küçük Mendres havzasında suların 
istilasına maruz kalan ekilmiş araz.ide 
büyük zararlar kayded:Jnrlştir. Bu hu
susta alakadarlar henüz kat'i bir rakam 
tcsbit edememişlerdir. 
Manlsanın Hacı Rahmanlar, Hacı Ha

liller, Veziroğlu ve Harmandalı köyleri 
suların altında zararlarla karşılaşmış
tır. Bu köylere müsbet bir yardun ya
pılması ihtimal dahilinde görülmemiş
tir. Dün gelen bir habere göre Harman
dalı köyil halkı, su seviyesinden daha 
yüksekte olan köy camiine sığınml§lar-

dır. Bu köy haJ'kının btlmd.ad ettiği ve 
yardım istedili de şayi olmuşsa da Ma
nisa vil!yeti her türlü yardım tedbirle
rini almıştır. 

içinde altı .kişi bulunan bir arabanın 
seller tarafından .sürüklendiği anlaşıl-

maktadır. Arabada bulunanların akıbet
leri meçhuldür. Gedizde bilfilıare kayıp 
derecesi tesbit edilecektir. 

Izmir vilayet makamı, vilayet dahilin
de bozulan yol ve köprüleri tesbit ettir
mektedir. Bunların derhal ta.mlrl.ne te
şebbüs edilecektir. 
Değirmenderc nahiyesinin Gümüldiir 

köyüne ait iki gözlü taş köprU yıkılmış
tır. Bu köprü 934 yılında inşa edilmiş
ti. Değirmenderede üç köprilnün temel
lerini seller oym~. 1000 dönthn ekil
ml.ş arazi zarar görmilştür. 

Sekizinci yardım listesi 
Lira Kr. Bay İsmail 

Dünkü yekfuı 50713 76 Bay Ziya 
Korsini müessesesi 250 Bay Faruk 

Hamburger Fremdenblat lncilte
renin 1940 .eneai projeleı iııdm 
bahseden yazmnda halen AJ. 
man deniz filosu ve mayn taıfalınl 
tarafından kapahhnıt olan IWbk 
yolunu lngillz - Framrz doaanma
lanna açtırmak için müttefiklerin 
Skandinavya devletJeriai F mlımdj.. 
ya lehinde barba sirüklemeie ~ 
lıtbklannı iddia ediyor. Almanya
nın lsveç üzerinde tazyiklerini alt• 
tırdığı bir zmnape IHedif eden ba 
nqriyat, Baltık denizinin ttnte~ 
ehemmiyeti ve.ile ittihaz edlJerek 
ıimal memlekederi aleyhinde Lir 
müdahaleye vesile a~ fÜp
he bırakmıyor. ineç bülümetine 
verilen Alman notaslnda. lngi)iZ • 
Fransız lejyonlarının Finlandiya ya 
gitmek için lsveç arazisinden geç
melerine müsaade edilirse Ahnan
yanın müdahalede bulunacağı bil
dirilmiştir. Bu da mevzuubahs etti
ğimiz kanaati talı.::viye edecek ma
hiyettedir. 

Görülüyor ki bugün için en bö
yük tehlüke şimal memleketleri 
üzerinde toplanmıştır. Almanyanın 
Sovyet Rusyayı daha k~etle ken
dine bağlamak mabadile Finlandi
ya harbından istifade etmesi pek 
muhtemeldir .... 

ŞEVK.Er Bil.GIN 

-*
BAYINDIRDA 
BİR YANGIN Ali, Adil Fidan ve ortaklan 100 Bay Ag~ 

Belir kereste fabrikası işçileri 15 Bay Hüseyin 

1 67 
2 10 
1 67 
1 71 
1 71 Bayındırın Yenice mahallesinden B, 
1 71 Mehmet oğlu Haşim.in evinde yangnı 
1 67 çıkarak söndürülı:nü.ştür. Yangın, baca-
1 67 dal kurumların tutuşmasından çıkmış
ı 71 tır .. 

n • • ı tarafından 10 Bay Ahmet 
Ramazan Dal 25 Bay Mustafa 
Şerif Riza halefleri 500 Bay Ömer 
Halil İbrahim. 5 Bay Aziz 
Muiz N. Benmayor 15 Bay Şekip 
Alber N. Benmayor 15 Bay Kfunil 
Yahya İve, Ahmet Pazarbaşı 25 Bay Nevzat 
İbrahim Çakır oğlu 50 Nahiye müdürü Rifat 
Cumaovası halkının teberrüü 241 35 Nahiye müdürü Macit 
Yağ sanayi Türk A. Ş. 100 Nahiye müdüril Şemi 
Nesim Danon ve Rafael Bark! 100 Nahiye müdürü Enver 
Gümrük komisyoncusu M. Salih 10 İbrahim Mesut 
Zahire borsası simsarları 305 Esat Alper 
C. H. P. Alireis ocağının topladığı 13 55 Bay Kenan 
Bayan Zehra Baykal 25 Bay Şükrü 
İzmir Suları T. A. Ş. 100 Bay Mehmet Ali 
Güzelyalı susta fabrikası işçileri 5 Bay Muzaffer 
N. Tarika damadı J. Memeşe 25 Bay Sali 
Tahsin Esmer 10 C. H. P. Şehitler oca~ 
Bahri ve Tevfik Nazlı 50 topladığı 
DiAmerikan Tabako kompani of 1000 C. H. P . Asansör ocajtmın 
İzmir. Bölge Sanat okulu öğret- topladığı 
retmen ve memurları 165 06 Rahamin j. Franko ve eşi 
Uşak, Söke oteli sahibi Hulki 75 Jorj K. Papa Dimitriu 
Ahmet Etem Buldanlı oğlu 50 Umumi mağazalar T. A. Ş. İzmir 
İzmir müzesi memurları 17 65 ~ube memurlan 
Durmuş Yaşar 25 Umumi mağazalar T. A. Ş. İzmir 
Ömer Kanafani 5 şube hamallan 
Avram Hayım ve Binyamin 20 Mehmet Mümtaz İstanbullu 
Bay G. Bekreot 20 İsmail Hakkı Sur ve ortakları 
C. H. Mirali ocağının topladığı 14 75 Asını Durgun oğlu ve kardeşt 
Bayan LeylA 20 Emekli hairim Hüseyin 
Ticaret lisesi memur ve öğ· Tüccar Albert j. Vitel 

3 45 ---------. -----
3 05 Sokoni Vakum şirketi Izmir 
2 48 Mişel Petrini 
3 45 memurları . 

15 
97U 

3 45 Sokoni Vakum gaz şirk.eti Izmir 
3 05 işçileri 85 60 
3 40 Suphi Erkin ve komandit şirketi 100 

14 oo Stanley Paterson 100 
14 69 ~turacı Alim Üstün, Hakkı !5 

1 28 Istiklal okulu beşinci sınıf 
1 28 ?ğrencileri 
1 28 Izmir ve civarı sebze, meyva 

1 53 

1 28 sa~ memurları 16 
ı 28 Çelebi Taranto ve oğlu 25 

Sabri Süleymanoviq 100 
269 30 Akşehir Ticaret evi. Halil Akkeut 2~ 

Alaçatı ılıca köyü Kwlayının 
posta ile gönderdiği 16& 

25 
25 

Eczacı Ahmet Lütfü Akçın 
Yenifoça okulu baş öğretmenliği 
posta ile 

23 50 
29 

24 75 Hakkı Tabak 
Kızılçullu öğretmen okulu 

'1 50 
200 

5 
15 

100 
100 

10 
10 

öğretrn.enleri 100 20 
Elhamra sine~ı müdürü Ahmet 10 
Bayan Nuriye 5 
Şükrü Altmöilü. HulUsi Özdemir 15 
Yek.un 57295 09 

retmenleri 109 30 Karşıyaka Kızılaymın maktu Vilayet merkezi ve kaWarda bugüne 
Asını Pelin fabrikası müstahdemini 7 50 makbuzu ile topladığı 70 20 kadM toplanan iane listesi : 
Cemal Altake, Ş. Pelin H. Bak.ar 10 Karşıyaka miill yardı mkomitesi- Yeri Lira Knnq 
Birinci Noter Rifat Bayraktaroğlu 20 nin topladığı 165 Vilayet ınerked 572H Ot 
Birinci Noter memurlan 25 Bahri Kendirci ve ortakları 50 Ödemiş 3000 00 
Vali bat Etem Aykut ikinci defa Avram Şekerci oğlu 2 50 Kuşadası 1500 00 
verdiği 26 50 İzmir gümrükleri başmtidürlilğü Bergama 2750 00 
Vali muavini Emin Refik Kırış adına 2 937 çocuk, 394 erkek elbisesi, 595 erkek 
ikinci defa verdiği 9 69 Buca Kızılay şubesinin maktu 627 kadın çamaşırı ile 248 çorap. 
Rahmi Gökçe 22 50 makbuz ile topladığı 60 10 Tire 1767 10 
Nüfus Müdürü Ramazan Dinç 3 45 Buca halkının teberrüU Kızılay Bir vagon muhtelif cins eşya 
Bay Ferit 3 45 subesi reisi eliyle 200 Kemalpaşa 1650 
Bay Sadri 3 45 A. Öz Mirza 15 Seferihisar 700 
Bay Needet 2 48 Çullu oğlu hanı kunduracıları l& Menemen 850 

Bu sene yegane olarak gi)reccğiniz büyük filmi ..................... . ... .. ........ ...... Bay Nevzat 2 48 MUhendis Enver 10 Bornova nahiyesi 700 
~ Gelenler' Gidenler~ B. İhsan 2 17 Bornava halkının teberrüü olup Seydiköy nahiyesi 354 

00 
00 
00 
Q8 
S.5 
00 
ftO 

~-----<c-----~---...._. ........ __....__.._.._~L--J11._~..,-.ı1e..--1L---~--1a.t..:•............ ......... . . ............ . .... Bay Hüseyin 2 05 nahiye müdürü eliyle 483 Bayındır 230 
---~~--~--~~-__J1.-...:....~.....;;._~-~------"'-_ru -=-~.......__.Aft1ı...Anh:""-~l--~~..LU~l- o 
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Yardımlar ve taziyeler 
Ingilterehükümeti, bir hastane gemi
sini hükümetimiz emrine vermiştir 
Sovyetler Birliği 10,000 dolar, Fransızlar ve lngi

lizler çadır, Af ganla~ 3000. ister lin gönderdiler 
Ankara 

4 
(Hususi) _ Afganistan Kı- Ankara, 4 (Huı:.usl) - Lubnandan s~betile ~ml ~dalet divanının mütecı;- Ankara, 3 (A.A) - Dost Ingili.z ordu-

ula 
1 
Şark zelz lesi için 3000 Inglliz U- gelen haberlere gore ~fkAn ~umıye sır ve taziyelerınl bildirmiştir. su tarafından iki yUz büyük çadır te-

Y. .. d e tir Türkiyenin uğradığı büyük felaketten Ankara, 4 (Hususi) _ lngili·z •elirl, berrü edilmiştir. 
ruı ıane gon ermiş · h ı • d di Lüb A 1 Ankar 

4 
(H ust) _ Ingillz büko.- teessür ve eyeean çın e r. nan vustura ya hllldlmeti namına hükilme- Ankara, 3 (A.A) - Suriyedekl dost 

tinin ~· ~ gemisini hUkQ- matbuatı bu teessürü hararetli neşriya- tlınlze, son felllket milnasebetile taziye- Fransız askeri kumandanlığı Kızılaya :timiz ~ine ~· etmeği teklif e~ tile izhS: ediyor, dost ~e hrd~ Tür~i- l":İil;l iblA.j!a memur edild iğini bildir- üç yüz çadır ve 5.000 battaniye hediye 
tlğl ve hUldlıneünizin bunu zneınnunı- yeye Lübnanlıların milmkiln .olan bü. miştır. etmiştir. 
yetle kabul ettiği bildir~tir. tUn yardımları yapmalarını tslıyorlar. Ankara, 4 (Hususi) - Hariciye Ve- Ankara, 3 (A.A.) - Dost Franın: 

Ankara 
4 

(Hususi) _ Sovyetler Bir- Gazeteler iane eedvellerl açmışlardır. kAletı merkez teşltililtUe sefaretler ve hUko.metl Suriyeden hediye edilecek 
!iği hükfunetl, Erzincan feliketzedeleri Ankara. 4 ~~· R) - Llhey dain_ıl ad~- k?nsoloshanelerin yardım miktarı şlm- çadırların mübayeası için Kızılayın em-
lçln 10 bin dolarlık bir yardımda bulun- !et divanı re"'.1• H~lclye vekUımız~. bır dıye kadar 30.0<lO Türk lirasına raklaş- rine 200 bin franklık bir kredi açmJt-

telgrafında ugradıgunız felaket muna- mıştır. tır. 

-~'Garp···· .. cepiie·s1nae ..... ıi"fi"rp·· .. ··· ....... Mii~i~· .... ·~-~ ... 
-"'-

Fransız kıtaları .iman hatlarına so
kuldu, Tayareler keşiflerde bulundu 

• Londra, 4 (Ö.R) - Parla radyoau res-
ınl tefsirlerinde Fransız kıtalannın AJ
maıı hatları arkasına Uç kilom"tre soku
larak mühim haberler getirdiklerini ve 
tayyarelerin de Alman arazisi içinde 460 
kilometre derinliğinde keşif uçuşları 
yaptıklannı bildinniştir. . 

Garp cephesinde faaliyet mühim ol
ınu.ştur. Sarın garbinde bir Fransız ke
tlf kolu düşman arazisine üç kilom<ıtre 
girerek ınühin1 haberler geürmıştir ... 
Voj mıntakasmda bir Fransız keşif lw
lu, düşman müfrezesini keşfetmış ve 
pusuya düşürerek ağır zay.at verdırmış
Ur .. 
}lavanın iyile:;111esı düşman hatlan 

Uzerlııde ve arkasında keşif faaliyetinin 
artmasını mümkün kılmıştır. Fransız 
tayyareleri Alman arazisi içinde 3 - 4 
ıcilometre kadar ilerlemişlerdir. Yolda 
bU Alınan filotllllsına tesadüf eden 
Fransız tayyareleri Almanların bir Dor
nlya ve bir Messer Şmlt tayyaresini dil
tllrmUş!erdir. 

(ieııera l <..u ıı u.eu b ı r Fra.nsu: generdile 

Paris, 4 (Ö.R) - Garp cephesinde 
harp faallyeli pek azdı. Havalarda faali
yet. is':' aı'ttnı~z-. ~ç Alman avcı tana• 
re..ı .b~ İngiliz k~ tayyaresini Belçika 
araz~~ınde yere ıntneğe mecbur etmi.ş
lerdir. Alman keşif tayyareleri Parise 
•dar yakla~mı.şlardır. Fraru;ız tayyarele
ri bilmukabele Alman topraklarında 250 
ın :l clerinli l<lcrc kadar inmişlerdir. 

. Sigfridh ~ttı üzerinde tayyareleriıni.z 
b~r r ok kc,şıf u,~tarı yapın ışlar . ınü
hım foto:.:_~aflf\r almı~lardır 

Parıs. 4 (Ö.R) - Garp cephesuıde 
ınühin1 bir faaliyet yoktur yalnız hava 
açık olduğundan tayyareler faaliyette 
bulunmuşlardır. Alman tayyareleri Pa
rıs cıvarında ve cenupta uc;uşlar yap
ınıı;Jardır. Morn üzerinde bir hava har
binde iki Alman tayyaresi dllşll rillmüş-
tilr .• · 

Düşen tayyarelerden bir ı;ok büyük 
tansiyonlu bir elektt'lk teline tesadüf 
ederek yanmıştır. 

Büyük sel feliketi 
Sakarya suları alçalıyor, onbeş köy 

Dünyasının 
tesanüdii 

Kahire, 4 (Hususi) - İraııın Kahire 
büyük elçisi Haç vesilesiyle önümüz
deki hafta Hicaza gidecektir. 

Beynelmilel vaziyetin nezaketi hase
biyle bugünlerde vukubulan bu seya
hate büyük ehemıniyet verilmektedir ... 
İran elçisinin Arabistan kralı İbnlssuut 
ile mülakat edeceği ve bu görüşmelerin 
Müslüman dünyasının tes:ınildilnü kuv
vctlendirme~e vesil~ olac:ığ ı tahmin 
cdili)'or .. -*

Macar takım · 
Yarın Ankarada 
oynıyor_. 
Ankara, 4 (Husu l) Macar ,aınpi-

yonu Frcııç Varoş takımı cumartesi ve 
p:ızar günleri 19 mayıs stadında iki maç 
yapacaktır. İstanbulda alınan neticeler
den sonra bu maç büyiik bir alaka uyan
dırnustır. 

--*--
Müttefikler 

Bir milyon ton e,ya 
müsadere ettiler 
Londra, 4 (Ö.R) - Geçen hafta İn

giliz ve Fransız deniz kuvvetleri Alman
yaya gönderilen 48 bin ton kaçak eşya
yı müsadere etmişlerdir. 17 haftada Al
manya namına gönderllınlş bir milyon 
tou eşya müsadere edilmi~tir. 

BELÇİKADA 
Yeni vergi kanunu 

b 1 Paris, 4 (Ö.R) - Belçika mebusan u unuyor meclisi, ayan tarafından yapılan tadill-
tı tasvip ederek fevkalAde temettUlere hala sular altında 

d SAYFADA - Vali Koraltan gazete mıihabirlerine dığın k kalını !anlar . . '-'- ait hususi vergi kanununu kabul et-
BAŞTARAF'I 1 in ilke hakkı da . ı, aç1 ta ş o ın ı.>ı<aU ve . . 

'~nakliyenin işlemesine müsaade edU- fel K"t !ere g~nderit ~~ ;ermışko· tir; iaşelerinin temin edildiğlnl, ovayı ~pla- mıştır. it 1 d 
.ıemektedir. . . c oy en . lm a ilan mış olan suların da azalmakta oldugunu a ya a 

Bursa, 4 (Hususi) - Belediye ııal~ ınsanca ve hayvan zayıatı . olmadığını, söylemiştir. 
nunda Valinin riya.setinde yapılan bır açıkta kalan vatandaşların ıskA.n ve ia- Refik Koraltau, seylilp esnasında Ka- Gıda maddelerinin 
çtlnıada Mustafa Kemal P~ ve Kara- şeleri temin ~dildiğini'. ov~nın henüz su racabeyin Akhisar köyü halkında~. Ce- vesika USU)Üfte 

cabey seylilbı hakkında vali ız~t ver- altında oldugunu bıldırmı.şlerdir.• mal adında birinin 12 saat sular ıçınde 
ınlş feli\ketzedeleri büyük tehlıkelerden Bursa 3 (A Al _ Seyla. taka kalarak kurtarma i•inde gösterın"! oldu- bağlanması yalan ••. 
kurtarmak için hayatlarını tehlike~e sından dönen \;ali Refik Kor~l=-n An - ğu yaralığı takdirle işaret ve Akhisar Roma, 4 (A.A) - Times gazetesi 30 
düşürmek suretile yapılan fedakSrlı - d 

1 
A' B . uh b ' . ., .. a- köyü halkırun içinde bulundukları kor- ıik Anunda, un, zeytinyağı, tereyağı ve 

• ırdan takdirle bahsetmiştir. 0 u .. ı":5~ın . urıj'8d ";. a ırıne koy- kunç fe!Akete rağmen yurdun diğer kö- c!iğer yağlarla şekerin, İtalynda vesika 
Bur. halkının ve Kızılayının yar- !ere {°ı:' ~rı en . .'m a . t ~~rında!' alı- şelerindekl fela.ketzede kardeşlerini usulüne tAbi tutulmuş olduğunu yazmı.ş

Junlar"."' felaketzedelerin elemini dindir- ~! :.ı "': ere g~~\su ı.s ı ına ugr1ıyan unutmamış olduklarıru ve bunlar için tır .. Bu haber yanlıştır. İtalyada hiç bir 
. tir koy e e ınsan ayvan zayıatı o ma- Kızılaya 80 ira teberrU kaydeylemiştir. ı;ey vesikaya tllbi tutulmamıştır. 

n ış •••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

················s·i~···'Ar;;~· tahtcl bahiri ··~ ........... E;b~~·····~·~····'i~Ü.yl~~i············ 

Iskoçya sahilinde bir 
Isveç vapurunu batırdı 

. 16000 ton hacmindeki Santar adlı Alman vapu-
Parıs 4 ( Ö.~) - .. 

1 
't olduğu iddia edildiğinden Brezilya hü-

runun hamulcsı lngıl~ ere aıd b I vapurun hamulesini tetkike 
kümeti bir Brezilya lımanın a u unan 

başlmaıştır · , h b b'ta f mem1eketlere ait vapurlar 
R 4 (ö R) Denız ar ı ı ra 

oma · - d ediyor Sfcaaon adlı 2465 ton-
arasmda zayiatı mucip olmağa. e~a:ı,ili açıklarında bir Alman tah
luk laveç vapuru lskoç~anın şıma. k dakika içinde batmıştır. Mü
telbahiri tarafından torpıllenerek bır aç 

rettebattan üç kişi telef olmuşt~r. . . d batmıştır. Mjirettebatın-
L k M 1 da •ımal denı.zın e 

or ayors sveç vapuru < 'ld' 'kli' ine göre Kirna lsveç vapu-
dan 7 kayıp vardır. Nevyorktan bı ırı ~il . t' 
ru bir Alman tahtelbahiri tarafından torpı enmış ~------~~ 

, .. ki eniıı en güzel sesli •nnutkarlon 

' 

Kulnklaro ziyafet, göniiUcrc neşe, Tur! Tyilrkçe sözlü 
Bn l\fuallii ,·e Bn. Hami~ et d dl 1 ini 

ı .. YENİCERt HASAN Filmin e n ey z 
2 •• CANİLER HAKİMİ yahut '~~L~OVBOY 
3 - ı - vENt RENKLt MİKİ VE HARP JLR 

HEPSİ BUG'ÜN 
LALE VE YENİ TAN SiNEMALARINDA •• 

YENi TAN SEA 'SLARI : 
Her gün : 14 - 17 - 20 

LALENİN SEA"'ISLARI: 
ffer gün : 12 • 15 • 18 • 21 
Cumartesi. pazar 9 - 12 - 15 • 18 - 21 ••••••••••••••••••••••• 

Felaketin, ikinci 
bet baht • 

yıycn 
lat•nbul, 4 (Telefon!•) - Erzincan

dan ıonra tabiatin en korkunç darbesini 
yapan mıntalr.a bedbaht Erbaa ve hava· 
liai olmuıtur. 

Erbaada tek bir ev aağlam gösterile· 
mez.. 1 206 ev içinde artık oturulabile· 
cek 40 - S O ev hemen hemen kalmamış 
gibidir .. 

Diğer evler ba9tan bap. çölr.müı, par
çalanmıf, harap olmtı§, enlı:aı haline gel
mit tahta parçalandtt. 

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

Şehir • 
gazınosu 

940 
Yılı proğramına= 

• 
Cumartesi gününden itiba- ~ 

ren yeni getirdiği zenı:in YRryete : 
ınımaralariyle ha~hyor. . : 

** 
. 
• . . 

Yalnız l' AZAR günleri aut 18.30 : 
da matine clnn'\nn ,·c van ete ııurna .. E . 

korkunç darbesini 
bir n1ıntakasıdır 

Köy]erde ise ıtaraıntıntn tesiri ve do· 
iurduğu felaket müthif olmuıtur. 

Bazı köylerde yüzde 80 nubetinde 
harabiyet vardır. Bu köyler ilci dağ ara
•ında bulunmakta idi. Bunlar •anmtı
dan iki dağın arasında eık11ı1p kalmı' ve 
h&!ı: ile yeksan olmuştur. 

Erbaarun 3 - 4 yüz metre meaafcain
den geçen Kilkiı ırmağının au dalgalan, 
minare boyunca fışkırmı.ştır. 

Niksardan gelen oon haberlere göre, 
zelzelenin yaptığı tahribattan maada 56 
köyde ölenlerin sayısı 1000 kiıiyi ııeç
mektedir . 

Tokat, Erbaa, Retadiye kaza, nahi· 
ye ve köylerinde bugüne kadar tesbit 
edilen zayiat ve hasar mikdan şudur : 

5452 ölü, 25 70 yaralı olup 18 ree
mi bina, 451 hususi ı>ina da yıkılmıftır. 
Bunlardan ba~ka · 225 bina da hasara 
uğramıştır .. 

---111---Londradakl tayyare 
darı balonlarından 
biri koptu ••• 
l.ondra 4 (A.A) - Londradalr.i 

tayyare dafil •ahit balonlanndan biri 
pah•marını kopnrınt.Ştır Balonun teli 

11.ondranın varo larından birinde 7 evi 
'1 ara u ratmı tır R lon ,ki l ·1 .. trt> 

Parti grubunda 
Iktısadi koruma projesini 

komisyon tetkik 
bir 

edecektir 
Ankara 4 (A.A) -. C •. ~· ~ar~ıi B. M. Meclisi grubu bugün ( 4. 

1 . 940) aaat 15 de reıa vekilı Hilmı Uranın riyasetinde toplandı. 
Buna tekaddüm eden celsede müzakeresi ikmal cdilmemiı olan mil

li iktısadi koruma kanunu projesi üzerinde cereyan eden müzakere 
sonunda projenin grup idare heyetinde yeniden teıkil edilecek 30 ki
şilik bir parti komisyonunda tetkiki kararlattırılarak saat 19,30 da 
celseye nihayet verilmiıtir . 

Rusların müşkülatından istifade ederek 

Almanya Rusya ile as
keri ittifak mı istiyor 

Paris 4 ( ö.R) - Fin mahfillerinin fikrince Fin meselesi yakında 
Almanya ve Rusya arasında Avruparun §İmali şarkisinde faal bir ;1 
birliğinin mevzuunu tetkil edebilecektir. Almanya Ruıyanın Finlan
diya karşısındaki müıkülatmdan istifade ederek Rusyayı bir askert 
ittifak ~~dine. ~e~bur et.mek arzue~ndadır. Halbuki Stalin şimdiye 
kadar böyle hır ıttifakın ımzasım daıma reddetmişti . 

Ancak Ahnanyayı bu projenin tatbikinde, Finlandiyaya karşı Ruı 
taanuzunun dünya umumi efkarı üzerinde, hatta Almanyacla huıula 
getirdiği fena tceirler durdurmaktadır . Zira bunlar henüz silinme
miıtir. 

Diğer taraftan Fin seferi Rus ordusunun askeri zaafım isbat etmip
tir. Ve Almanyanın bu vaziyet dahilinde bir ölü ağırlık olan Rusy 
ile bağlanmakta israr edip etmiyeceği sorulmaktadır. 

Alejerbi mıntakasında 

Finler iki Rus kıt'asını 
muhasara ettiler 

Paris 4 (ö.R) - Finlandiya cephesinde iki Rus fırkası Alejerbl 
mıntakasında muhasara edilmek üzeredir. Bu haberi veren cSosyal 
Demokraten• lsveç gazetesidir. Ayni gazetenin İstihbaratına nazaran 
bu bataklık mıntakadaki Rus kuvvetlerinin vaziyeti son derece buh
ranlıdır. Zira levazım ve İafe üslerinden tamamile tecrid edilmişlerdir 

Rusların zayiatı Finlere nisbetle muazzamdır. Sua Salmi cephesinde 
Rusların bir kaç bin ki~ilik zayiatına karşı Finler ancak 100 kişi kay
betmişlerdir. Fin tayyarelerinin faaliyeti gittikçe artmaktadır. 

lıveç muhabirlerinin bildirdiğine göre Murmansk demir yoluna 
karşı kayaklı Fin müfrezelerinin yaptıkları tahrip hareketlerine Fin 
tayyareleri de iıtirak etmişlerdir. Tahrip edilen bir köprüden geçmekte 
olan bir Rus treni ve içindeki 60 tank nehre yuvarlanmıştır. 

Fin tayyareleri, diğer taraftan Rus ahalisine binlerce beyannamelet' 
atmıtlardır. Bu beyannamelerin mühim bir kıomı kıtlık hüküm süren 
Leningrada atılmıştır. 

Macaristan1n büyük kaygıs1 

Yugoslavya ve Roman
ya ile anlaşmıya varmak 

Roma 4 (ö.R) - Macar hariciye nazırı Kont Kaakinin ltalyanın 
Rivyera sahilinde ve bilhassa Sonremoda bir müddet ikamet ve istira
hat etmek üzere yapacağı seyahat Budapeşte mahfillerinde olduğu 
kadar Rumada da alaka uyandırmıştır. Zira Macar hariciye nazırı Fa
şist ltalyanın ve Düçenin büyük bir dostudur. 

Macar gazeteleri tefsirlerinde Kont Cianonun Budapeşte seyahatin• 
de Macaristana Yugoslavyaya karşı nasıl hareket etmesi lazım geldi
ğini hatırlatmaktadır. Avrupanın merkezinde sulhu tesis eden Bclgrad 
paktından sonra Yugoslav - Macar münasebetleri de ltalya - Yugos
lavya münasebetlerile ahenkli bir şekilde inkişaf etmiştir. 

Buna rağmen Yugoslavya bugün - Budapeştede beyan edildiğin& 
göre - Macaristan için en büyük bir kaygı sebebidir. Çünkü, Macaris
tan tam hareket ıerbcatisine malik olsaydı, Romanya - Macariotan -
Yugoslavya arasında üç taraflı bir anla~ma tahakkuk ederek Karpat
lar mıntakasında bur sulh ve ümran unsuru olabilecekti. 

Kont Ksalr.inin ltalya seyahati fevkalade bir mahiyeti haiz olmayıp 
iki memleket arasında normal münasebetli"• kadrosuna girmektedir .. 

Amerika mümessiller meclisi 
Nevyork, 4 (A.A.) - Mümessiller meclisi azasından Cumhuri

yetçilerin lideri Martin, arkadaslarmın Amerikanın halihazırdaki ih
tilafın haricinde kalmasını arzu. etmekte olduğunu, ne kadar fazla 
söyleseler doğru olacağını beyan etmiştir. 

Bu mümessiller meclisi azasından B. Dolles, Rusya ile diplomasi 
münasebetlerin kesilmesini ve Moskovada bir sefaret bulundurulmaoı 
yüzünden ihtiyar edilen masrafın ilgasını teklif etmiştir. 

11--.... ---------------------------.... 
Kültürpark Sineması 

TELEFO.' : 3151 
BUGÜN İKİ FİLL"<I TAKDi. 1 EDİYOR 

1-KUMARBAZ 
FRANSANIN NAMDAR ARTİSTLERİ 

vtvtAN ROMANCE vı,; PiERRE BLANCllAR 
Tarafından temsil edilin! ailevi, içtimaı 'e .alılaki biiyiik filinı 

2 - ŞEN HAYDUT 
HEYECA.'llLI BÜYÜK SERGÜZEŞT FİLMi 

AYRICA : METRO JUR. AL VE R E. 'KLl MİKİ.. 
SEANSLAÇ ' l{Ul\IARBAZ : 2.30 - ;;,30- 9 .. ~EN llAl'DL'T : 4 - 7 
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tmda.d ıreninde 

inhisarlar Tekirdağ 
arap fabrikas 

Tekirda.ğ ıa:ı-ap fa.brik.ası 
Tekirdağ (Hususi) - Memleket §a- yapılmaktadır. 

rapçılığını ilerletmek maksadile Avrupa Edirne (HuS'l!Si) Muhabi,ı;lmizden -
cinsi üzümler üzerinde tecrübelere de- Trakyadakl mandıralarm 39 faaliyeti 
vaın ol~nmaktadır. m.tisbet bir §e~de geçmiş ve mu.dıralar 

1940 

-tr-
YAZAN: Dr. G. A. 

Sütlii. salep! 
-~-

Sabahları çay içmeğe alışık olduğu~ 
nuz için, kendiniz salebin lezzetini tmut~ 
mus olsanız bile evınızın efendilerine 
sorunuz : Salebi sevmiyen çocuk bula
malsımz .. 

],ilini mini, .!levimli bir herif ·bilirim, 
salc~inin sesini daha uzaktan duyuncaı 
en kocaman sesini çıkararak, çatık kaş
!nriyle : 

- Anne, bu adam gene geliyor! 
Diye, kabahatin .kendisinde değil, her 

sabah ı:okaklarda bağırarak bütün ço
cukları kışkırtan salepçide olduğunu an
latmak ister ve salepci sokalda bağırın
ca, kulağı kiriste o sesi bekliyen çocu
:ğun ic;tediğini yapmamağa imkan ola
rna7. .. 

Erzin canda • 
ycnı Dün cesetler çıktı 

Bu cümleden olmak ttzere Fransanın bu sene geçmiş senelerden Ustiln bir te
Bordo ve Borgonya şaraplarının imalin- mizlikde ve programlı bir surette çalış
de kullanılan üzümlerin Trakya iklimin- mışlardır. 

Zaten, ı:ocuklann salebi sevınelerinde 
kabahatte yoktur. Bu sevgiyi yurd sev
gisinden bir paı·ça saymak bile doğrtı 
olur : Eski zaman Arapları ona ·Sah
lebi mtsrh diye bir ad takmışlarsa da 
salebin vatanı bizhn Anadoludur .. Sale
bi seven yerli mala rağbet gösteriyor de
mektir .. SaJep Anadolu mahsulü olma
sından ileri gelse gerek, vaktiyle bizim 
eski Türk hekimlerine güzel bir hizmet 
te görmüştür : Frenklerin dilinde orki
de denilen çiçeklerin fasile adını TUrk
çeye çevirirken o tabirdeki çirkin te~
bihi bize de mal etmek .istemediklerin
den, ııalebin de bu fasilede bulunmasın
dan lc;tifade ederek sahlebiye diye bir 
zariflik göstermişlerdir. 

Yeni biriş'ara kadar Erzincan için hiç 
bir yolcu ve eşya kabul edilmiyecek 

de yetiştirildiği takdirde ne dereceye Sıhhat şartlarında eksikliği görülen
kadar müsait netice vereceğini anlamak ler fse yeni bir emirle bu vaz.ife]erin.i 
üzere Tekirdağ §arap fabrlkası arazisi yapmağa bir kerre daha mecbur tutul
dahilinde inhisarlar idaresi tarafından muşlardır. Son günlerde koyunculara 
vucüde getirilen tecrübe bağında yapı- verilmek i.lze.re 300,000 liralık bir avans 
lan tecrübelerden iyi netice elde edil- gelm~ ve bank şubelerine emir veril
miştir. miştir. Trakyada bir buçuk milyon hesap 

Bu bağda Bordo şaraplarının fma:lin- edilen koyun sürülerinin senede yüzde 
de kullarulan SemilJon ve Pimot - Cher- on dört arttığı lınlaşıhnıştır. Bu mühim 
donye, cinslerinde üzümler yetlştiribniş artma mikdarının sebebini mevsim ve 
ve bu üzümlerle haklld Fransız şarapla- gıda §Brtlarının iyi olmasında ve (4700)ü 
nna yakın nefis şaraplar elde edilm1ştir. bulan sıhht ağılların bütün Trakya .sürti
Bunlardan mada deha 25 nevi meşhur lerlni barındıracak vaziyete girmiş ol
Avrupa üıUmleri · 11zermde de etütler masında aramak llzımdır. 

Salebin böyle cliJ tarihindeki yerin
den başka bir de, şimdi ban memleket
lerde moda olan otarşi tarihinde de ,se-

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

- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA-
,ardır. 

Samsun 3 (A.A) - Son 24 saat 
urrında zelzele kaydedilmemiştir. Çar
famha kaza merkezini de evvelce bildi
rilmiş olan 21 ölüden başka enkaz al· 
tında daha 4 ölü çıkan1rnııştır. Bu 1c.aza 
merkezinde 12 si aiır olmak üzere 8 7 
yaralı vardır. Kaza köylerinde evvdce 
bildirilen 14 ölü den başka dört ölü 
daha çıkarılmı~tır. Köylerdeki yaralıla
nn miktarı 46 ya baliğ olmuştu. Bu ya
rıılıların tedavilerine itina olunmaktadır. 

Kaza merkezinde l 68 ev yıkılmış 138 
ev hasara uğramıştır. kazanın köylerin
de yıkılan evlerin mecmuu 3 71, lıasara 
uğnyanların adedi 786 dır. Vilayet cla
hilindeki telgraf telleri tamir edilmiştir. 
Gelen yardımların felak.etzedelere tev

telerininden gönderilen nakit ve külli
yetli miktarda yiyecek ve giyecek fela· 
ketzedelere tevzi olunmuştur. 

ri vardır : Klering ve takas sözleri he
nilz çıkmamış olduğu bir zamanda Jof
rua isminde meşhur bir Fransız hekimi 
buradan gidecek salebe para vermemek • 
fikriyle, kendi memleketinde yetişen or
ltidelerin .soğanlarından toz yaptırarak 
~alep yerine çocuklara içlrmişti. 

ziine devam olunmaktadır. 

Samsun 4 (A.A) - Sıhhat ve1c.ili 
Dr. Hulusi Alataşı ve relakatindelti ze
vat dün akşam saat 2 1 de Samsuna gel
mişlerdir. Amerika Reisi Ruzvelt 

Amasya 3 (A.A) - Saat 7,35 de 
Amasya merkezi]e Grihe nahiyesinde 
ve birisi gece yarısı diğeri sabaha karş1 
olmak üzere, Sulu nahiyesinde iki zel
zele kaydedilmiştir. Cicar yardım komi-

Sıhhiye vekilimiz Erbaadaki felaket
zedelere yapılan yardımları mahallin
de tetkik etmek üzere bugün Erbaaya 
gitmiştir. Milli müdafaa için dört 

milyar dolar istedi 

O hekimin teşebbüsü, şüphesiz, sale
bin iyi bir şey olduğuna hükmetmiş ol
masındandı .. Vakıa, salep eskiden beri 
iyi besleyici bir gıda olarak tanınmıştır .. 
Hatta ona sadece besleyici değil de, vü
cudun kaybettiği maddeleri telafi ettirir 
derler. Bu hassası terkibinde başlıca, 
seker olacak maddelerle fosfor ve kireş 
bulunmasından ileri gelir .. Şekerin ada
leleri harl'ket ettirmek için lüzumunu 
bilirsiniz, fosforla kireç te kemiklere en 
lüzumlu şeylerdir. Bunlardan başka sa
Jeptc, biraz, azotlu maddelerle . yağh 
maddeler bulunması onun mükemmel 
gıdalardan biri olarak sayılmasına se
beptir. Ondan dolayı frenkler salebi, 
tapbuk~. sagudnne ~ibi. çocuklar için 
en münasip gıdalardan biri olarak tav
siye ederler. Zaif diicımüş hastaları bes
lemek için bile içirirler. 

Hulusi Alataş Erbaadan Ladik tari
kile Sivasa dönecektir. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ Erzincandan ilk Röportaj ~ 
• • ....................................................................................... 

Enkaz Altında Sesler ... 
"Basmayın,ayakıarınız altında İnsan 

var. Allah rızası için kurtarın,, 

Yıkılan bir ev 
Erzincan, 4 (Felaket yerine giden 

1 

kaz altından sesler geliyor. 1 
muhabirimizden) - Enkaz yığını ha- - Basmayın, basmayın. Ayaklarınız 
linde bulduğum bedbaht Erzincanda altında insan var. Allah rizası için kur
ilk ra!'t!!eldiğim felaketzede, üzerine bir tarın 1 
asker kaputu ıı:iymiı,ı, saçı, sakalı uzamış Bu başka türlü feryaddı. ölümün 
Erzincanın Ulucami mahallesinden Sü- içinden yükselen ve İnsanı kendi içine 
rf'y•·a adlı vatandaştır. çeken bir feryad ... 

(' ·;Lleri felaket anının dehşetile heye- Bir yığın gördüm. Ekmek yığıp ıs-
camnı hala aksettiren hu vatandaş kıya- !anmasın diye üstüne battaniye örtmuş· 
mr.ti bana şöyle anlattı: ler sandım. Örtüyü açtım. Aman yarab

« Henüz uykuya dalmı~tım ki başıma bi .... insan ölüleri ... 
bir şev vurdu. Komüdinin üzerindeki Bir memurun zelzelenin dehşetinden 
saat düşmü~ ve hen uyanmıştım. Birden kurtulmak için alevlere doğru yürüdü-

___ b_i_re_ evin ikiye ayrıldığını ve gökyüzilnü ördüm. Onu zelzele değil, yan-

Alman 
Propaganda 

Nezareti 
- BAŞTARAF1 1 İNCİ SAHİFEDE -

Muhabir Finliındiya seferindeki hezi
meti müteakip Rusyanın askeri şerefini 
kurtarmak için Romanyaya taarruzda 
bulunması lhtimalinin Berlinde büyük 
endişeler uyandırdığını kaydediyor. 

Alınan gazeteleri Rusyanın Besarab
yada gözil olduğunu itiraf etmekle be
raber Balkanların 1t<ılyan menfaatleri
nin Rus menfaatlerine üsfün olduğunu 
yazmaktadırlar. 

}!itler son bir nutkunda Balkanların 
Rus_ Alman menfaatlerinden bahseder
ken ltalyanları buna dahil etmemişti. 
Şimdl Alman matbuatının İtalyan men
faatlerinin tistünlüğünden bahsetmeleri 
~ayanı dikknt görillmekiedir. 

Londra 4 ( ö.R) - Reisi cilınhur 
Ruzvelt bütçenin müzakeresi mllnue
betile kongrede ıöylediğj nutukta Ame
rikanın milli müdafaa11 fçin aulh zama
nında misli göı ülmemiş derecede fazla 
masraf ihtiyar etmek zarureti göstermiş
tir. Bütçe miJli müdafaa Için dört mi1-
yar dolarlık bfr masrafı ihtiva etmekte
dir. B. Ruzvelt demiştir ki: 

« Amerikan mi1leti miJJi müdafaasını 
takviye ebnek istiyor ve bu hususta her 
masrafı ödemeğe hazıTdır. > 

Bununla beraber reisicümhur Sosyal 
işler ve nafia ~eri için de daha fazla 
tahsitıa t istiyerek demiştir ld: 

« Demokraeimlzin ne kadar mükem
mel i~lediğini hu tahsisattan daha jyi 
gösteren bir şey yoktur. Millt irad aon 
dört sene zarfıncla yüzde 7 4 artmııbr. 
Nafia işleri en az 1 milyon 350 bin kim
seye iş temin etmektedir.> 

B. Ruzvelt Kongreye 1940 - 41 se
neleri milli müdafaa masraflaunı kar
şılamak irnkAnmı verecek bazı yeni ver
gilerin kabulünü tavsiye etmiştir. 

B. Ruzvelt Amerikanın mali vaziye
tini gözden geçirerek umumi borçların 
2 buçuk milyar lirayı geçmiş olmasına 
rağmen Amerikanın mali teahhildlerini 
daima karşılayacak vaziyette olduaunu 

Kazanç yolunu 
bulmuş 

Dahiliye Vek~letinden aşağıdaki ta
mim gelmiştir: 

Muhabirin bildirdiğine göre Alman
ya ancak kendi galebesi halinde Sovyet 
Rusya ve Italyanın ~iyast taleplerini te
min edebileceklerini iddia etmcL"l.edir. 

Istanbul Sirkeci Yen! postahane Fm
dıklıhan 7 numarada ikamet eden Ah
met oğlu Mehmed Saim Altındağ adlı bir 
şahıs Galatasaray Fenrbahçe neşriyat 
müdürlüğü unvanı aJtında yerli mallar 
ve kitaplar üzerine ticari muamelat ya
pacağına dair afi~ler ve sirgüller tabet
tirerek Anadoluda bütün şehir, kasaba 
ve nahiyelerde.ki tüccarlal'8 mektp ya
zarak o~alarda 20 lira veya % 10 kar 
verilmek üzere birer bayi ve bayilik için 
elli lira depo7.ito gönderlJmesini şart ko
yarak bir c;:ok vatandaşları dolandırmış 
olduğundan yaka1anarak halen mevkuf 
bulunduğu öğren.ilmiştir. 

aSylemiştir. 
Normal b«tçenln dlhtte birine mua

dil meblağ donanmanın mütemim ·mas
raflarına tahsis edilecektir. Bunların ba
ımda harp geilerinin inşası gelir. inşa 
halinde bulunan 120 harp gemisinden 
başka daha 24 harp gemisinin inşası ta
ıııavvur edilmektedir. Bunların arasında 
2 zırhlı, bir tayyare gemisi, 2 kruvazör, 
8 destroyer, 6 tahtelbahir ve cliğer ge
miler vardır. 

Bütçe kara, hava kuvvetleri için 200 
milyon lnı;iliz lirası miktarında tahsisatı 
ihtiva etmektedir. Bu masraf mali sene 
tahminlerini 9 mityon lira geçmektedir. 

Paris, 4 (ö. R) - Ruzveltin kongre
de okudul!u mesat, Amerik~m ruploma
tik mahfillerinin fikrince, müttefikleri 
harbe glrmeğe ! sevkeden ı.ctebebler]e 
Amerikan umumi efk~rının sulh akdi 
sırasında tahakkukunu görmek istediği 
pl'e-nsipler arasında manevi bir tesanüd 
mevcud olduğunu göstermektedir. Nev
york gazetelerinin muhabirleri, B. Ruz
veltin Birleşik devletleri askeri bakını
dan harbe kan.ştırmamak hususunda ıs
rar etmelere beraber Amerikanın mütte
fiklere sempatisi ve onlarca tasavvur 
edilen sulha iştirak arzusunu sarih ola
rak gösterdiğini kaydediyorlar. 

Belçika 
--*--

Topraklarına düşen 
İngiliz tayyaresi 
Brüksel, 4 (A.A) - Dün Belçika top

rağına düşmüş olan İngiliz tayyaresine 
bir Alman tayyare dafi bataryası tara
fından atılan mermilerden bir çoğu isa
bet etmiş idi. İngiliz tayyaresi hudut 
yakınında yere inmek istemiş ise de 
yüksek tansiyonlu tellere çarparak iş
tial etmiştir. 

Tayyare mürettebatından birisi para
~utunu kullanmak istemiş fakat inerken 
yere düşerek parçalanmış ve ölmüştür .. 
Tayyarenin iı:inde bulunan diğer iki 
kişinin vücutla...-ında hafif yanıklar var
dır. 

--*--Bu Alman nazariyelerinln siyasi ka
nallar vasıtasile Roma ve Moskovayn 
bl.l<lirillp bildirilmediği malum değilse 
de Ahnany:mm Balkanlarda Sovyet 
nüfuzunun ycrleşmesint arzu etmediği 
aşikardır. 

Sözü geçen bu kişinin sahte yazı ve 
n.~iyatına aldanılmaınasınm halka du
yurulması. 

---cı--~ 

in gil lz hariciye neza-
retinin bir tebliği ...,.. 

US rEBLiDi: 
Londra 4 (AA) - Hariciye nezare

ti tarafından dün akşam neşredilen bir 
tebliğde lngiliz hükümetinin Türkiye 

Çocukların onu sevmeleri, tabii terki
bini bildiklerinden değil, salebin kendi·· 
sine mahsus hafif kokusunu güzel bul
duklarından, bir de Hizucetli olmasın
dandır. 'Hafif kokular insam uyandırdı
ğı için salebin kokusu da bir iyilik de
mektir. Biraz yapışkan olması da, kış 
mevsiminde okşanmak istiyen boğazlan 
yumuşatır, hem de biı'az linet verir. 

Süt içinde pişirildiğinden, hele şeker 
de katılınca, salebin beslemek kudreti 
çokça artar. Sabahlan çocuğun sütlil 
salep içmesi - sütlü bile olsa - çay içme
sinden elbette iyidir. Çocuk sütlü ka
kaodan bıkıp da yaramazlığa başlayın~ 
ca, siltlü salep imdada yetişir. !çerisine 
susamlı simit veya kızarmış ekmek ba
tırarak, yanı sıra, tereyağı ve yumurta 
yemeğe de hiç bir mani olamaz. 

Bizde salebin üzerine tarçın ve zen
cefil ekerek içmek adettir. Çocuğun 
içeceği salebin üzerine biraz tarçın ek
meğe bir şey denilemez. O da uyandırır, 
yüreğe kuvvet, nefese kolayl:k verir ... 
Fakat zencefil ekmekte mana yoktur: 
O kızdırıcı şeyi meraklıları fazla uyan
muk için kullanırlar ... 

G. A. 
.. ---

ADİJDEKİ 
AL AN AHALİSi 
Roma, 4 (Ö.R) - Yukarı Adij Alman 

ahalisinin İtalyan veya Alman tabiiye
tinden birini ihtiyar hususunda rey 
vermeleri bitıni.'itir. Almanyaya avdet 
lehinde rey veren Almanlar Bolsano vi
layetinde 166488, muhtelit lisanlı Tren
tino mmtakasmda 16572 ve İtalyanın 
muhtelif mıntakalarında 2065 ohiıak 
üzere ceman J 85125 ni.ifusa baliğ olmak-
tadır .. -lf--

--*-~ !spanyanm Roma elçisi 
M~drid, 4 (A.A) - İtalya bükümeti 

nezdindeki orta elçi Pedro Gracia Con
de Menendez büyük elçiliğe terfi et
miştir. 

Moskova, 4 (A.A) - Leningrad as
keri erkanıharbiyl!sinln tebliği : 

3 ikinci kanunda mühim hiç bir M
dic;~ olmamışbr. 

emrine bir hastahane gemisi teklif et
tiği ve Türk hükümetinin teşekkürlerini 
bildirdiği kaydedilmektedir. 

tspany ada yağmurlar 
Madrit, 4 (A.A) - Son günlerde yağ

mış olan yağmurlar bir çok İspanyol ne· 
hirlerinin bilhassa Guadalguivir nehri~ 
nin taşmasını intaç etmiştir.. Suların 
taşması kıyılarındaki bir çok kasabala· 
rın ve hattA Seville'in bir çok mahalle· 
!erinin su altında kalmasına sebebiyet 
vermiştir. Seville ile Huelva arasında
ki münakalat inkıtaa uğramıştır, millkt 
ve askeri makamat seylap felaketinden 
müteessir olanlara imdat için derhal ba
zı tedbirler almışlardu. Şimdiye kadar 
nüfusça telefat vukubulmuş olduğuna 
dair hiç bir haber yoktur, fakat hasal' 
mühimdir ve bir çok hayvanab sular 
alıp götürmüşt~ .. 

rin, diye bağmşıyorlar. Kamyonun peşi 
sıra koşuyorlar. 

Çocuklar barındıkları yerlere koşar· 
larken haykırıyorlar: 

- Baba ekmek buldum, ekmek ... 
Çocuklar soğuktan titre§İyorlar, dur

madan ağlıyorlar. Taş kovuklarına so
kulup ısınme.ğa çalışıyorlar. Mini mini 
bir yavru haykırıyor: 

-« Annemi İsterim, anneciğimi is
terim.:. 

Yaşlı bir kadın yavruyu şefkatle bağ-

8iWJtZIZk'...O· ....... mllBl:mıllllmllllil .. 11119iillm .... 18111 .. ııı!lllllıı .. !ml!lll'9'A~MW .. a~:ım&~$Jkll'J.~ 

Bayram Münasebetiyle~ 
Her Sene Olduğu Gibi Bu Sene de 
Alaiyeli Hacı Ali zade Abdullah 

Kazmir Mağazası 
Bugünden itibaren 20 gün müddetle 

Rekabetsiz satışlarına başlamıştır .. DORMEY, FİŞEK, FAYN VOLSEN 
elbise ardcsü ve altoluk ku nlari le nadide · · novoteleri ve bilô- · 

tzM1R S1C1Ll TlCARET MEMUR
LUOUNDAN: 

Nesim Gargir ticaret unvanile İz.mir
de Çangırı çarşısında t. nu~ar~lı mağa-
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Sarı Kitap· - ~ lrzz:zvz~~zz:z:zz:&lı7ZZZ/.~..A4!Z-EAWZ!ZJ~W.w~az..~ 
Frtınaız Hariciye nezareti tarafından neşredilmiştiT 
~·······················~·········································· 

(BORSALJ 
ÜZÜM 

399 j. Kohen 
337 Y. i. Talat 
228 M. Beşikçi 
173 Ş. Remzi 
149 Santo Ergas 

7 50 
9 50 
6 75 

10 
10 75 
14 50 

10 
10 
8 25 

12 25 
11 50 
15 

tZMtR BELEDlYEStNDEN ı 
Belediye otobüslerine 32X6-5 eba

dında 12 adet dış l!stik alınması yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi
le yeniden açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen bedeli 2100 lira olup iha
lesi 10-1 940 Çarşamba günü saat 16 da
dır. iştirak edecekler 157 lira 50 kuruş
luk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbuzile encümene gelirler. 

26-31-5-9 (2568) 

W. F. Henry Van der zee 
Ve şürekası 

-.-t----
AMERİCAN EXPORT LİNES İNC. 

NEVYORK 
EXPLORER vapuru 5 ikinci kanunda 

bekleniyor .. 
EXİLONA vapuru 1-' ikinci kanunda 

bekleniyor .. 
EXCHESTER vapuru 21 ikinci U

nunda bekleniyor. 
SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

SPERCO VAPUR 
ACE~'l' AS'I 

ADRİATİKA SoSYETA ANONİMA 
Dl NA VİGAZYONE 

ZARA motörü 10/ 1/ 940 tarihinde li
m_anımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pıre, Brindi.zi, Zara, Fiume Triyeste ve 
Venediğe hareket edecekfu. 

Almanyanın harp mesuiiyetini 
vesikalar 

65 M. j. Taranto 
15 Faik Löhutlo. 
6 M. H. Nazlı 

1372 Yektin 

9 50 
7 50 

9 50 
9 50 

Alsancakta havagazı istihsal fabrika- B U C A R E S T 
sı önündeki sahanın, belediyece verile- KÖSTENCE İÇİN : 

. 1'?· MORANDİ vapuru 10 - 1 - 940 ta· 
rı~de ~eklenmekte olup Cenova ve 
Rıvıera limanlanna hareket ed ktir 
, 1;ANGANO vapuru 10 - 15 _ ~O ~. 
r~~de ~eklenmekte olup Cenova ve 
Rivıeı;a J.ir.n~nlarına hareket edecektir. 

.. . "" gosteren sıyası cek kesme taşlarla döşettirilrnesi işi fen BUCURF.ŞTİ vapuru 7 Sonkanunda 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şartna- bekleniyor .. 

394979 Dünkü yekOn 
396351 Umumi yekfuı 

No. 7 

Türlıçeye çeviren Dr. FARUK EREM 

-S-
No. 8 

8 25 
9 mesi veçhile açık eksiltmeye konulmuş- PELEŞ vapuru 13 son kanunda bek~ 

tur. Keşif bedeli 400 lira olup ihalesi leniyor .. 

B!llNDISI motörü 17 - 1 _ 940 tarihin
de Jiı;nanımıza gelerek ertesi gün saat 17 
de ~e, Brindisi, Zara, Fiurne, Venedik 
~~.~ıyeste limanlarına hareket edecek-

No. 9 
No. 10 

10 
11 75 
14 50 

15-1-940 Pazartesi günü saat 16 dadır. Vapurlann isim ve tarihleri hakkında 

B. DALADtYENtN ŞAHSI MEKTUBU 
tNGtLtZ KABtNEStN!N CEVABI. 

Çünkü aksi halde bu .1üktlmeti mes'ul 
tutmak mecburiyetinde kalacaktır. Fa
kat Polonyalılar tarafından yeniden çı
karılacak ilk hadisede müdahale ede
ceğiz) 

No. 11 iştirak edecekler 30 liralık teminatı iş hiç bir taahhüt alınmaz. 
Cİ'ITA Dİ BARİ vapuru 18 _ ı _ 940 

larihlnde limanunıza gelerek ayni gün 
saat 17 de Pire, Napoli, Cenovaya ha
reket edecektir. 

İNCİR bankasına yatırarak makbuzile encüme- Vapurlann hareket tarihleriyle nav-
ne gelirler. 31-5-10-14 (2593) tunlardaki de~i.kliklerden acentlı me-

Bunun üzerine derhal Fransız siyası 
mahafili, Hitlerin Daladiyenin teklifini 
kabul etmediğinden haberdar edildi, 

26 Ağustosta Fransız Hariciye nazırı 
saat 14,50 de Fransanın Almanya elçisi 
Bay Kulondr'a telefonl:ı Bay Da1adiye
nin şahsi mektubunun metnini B. Bit
lere tevdi etmesi emrini verdi Bu mek
tubunda harbin fe!Aketlerinden bahse
derek B. Daladiye Bitlerden Polonya 
ile son bir müzakereye gireşerek, arala
rındaki ihtilMı suJhan bal için müsait • 
davranmasını rica ediyordu. Bu mek
tup o zamanki gerek, Avrupa gerek 
Türkiye gazetelerince neşredilmiş oldu
ğundan üzerinde fazla israr etmek iste
miyoruz. 

28 AöUSTOS GONO 

28 Ağustosta, saat tam 1.50 de Polon
ya hariciye nazırı Bay l3ek'in In~Hiz 
elçisine Almanyanın cok vazıh ve te
cavüzk~r vaziyeti kcı.,.ccı ısınna yenid"n 
bir kaç sınıf ask,.ri silah altına ?lmai!'a 
Polonya hükı1metinin mecburiyet hisset
tiğini ve fakat Polonya kıtaabna A1man-
1arın tahrikatına cevap vermemeJ,.ri, 
hududu asan Alman askerlerini sadeee 
tardetmekle iktifa etmeleri hususunda 
emir verildiğini söylemiştir. 

26 Atustos akşamı Fransanın Londr~ 
elçisi Bay Korben Bitlerin Berlindekı 
İngiliz sefirile görüşmesi meselesini ala
kadar eden hususlarda !n.giliz Hariciye 
nazın Lord Halifaks ile konuştuğunu 
Parise bildirdi. Ve :tngiliz kabinesinin 
acele ve gizli olarak Lon<lraya gelen İn
giliz elçisini dinlemiş olduğunu ve Bay 
I!itlere verilecek olan cevabı yazmakla 
meşgul bulunduğunu ilave etti. Bay 
Korben bu cevapta en esaslı noktanın 
İngiliz hükömetinin müzakere yolu ile 
Almanya ve Polonya arasındaki ihtila
fın halledilebileceğini bir daha tekrar 
etmesi 'olduğunu söylüyordu. 

'Bundan başka tngiliz kab~esi .P?lon
yaya verdiği sözü ve teahhudlerım ye
rine getirme.aeği bir şerefsizlik addet
mektedir Binaenaleyh bu ihtilaf hak
kında bulunacak sureti hal İngiltereyi 
lakayd bırakamaz. tngiliz kabinesi bu 
mesele hakkında Berlinle Varşova ara
sında yeniden müzakereler başlıyacak 
olursa çok memnun olacaktır. Fak~t 
İngiliz kabinesi bu müzakerelerden bır 
netlce hasıl olabilmesi için şu iki şartın 
mevcudiyetinin lüzumuna kanidir. 1 -
İiitler Polonyanın hayatı menfaatıe:i.n': 
\1e iktısadi haklarına riayet edecegını 
ınutlak şekilde beyan etmeli, 

Bundan başka Polonya haricive nazı
rı, Ingiliz elçisine. Polonyanın Almanva 
ile doğrudan doğruya müzakereye, ln-
giliz hükfunetinin cevabında gösterilen 
şartlar altında, başlamağa hazır olduğu 
bildirildi. 

Ayhl zamanda, Polonyanın Berlin el
çisi. Bay Lipski akalliyetler meselesini, 
akalliyetlrein nakli yolu ile hal için, Al
man hükumeti ile bilvasıta müzakere 
açması hususunda, hükumetinden emir 
ve salahiyet aldı. 

•• BiTMEDI •• 

254 M. j. Taranto 
47 M. H. Nazlı 
42 B. j. Franko 
25 Şerif Riza Ha. 

368 Yekfi.n 
183370 Dünkü yekfuı 
183738 Umumi yekO.n 

ZEYTİNYAÖI 

8 75 
8 25 
8 75 
7 

l 24500 kilo 24 
ZAHiRE 

8 75 
8 25 
8 75 
7 75 

35 50 

15 ton Arpa 5 25 

13 üncü adanın 395 metre murabbaın
daki 20 ve 21 sayılı arsalarının satışı, 
yazı işleri müdürlüğündeki şartnamesi 
veçhile açık artırmaya konulmuştur. 
Muhammen bedeli 2765 lira olup ihalesi 
J.5-1-940 Pazartesi günü saat 16 dadır. 
iştirak edecekler 210 liralık teminatı iş 
bankasına yatırarak makbuzile encüme
ne gelirler. 

31~5-10-14 4749 (2562) 
75 ton Bakla 4 50 

l049 balya Pamuk 46 63 50 Mezbaha kamyonları için 32X6 eb'a-p a r a B 0 rsas1 dında s adet dış ve 16 adet iç rnstik sa
tın alınması, Yazı işleri müdürlliğünde-

CÜMIIURİYET MERKEZ BANK.ASI ki şartnamesi mucibince açık eksiltme-
KLEARİNG KURLARI ye konulmuştur. Muhammen bedeli 

St I' 1360 lira olup ihalesi 19/ 1/940 Cuma 
er ıngteo rayriSi bir Türk liraaınm .günü saat 16 dadw. t~tirak edecekler 

mukahilidir.. ~ 102 liralık teminatı İş bankasına yatı-1 

Sterlin 
Dolar 
Belga 
Frnsız Frangı 
Pezetas 
:.florin 
~sviçre Frangı 
Jsveç kronu 
Norveç Kronu 
Çekoslovak kronu 
Din&r 
Leva 
Ley 
Rayşmark 
Liret 
Drahmi 
Zloti 

rarak makbuzile Encümene gelirler. 
5 10 14 18 (28) 

Sabş Alış 
524 521 
76.71 77.lfl 

4.552 4.580 
33.59 33,80 

7.347 'l.389 
l.«ı 1.450 
3".4199 3.4400 
3.2217 3.2407 
3.3760 3.39'1 

23.09 23.20 

DOKTOR 

Celal Yar~m 
35.22 35.40 
63.97 64.35 iZMİR MEMLEKET 

92 92 HASTANESİ DAHiLiYE 
1~7 1S8 V 

1s.20 1s.29 M T AHASSISI 
103.97 104.50 l\fuayenehane: İkinci Beyler sokak 

4.2159 4.2373 No. 25 TELEl<'ON: 3956 
Pengil 3.6807 3 l'QS• 
FF. SERBEST 34.16 34,Jlg ~ 

MUHTELİF KURLAR ---~-mllZ.l::ııtıE;z::::zJimıl-~. 
Registermak 4.70 s o B A 

2 - Bulunacak sureti hal beynel
milel garantilerle temin edilmelidir. 

~.Ql(ıj~~~ımm~~Dııırr.~~ 

Bozkurt ~ noıcroa ~ 
iZMiR MEMLEKEr ~ Behçet Uz 

Tekmil dökme İzmir ekonomik 
sobalan 

7.50 Liradır 27 AöUSTOS GONt.t 

Bitlerin Daladiyeye menfi cevabı HASTA.NESİ Çoculı hastalılılaıeı N 
Fransa elçisi Kulondr 26 - 21 Ağ~s- Asabiye müıahassısı 1 ~ Mütahassısı ~ 

tos gecesl Daladiyenin mekutubunu Hıt- MUAYENEHANE : İkinci Beyler ~ 
1 

Hastalanru her ~ün saat 11.30 dan~ 
!ere tevdl etmişti. Fakat verilen cevap Sokak No. 79 da hast:ılarını her gün ctbkadar Beyler sokağında Ahenk 
menfi çıktı. Elçi bu menfi cevabı şu şe- kabul eder. ~' md ak ahaulsı yanındaki hususi kıliniğin- ~ 
kilde telgrafla hükumet°""' •.·T .. n.,.fvoro~ ~ e a eder. • 

(Size Hitlerin Başvekil lJ. - _ -----------~FZ7.:XL-:LZZ7.ZXZ"'/77XZ'LL.72'!'JJ.A10~ 
şahsi mektubunda yaphğı teklifr kabul 
etmediğini bildirrneğe mecburum .. Kırk 11,~•~=----~~-------...;;;;;;;;;;;;;;;; 
ôakika mütemadiyen ~ansölye Hıtl?re 1 •; s c · • 
B. Daladiyenin mektubunu izah ettım. US, lClm. • • 
Şansölyeyi Danzink işini sulhan halle 
sevk için bir insan ve bir - ran~ıyz. ola
rak vicdanımın bana ilham eitıgı her 
şeyi söyledim. Kendisine tarihin huzu
runda ve bütün fn..c;anlığın huzurunda 
bu son çareye de müracaat etmesini ri-
ca ettim. 

Kendisine, bu felaketin önüne gcçi
lemiyeceğine emin olmadan evvel as
kerlerin kadınların ve çocukların ka
nının akmasına meydan vermeme~ini 
:rica ettlm. Ve kendisine garp medenıy<: 
ti huzurunda yükleneceği ağır mesu~
Yeti izah ettim. Almanya dıc:: ında malik 
olduğu perestişin büyükliiğüniln yapa
cağı ufak bir sulh jesti ile haleldar ol
mıyacağım kendisinden korkan adam
ların belki' hayret edeceklerin!. v~ ~~kat 
anların kendisini taktis edecegını soyle
diın. Belki onu heyecana getirebil.dim. 
Fakat karar verdiremedim. Bay Hıtler, 
Daladiyenin mektubunu okud~kt~ 
sonra Fransız Basvekilinin bu asil dil
§ilnceİerinin büyüklüğünü takdir ettiği· 

Teşekkür benim 

hakkım. Bir sise 
' ' 

(Nasırol Kemal) ile 

rahat iıkarpin giyt. 

yorum. 

Hilal 

'm~1 Eczanesi bu eseriyle 
,, !!'\'~ ne kadar iftihar 

· etse yeri varclır-
Eczacı Kemal Ktimll Alıtaı, dostun diye ful- i 

Yeıuck pişirme, çamaşır yıkama hiz
me lcrini de miikemmelen görmek
tedir .. Her türlli. mahrukat yakar. 
Ahmet Etem Buldanloğlu • İZMİR 
Gazi Bulvan J 9, TeJ. EHEJU, 

TELE. 3991 
.n:.-c ; : *''' w ; *&~ ;;;;ç;=e;:eı .... ııas:ıaw•I 

.YJ'.72ZT..///L///;7/Y~~~~ 

o r·:ind Sıml mr A 1 i 1 
KA.~ÇIOQLU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55_. 

İzmir - Ellıamra Sineması arkasında 
Sabahtan nkşama kadar hastalanın 
kabul eder.. TELEFON : 3479 

V.7'lıJatC/~/X~.//7Z/.'/E'/7~ 

DAHİLİ VE ZÜHRl!.'Vi HASTA
LIKLAR DOKTORU 

lsmai Hattı 
Akarçay 

Her gün saat 13 ten itibaren .. 

suliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilA.t tçln ATATURK 

caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der 
Zee ve Ş.sı. Vapur acentalıtına mtlraca
•t ewlmesJ rica olunur. 

TELEFON : Z001/200S. 

NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
veya Cenovada ŞimaU ve cenubi Ame
rika ~anlarına hareket eden İtalia 
Anon.ım. seyriseiain şirketinin ve Afrika 
ve Hındis~ana hareket eden LLO YD 
TR!YESTINO anonim seyrisefain şir. 
keti vapurlarına tesadüf ederler. 

UMDAL NEERLANDAİSE ROYALE 
UMUMİ DENİZ ACENTALI(a LTD. KUl\IPANYASI 
ZETSKA: PLOVİDBA A. D. KOTOB VENUS vapuru 8-10/1/940 tarih.in-
LOVCEN vapuru 27 killıunuevvelde de beklenmekte olup Anvers, Rotter

Köstence ve V ama için hareket edecek- dam ve Amsterdam limanlarına hareket 
tir.. E:decektir. 

LOVCEN vapuru 3 kanunusani 1940 SVENSKA ORİENT LİNİEN 
ta Pire - Beyrut - Hayfa - Durazzo ve GUNBORG vapuru 5 - 1 - 940 tarı-
Triyeste için hare~et edecektir. hinde beklenmekte olup Goteborg Ko-

GOULANDRIS BROTHERS penbag limanlarına hareket edecektir .. 
(HELLAS) LTD. BRAGELAND motörü 10 - 1 - 940 ta-

p İ R E rihiiıde beklenmekte olup Goteburg 
•NEA HELLAS• Kopenhag, 1iman1anna hareket edecek~ 

Lüks Transatlantik vapuru Pire-Nev- tir .. 
york battı... SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

Pireden hareket tarihi : SUCEA VA vapuru 20-1-940 tarihin-
15 - 1 - 1940 de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 

Yolcu ve yük kabul edecektir. limanlarına hareket edecektir. 
Gerek vapurb.nn muvasallt tarihleri, N O T : 

gerek vapur lsim.leri ve navlunlan hak- Ahvali hazıra dolayısiyle navlun ve 
kında ncenta bir teahhilt altına giremez. hareket tarihlerinin kat'i olmadığım ve 
Daha fazla tafsilAt alma.le için Birinci bunların hiç bir ihbara lüzum olınaksı
Kordonda 152 numarada sUMDAL· zın değişebilir old~ğunu ve bu husustan 

• y • dolayı acenteye bır mesuliyet terettüp 
~umt denız Ac~ntalıgı Ltd. müracaat etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
edilme!! rica olunur. knyıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

Telefon : 4072 Mildilrlyet Daha fazla tafsiHit için Cümhuriyet 
Telefon : 3171 Acenta caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 

acentesine müracaat edilmesi.. 
TELEFON : 2004 - 2005 

EGll#Y.~iEiiii •11••11••11•••••••••••••••••••••••••••••••~· 

E OLİVİER VE ~ Asabiye Mütahassısı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
ŞVREKASI LTD. 

VAPUR ACEMTASI 
ATATÜRK CADDESİ Rees binası 

TELEFON: 2443 

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

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

Türk Hava kurumu Karacasu 
şubesinden: 

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

Muvakkat teminat mikdarı deri için l 00 ve bağırsaklar için 50 lira
dır. ihale 1 5/ 1 / 940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 18 de kurum 
merkezinde veya telgraf makinası başında yapılacaktır. 

Talip olanların Türk hava kurumu Karacasu şubesine müracaatları 
ilanolunur. 3,S,7,9 6 (S) , 

tZMtR S1C1Lt T1CARET MEMUR- ı 
LUöUNDAN: 

İzmirde Çangırı çarşısında 1/ 3 numa
rah mağazada ticaret yapan (Bensiyon 
Alğranatı ve şeriki) şirketinin feshine 
mütedair beyannamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2619 numara
sına kayt ve tescil edildiği ilan olunur. 

İzmir Sicili ticaret memurluğu resmi 
mührü ve F. Tenik imzası 

1: BEYANNAME 

Beyanname 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

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

TELEFON : 3287 

n1 söylemekle beraber tngilterenfn Po
lonyaya garanti verdiğindenberi bu 
devletin hali hazır vaziyetini idrakten 
Aciz olduğunu nave etti. Polonya, inti
hara doğru gittiğini biliyor ve fakat 
Fransa ve tngilterenin yardımı sayesin
de, bir defa daha dirileceğini zannet
ınektedir. Şurasını da ilbe edeyim kl 
Şerefine ehemmiyet veren hiç bir dev
let Polonyalıların tahriklerine müsama
ha edemez. Eğer Almanyanın yerinde, 
Fransa olsaydı, şimdiye kadar harp i~An 
etmişti, dedi. Bunun üzerine kendlsıne 
uzun Fransız teklifinin ehernmiyefuıi 
arzettlm. Fakat Hitler (Bi.ltiin bu söz
ler faidesizdir. Polonya Danzingi ver
:ınek istemiyor. Halbuki ben Alınanya
nın limanlarından biri olan Danzingin 
iadesini istiyorum.) Hitlerin mukaveme
ti"li yenmenin imkansızlığını mü'jahede 
ederek ve açık bir kapı bırakmak arzu
su ile, ümid ederim. bu son sözUnüz de
ğildir, dedim. Kendisinden ayrılmak 
için mü~aade istcıliğim sırada Daladiye
nin tekliflerine tahriren cevap vereceğ-i 

Halıilıaten onun lıf'lonyalan da birer Şedövr .. I 
' . J 

İkinci Kordon (Alman konsolosha
nesi karşısında) 206 numarada hastala-

1 Şubat 936 tarih.inden muteber ol
mak üzere (BENS1YON ALGRANATt 
VE ŞER!K.t) unvanı ticarisi altında akt 
ettiğimiz şirketi bu kerre birrıza fesh 
ettiğimizi ve şirketin devam ettiği müd
detçe ait olacak ve borçları bizlerden 
NEStM GARGtR'in tekabül ve taah
hüt ettiğini ve bu günden itibaren NE
StM GARGtR'in kendi unvanı altında 
icral ticaret edeceğini ve BENStYON 
ALGRANATttnin şirketi münfesihada 
hiç bir alakası kalmadığını beyan eyle-

ni bildirdi.) 
27 Ağustos ~aat 16 da Ribentrop Fran

sız elçisine Hitlerin menfi olan tahriri 
cevabını tevdi ediyordu . Ve bu sırada 
Alınan Hariciye nazırı Fransız elçisine 
sunları söyledi: 

(Führerin mektubuna .şunu da ilave 
etıneğe mecburum. Dündenberi vaziyt>t 

iLAN 
Türkiye Zeytinyağı 

Birliğinden : 
ihracatları 

1 - 3018 numaralı kanunun 7 inci maddesinin birinci fıkrasına 
istinaden statüsü icra vekilleri heyetinin 14. 12. 1939 tarih ve 2/ 1247 S 
sayılı kararnamesiyle tasdik edilen Türkiye zeytinyağı ihracatçıları 
birliğinin te~kkül ettiği, 

2 - Statünün hususi maddesine tevfikan ilk umumi heyet içtimaı 
1 S. 1. 1940 pazartesi günü saat 1 S de lzmir Ticaret ve Sanayi odası 
salonunda aktedileceğinden zeytinyağı ve diğel' nebati yağlar ihracat 
ruhsatnamesini haiz tacirlerin aza kaydedilmek üzere birliğin idare 
yeri olan lzmir Ticaret ve Sanayi odasına derhal teahhüdnameleriyle 
birlikte bir defaya mahsus olmak üzere 100 liralık duhuliye ücretlerini 

ödemeleri, · 
3 _ Bu suretle birli~e aza kaydedileceklerin asaleten veya vekale· 

ten mezkilr umumi heyet içtimrunda bulunmaları .rica.ve ilan olunur. 

· R.UZNAME 
J - idare meclisi ve mürakip intihabı 
ı. - Muhteaf işler 

w ı ihracatçıları 

rını kabul eder.. TELEFON : 3258 
(Çivici hamamındaki muayeneha

nesini terketmiştir) .. 
TELEFON: 3458 

PARts FAıÜk'-ri~İNDEN m 
DİPLOMALI 

DİŞ TABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çctindağ 
Hastalarını her ~ sabah saat 9 
dan başbyarak Beyler sokak Numan 
zade caddesi 21 nmnaralı muayene
hanelerinde kabul ederler. 

TELEFON : 3921 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icap eden kitap: 

Büyük Türkiye 
Yazan Orhan Conker 

riz. 3/1/ 940 
İzmirde Mektupçu yokuşunda 26 
No. da mukim RABENO OöLU 
BENS1YON ALGRANATt . İzmir 
İnönü cadd,.,sinde 1062 No. da mu
kim DA VlT Oô-LU NES!M GA.R-
GtR imzaları 

Umumi No. 5942 Hususi No. 6 1131 
İşbu 3/1/ 940 tarihli beyanname altı

na konulan im:zalann zat ve hüviyetleri 
dairece maruf RABENO OôLU BEN
SiYON ALGRANATt VE DAVtT 
Oô-LU NEStM GARGtR'in olup bizzat 
yanımda vazettiklerini tasdik ederim. 
Bin dokuz yüz kırk senesi kanunusani 
ayının üçüncü çarşamba günü. 

Vl 940 
İzmir tkincl Noteri resmi mührü 

ve Zeki Ehiloğlu imzası 
Umumi No. 595 Hususi No. 1 1131 

!şbu beyanname suretinin daire dos
yasında saklı 3/ 1/940 tarih ve 5942 mı
maralı aslına uygun olduğunu tasdik 
ederim. Bin dokuz yüz kırk senesi ka-
nunu sani ayının üçüncü carşamba gü-

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

F•ansız hastanesi 
Operatörü 

Her gün öğleye kadar Frausaz lıast 
ne.sinde, öğleden sonra Birinci 
ler sokağında .... No . .tı ... 

TELEFON : 2310 

İ DOKTOR 
1,Hami~ Atamaı 

Kulak, Burun, Boğaz ve Hançe 
hastalıkları Uzmanı 

:Manisa, ~ir Caddesi No. 132 
ŞEN SINEMASI YANINDA 

bul 



Ruzve ongre e munım nu u 
inf irad halinde Amerika reisi, 

tehakküm altındaki 
bir Amerikanın mes'ut olmıyacağını, 

olmıyacağını söyledi bir dünyanın tadı tuzu 
-

Kargaşalıkları tahfif için Finlandiyaya yardımlar 
~*~_,-~~~~~~~~~~ 

Sulh yolunda yapılacak gayretleri Amerika Finlandiyaya 100 milyon 
Amerika esirgemek niyetinde değil dolarlık harp kredisi açmak fikrinde 

-----·------*----------- Roma, 4 (ö. R) - Isveç ve Norveç· . 

bu-tu••O du•• ovada gayet mu··saı•t karşıJandt ten.Finlandiyaya bazı gönüllülerin gön- ,.~'.[ Nutuk, derilmesi teşebbüs edilirse, filen mües- "%ff' 
Va~İngton 4 (ö.R) - Yetmiş altıncı 

kongrenin üçüncü devresinde B. Ruz
velt tarafından söylenilen nutkun mü
him kısımları şunlardır: 

- « Yabancı memleketlerin sosyal 
ve ekonomik hayatı o kadar tazyik eclil
mi~tir ki bundan ihtilaller \'e dik.tatür
Hikler doğmuştur. Diktatörlükler ve 
kuvvet psil.olojisi hangi bir memlekette 
hayat ınodt'm icaplara tekabül edemez 
zaman oldugu wman dahili şartların ıs
lahı için şiddetle hareketin bir neticesi
dir .. • 

Rei'-'icıimhur infirat polıtikasından şu 
sözlerle bahsetmiştir : 

·İnfirat halinde bir Amerikanın me
ı;u ve mi.ıreffeh yaşıyacağı, kabuğuna 
çekilmiş bir Am<'.rikarun bc~eriyetin di
ğer kı:iımlarının ıstırap ve felaketleriyle 
alakadar olmıyacağı düşünülemez. 

İnfiratçılar bilhassa şu ihtarda bulun
mu,.lardır : 

Kongre bintı.sı 

Bu inancımızı bilfiil gösterelim.. mında ticaret ve beşer kültürü çökerken 
Amerikada yaşıyan bizler yekvücut Amerikanın müreffeh ve mesut yaşama

barekct ederek insanlığın bize en kıy- sı imkansız olduğunu göstermiştir. Fil
mettar vediası olan hürriyet düşüncesi- hakika Ruzvelt infiratçılık politikasiyle 
ni, demokrasi Ye adalet rneşalelerini da- uzun müddetten beri mücadele halin
ima elimizde tutalım.. dedir... Amerika her ne kadar harbe 

Dileyelim ki ~ocuklarunız şu 1940 yı- girmeği düşünmiyorsa da daha iyi bir 
lım demorasiyi' en mütekfunil bir hale dünyanın inşasına iştirak etmek azmin
getiren yeni bir devrin başlangıcı ola- dedir. Kıyasetli olduğu kadar geniş olan 
rak ansınlar.. bu ihniyet Amerika reisicümhurunun 

şerefini arttıracak bir şeydir. Bu zihni
yet gözlerini kapamıyan hakiki bir dev
let admnının zihniyetidir. 

sir başka bir yardım mevcud değildir. 
Londra ve Faris hükfunetlerinin yar

dım temayülleri Mi11etler cemiyeti ge
ııel ~kreterliğine gönderdikleri telgraf
lardan ibaret kalmıştır. Amerika hükfı
metj de, harp malzemesi mübayeası 
için 100 milyon dolarhk bir kredi aça
rak Finlandiyaya yardım temayülünü 
izhar ctm;.ş, diğer taraftan 44 tayyare 
giindermeği vadetmiştir. 

Roma. 4 (Ö. R) - Nasyonal sosyafü:t 
«Angrib gazetesi Finlandiya vaziyetini 
tefsir e<lerek garp demokrasilerini Rus
Fin ihtilafından bilistifade harbi bütün 
Avrupaya yaymak makscıdını takip et
mekle itham etmektedir. Paris ve Lond
ranın fikrince, mazide Lehistan için ol
duğu gibi, Finlandiya da <lemokrasile
rin menfaatlerine feda edilmelidir. 

Faris te Finlandiyaya yardım için bir 
sefer ordusunun gönderilmesi hakkında 
mevcud olan tasavvur sadece Finlandi
yaya yardım maksadına atfedilmemeli
dlr. Asıl takip edilen maksad Ingiliz ve 
Fransız siyasetine şimali Avrupada he
gemonyaların muhafaza imkanını ver
mektir. B u çok tehlikeli bir oyundur. 
Zira Skandinavya memleketlerini de 
harpbadiresine sürükliyebilecek mahi
yettedir. 

Alman 

Fin tankları 
Roma, 4 (ö. R) - Kopenhagdan bil

dirildiğine göre Almanya Isveç hüku
metine bir nota göndererek garp dev
letlerince Finlandiyaya yapılan yardı
mın Isveç topraklarından geçmesine mü
saade edemiyeceğini bildirmiştir. Böyle 
bir hal Almanyanın Isveç ve Norveçe 
karşı hattı hareketini değiştirmesini 
mucip olacnk, zira Almanyaya karşı 
Skandinav bitaraflığının bilfiil ihlali 
mehiyetinde telakki edilecektir. 

Royter ajansının yarı resmi olarak 
bildirdiğine göre Almanyanın Stokhohn 
hükfunetine verdiği not.a ve muhteviya
tı hakkında Londrada hiç bir malfunat 
mevcud değildir. 

Oslo, 4 (Ö. R) - Norveçli yirmi dok
tor Fin ordusuna yazılmışlardır. Helsin. 
ki hükumetinin talebi üzerine Norveçli 
yüz hastabalocının Finlandiyaya glm· 
derilmesi takarrür etmiştir. 

harp şôrasında AMEPJKAı.?\ GAZETELERİ 
Vaşington, 4 (Ö.R) - Ruzveltin me

fajı, reisicümhur tarafından derpiş edi
len dış politika bakunından bütün ga
zeteler tarafından ittifakla kabu] edili-

Mutlak bitaraflık bir hayaldir. Ve dün
yada her kes birbirine bağlıdır. En bü
yüğünden en küçüğüne kadar hiç bir 
memleket, bütün dünyayı temellerinden 
sarsan bir ihtilafın tamamen dı~ında ka
lamaz .. » 

~~~~~~~~~~-~*~,,,___~~~~~~~~~~ 

yor .. 
Nevyork Herald Tribüne mesajı şöy

le tahlil ediyor : 
•Reisicümhur kuvvetin hakim olacağı 

bir dünyanın istikbalde arzedeceği teh
likeleri tavsirdc bilhassa büyült beH\gat 
göstermiştir.» 

AUBE GAZETESİNE GÖRE 
Aube gazetesinde Jorj Bido Ruzvel

tin nutku münasebetiyle şu satırları ya
zıyor : 

Lcındra. 4 (ÖR) - Amerika etim.bur 
reisi Ruz,·eltin kongredeki nutku Ame
rjkan ve İngiliz gazeteleri tarafından ha
raretle karşılanmıştır. Bilhassa Nevyork 
Taymis gazetesi şunları yazıyor : 

•Denizler aşırı olan en cesur dostu
muz kalbimizi heyecanlarla dolduran 
sözler söyledi.. Ruzvelt safdil bir infirat
çılığın Yeya suç ortağı bir infiratçılığın 
kabil olmadığını nutkuyla gösterdi. 

- Amerikan gençliğini bir daha Av
rupa topraklarına göndermiyeceğiz! 

Fakat kimse böyle bir teşebbüste bu
lunmamış, böyle bir şey düşünmemiştir. 

•Vatandaşlarımın ekserisi Birleşik 
Amerikanın Avrupa harbine sürüklen
mıyeceğini ümit ediyorlar.. Harpten 
uzak olmakla hr.rbin bizi alakadar et
mediğini söylemek arasında büyük fark 
"ardır. Dünyanın i.;inde bulunduğu kar
gaşalıkları tahrif için yapılacak sulh yo
lunda gayretleri esirgememek vazife
mizdir. Bir kaç adamın tahakkümü al
tında bir diinyada yaşamak pek müthiş 
olacaktır. Her memlaket kendi kendini 
ıdare haklandan istifade etmelidir .. Her 
memleket kendi ı·ejimini tayinde serbest 
CJlmahdır. Dünyaya böyle bir hürriyete 
dayanmadıkça Amerikanın kendi em
niyeti 1ehlikede<lir. 
Amerıka bütçesinin en kabarık kısmı 

milli müdafaaya ait olmala beraber bi-
7.ım asıl emniyetimiz dini, siyasi ve ma
nevi bütiin prensipleri yıkan ve ezen 
kuvvetlere karşı milletimizi yükselten 
manevi kuvvetlere inancımızdır. 

- •Amerika. Avrupa harbine ltıkayt 
kalamaz. Di.inya A vrupamn olduğu ka
dar bizim de dünyamızdır. Muahedele
rin bozulduğu, müdafaasız şehirler üze
rine havadan lıombalar yağdırıldığı, 
uzun bir harp ihtimalinin medeniyeti 
tehlikeye sürüklediği bir zamanda Ame
rika medeniyeti de tehlikeye maruzdur .. 
İlcrid"' sulh saati geldiği zaman mühim 
bir rol görmemiz mukadderdir. Kuvvet
lerimizi israf ctmiyelim .. 

Mancester Guardiyan diyor ki : Hali 
hazırda bitaraf kalmakla iktifa etmesine 
rağmen Amerikanın manevi duyguları 
her vakitten daha ziyade olarak mütte
fJk]er lehine çalışmaktadır. 

Mister Ruzvelt sulh yapılırken Ame
rikanın oynıyacağı rollerden bahsetme
sine bütiin gazeteler büyük ehemmiyet 
veriyorlar .. Ve ciimhurrcisinin nutkun
da vakitsiz bir sulh teklifinin Ainerika
oan geleceğin(• dair hiç bir emare yok
tur, diyorlar. 

FRANSIZ GAZETELERİ 
Faris, 4 (Ö.R) - Föti Farizyen Ruz

veltin mesajını büyük takdirle kayde
den makalesinde diyor ki : 

•Ruzvelt dünyanın mütebaki kıs-

Fransa ve İngiltere demokrasilerin 
inandığı en mukaddes haklarla insanlı
ğın hürriyeti için mücadele ederken bu 
haklara ve hürriyete hağlı olan Ameri
ka maddi ve rmınev1 müzaheretini esir-
geyemez .. 

ALMANLARA GÖRE 
Berlin. 4 (Ö.R) - Bugünkü Alman 

gazeteleri Ruzveltin nutkunu kısaca 
neşretmişler ,.e hiç bir tefsire tabi tut
mamışlardır. 
RUZVELTİN 'fESEilBÜSLERi 
Ncvyork, 4 (Ö.R)

0 

- Nevyork Sun 
gazete.si Ruzveltin nutkundan şu smet
lE: bahsediyor : 

KRefricümhur Amcıilrnnın doktrinle
rinden hiç birini terketmemiştir.. Ruz
\'eltin siyasetini üç safhaya ayırmak 
müm15tindür. Birinci !'afha, harbe tekad
düm eden gi.inlerde Bitlere mesajıdır ... 
Taarruza mtıni olmak istemiş. . u1hu 
kurtarmağa çalışmıştır. 

İkinci safha Ruzveltin mütearriz hak
kında mahkumiyet kararını okumasıdır. 

Üçüncü safha demokrasilerle foal te
sanüt safhasıdır. Ruzvelt müttefiklere 
maddi ve manevi yardımların en geniş 
ölçüde de,·am edeceğini anlatmıştır .. • 

• 
ın e • 

ın bir galebesi 
-*-

ltozlakide bütün bir Rus kıt' asının inı
ha e ildiğini oma teyit etmektedir 

- BASTARAFI 1 inci SAYFADA -
rinde Fin kitalarını durdurmağa çnlışı
yorlar. 

3 - Kareli berzahmda. Burada bil
hassa soğt k sebebile "Ruslar bazı ıncv-
1 ilerd0 n cekil~lerdir. 

Ladoga gölünün şİın linde, iki Rı:s 
fırkası muhasara edilmiş vaziyettedir. 
Bu kı vvet erzaksız ve mühimmatsız 
kalmaktadır. Rus ordusunun gittikçe 
ferketli b;r şe..ltil alan inhizamı bilh s a 

vk "e idare k drolanıım noksanından 
ileri gelm kt,.•rr. Bazı Rus ırü'rezeleri 
tamsrnilP tl'.'~lim oml kta ve ı:·•a"ıl"rım 
b•rıılwı 'dadır. Rus a!keri m~kani~ma
sı.nın hu suretle teşkiliıtın•n bo-zulması 
dahili vaziyet hakkında da endişeler 
nvendmnaktadır. Kaydedilen kanı1ık
Jıkla~. Y.~nın~a ı::~nlandiya laarbı aleyhin-

Fin erkanı harbiyesinin bildirdiğine 
göre Tankle nehrini geçmek için Sovyet 
kuvvetlerinin yaptığı nevmidaııe bir te
§ebbüs püskürtülmüştür. 

Jtozlokide bütün bir Rus lotası imha 
edilmİ§tİr. Suo Salmi cephesinde Fi,.,Jer 
Ruslardan daha 5 tank ve 2 otomatik 
top zaptetmişlerdir. Rus tayyareleri Fin 
§ehirlerinden bir çoğunu bombardıman 
etmif ise de mühim netice alamaml§lar
dır. Buna mukabil Finler Petsamo civa
rındaki Rus deniz üssünü havadan bom
bnrdıman etmi~Ier ve henüz vüsati ma· 
lum olmıyan has r:ıtı mucip olmu~lar
dır. Bu cephede Rus kuvvetlerinin ma
neviyatı kınlmı~tır. Firarlar günden gü. 
ne artmaktadır. Askerlere, isyan etme· 
meleri için, ancak barba girecekleri Si· 

rada silahlan verilmektedir. 
· si Finlandi a ce he-

ğından ve telefatın bir kat daha yük.sek 
olduğu hakkındaki haberlerden pek he
yecan içindedir. Fin cephesinde Rus 
kıtalannın muvaff akıyetsizlikleri pek 
fena tesirler yapmaktadır. 

Lenİngraddn çıkan bir fB.yİada Stalin 
aleyhindeki mücadelenin tekrar basla
dığından bahsedilmektedir. Bu müca
dele ilk defasında Kamenef ve diğer bir 
çok arkadaşlannm idam ve imhasile ne
ticelenmişti. 

He1sinki 4 ( ö.R) - Finlandiya kuv
vetleri Sovmo Salmideki muharebede 
bozguna uğrıyan Rus kuvvetlerini takibe 
devam ediyorlar. 
'Havanın miisaadesizliği yüzünden şi· 

mal cephesinde harekat durmuştur. 
Cenupta Mannerhaym hattına karşı 

yeni Rus taarruzları püskürtülmüştür. 
Sovyet hava kuvvetleri Helsinki, Abo 

lsveç, bilfiil veya bilvasıta Finlere yar-
dırrr. ederse Almanlar boş durmıyacak 

Almanların lsveçe 
insanlık Isveç, 

yaptığı 

vazifesini 
ihtara rağmen 
yapacaktır 

Londra, 4 (Ö.R) - Taymis gazetesi 
İsveçe verildiği rivayet edilen Alınan 
notasını ıGiilünç tehditler» serlevhası 
altında yazdığı bir makalede şiddetle 
tenkit ediyor .. Artık bu modası geçmiş 
tehditlerin hiç kimseyi korkutmıyacağı
m haber veriyor ... 

Faris, 4 (Ö.R) - Fransız gazeteleri, 
Almanyanın İsveçe verdiği notayı mev
zuubahis ediyorlar. Söylendiğine göre 
Almanya, Finlandiya harbinin İspanya 
clahili harbine benzemediğini ve gönül-
1 ü lejiyonlarının bh harbe müdahale 
manası taşıdığını iddia etmektedir. 

Gazeteler diyorlar ki : Bu iddia Sov
vet noktai nazariyle taban tabana zıttır. 
Zira Sovyet Rusya Tiriyokideki kukla 
hükümet n<'mına. hareket ettiğini ve 
Finlandiya ile harp halinde olmadığım 
sövlemektedir. 

Ordre gazetesi Finlandiyaya para, si
lah ve erzak.suretiyle geniş yardımların 
müstacelen yapılması lüzumunda ısrar 
ediyor .. Bu gazete diyor ki: 

-- cBu kahraman ınemJekete en bü
yük yardımı henüz harbe girmemiş olan 
komşuları yapabilirler. İsveç, büyük 
teslihat fabrikalarının mamulatiyle, 
Norveç gıda ınaddel~riyle Finlandiyanın 
en mühim ihtiyaçlarına cevap verebilir
ler ... 

Bu yardım yolu tehlikesiz değildir .. 
Fakat kabul etmek lfızırndır ki Finlan
diyanın yaptığı mücadele bizzat bu 
memleketlerin hürriyet ve istiklalJerini 
koruyan bir mücadeled.ir. 

Övr gazetesine göre Italya ve Sovyet 
Rusyanm münasebetleri çok nazikleş--_________ ._ __ _ 
dır. Hasarat henüz tesbit edilmiş de
ğildir. 

Londra 4 ( ö.R )- Finlandiyaya ha· 
riçten yardımlar yapılmasına mani ol
mak için Kızıl bava kuvvetlerinin Fin 
liman ve demir yollannı bombardıman 
etmek suretile yeni bir plan tatbikine 
başladıkları görülmektedir. 

Bes haf tadanberi devam eden en 
tiddetli bir h:arba rağmen Mannerhaym 
hattı hiç bir noktada sağlamlığından biç 
bir §CY kaybetmemi~tir. 

Harbın başlangıcından beri Fin dafi 
topları ve tayyareleri yüz elli Rus tay· 
yaresi düşürmüşlerdir. Kızılların top, 
ııilah ve mühimmat olarak kayıpları çok 
büyüktür. 

Ruslar cenupta en iyi talim görmüş 
fırkalarla hücum kollarını takviye ettik· 
leri halde kumanda heyetlerinin idaıe~ 
sizliği yüzünden baskın fırsatlarını ka
çırmışlar ve hiç. bir netice alamamış-

miştir. İtalya Moskovanın muazzam bir 
istila projesiyle harekete geçtiğine ka
nidir. Eğer Mannerhaym hattı ilkbaha
ra kadaı· mukavemet gösteriı'se Krem
linin Romanya ve Macaristana karşı 
bir harekete girişemiyeceği ümit edil
mektedir .. 

Faris, 4 (Ö.R) - Kaunastan Röyter 
ajansına bildiriliyor ; Berlinden alınan 
haberlere göre Alman harp şUrası Mü
niht{? toplanmış ve İngiltere ile Fran
sanm Finlandiyaya yardım etmek için 
İsveç ve Norveçten istifadeleri halinde 
lakip edilecek hattı hareket görüşül
müştür .. 

Bitaraf müşahitlerin tahminlerine gö
re, İsveç, wnum1 e!kannın hissiyatına 
tubi olarak, Rusyaya karşı Finlandiya 
tarafını filen iltizam edecek olursa Al
manya, Sovyet - Fin ihtilafında resmen 
bitara!hğını ilan etmiş olm.asma rağ
men, hareket<;iz durmıyacaktır. 

Londra1 4 (Ö.R) - Finlandiyaya ya
J.Jılacak harici yardım karşısında Alman
yanm hattı hareketinin ne olacağı res
men malum değilse de, Berlinden alı
nan haberlere göre Alman hükümeti 
İsveç hükümetine ağır ihtaratta bulun
muş ve Finlandiya için harp malzeme
si ge.,.·rdiği takdirde bunun verebilece
ği neticeleri bildirmiştir. Re~mi İsveç 
mahfilleri böyle bir notadan haberdar 
olmadıklarını bildirmektedirler. 

Bununla beraber Alman tahdidi İs
kandinav memleketleri üzerine pek o 
kadar müessir olmamıştır. İsveçten ilk 
gönülli.i kafilesi Finlandiyaya geçmiştir. 
Norveçte Fin kayaklı mi.Hrezelerinde 
hizmet görmek üzere kayaklı spor mü
tahassıslarının gönüllü yazılmaları le
hinde davetler yapılmıştır. 

Kopenhag Finlandiya elçisine 50 kam
yon ismini bildirmiyen bir şahıs tarafın
dan hediye edilmiştir. Diğer taraftan bir 
çok Danimarkalılar gizlice ianeler gön
dermektedirler. Lehistandan Alman-Rus 
işgalinden evvel kaçrmş olan 500 Leh 
iayyarecisi Finlandiya cephesinde har· 
bedecek bir hava kuvveti teşkil etmek· 
tedir .. 

İngiltere ve Fı·ansa iktidarları dahilin
de olan her yardımı Fin1andiyaya ver&
ceklerini bildirmiş olmakla beraber bu
nun ne şekil alacağı henüz malum de
ğildir .. 

Helsfukide hüküm süren kanaate gö
re, Rus tayyarelerinin son zamanlarda 
faaliyetlerini arttırmaları, demiryolları~ 
m, limanları tahrip ederek harici yardı
mın Finlandiyaya yetişmesine mlni ol
mak içindir. Henko. Turkum, Kemi li
manları üzerine yapılan taarruzlardan 
başka 20 Sovyct tayyaresi Botni körfe
z.inin :;ıimalinde Olo ve Bornea limanla
rını bombardıman etmişlerdir. Stok
holmdan gelen bir habere göre iki Rus 
tayyaresi düşürülmüş, diğer tayyareler 
hududda İsveç tayyarelerinin görünme-
si üzerine uzaklaşmışlardır. Kemi nehri 
üzerindeki köprü hasara uğramıştır. Bu 
haber doğru ise İsveçten demiryoliyle 
gelen maddelerin ve malzemenin Jiakll 
yavaşlıyacaktır. 

Moskovadan bildirildiğine göre Rus
lar soğuk harbine alışkın Sibiryalı kı· 
taları Fin cephesine gönderilmek fuere 
yola c;ıkarmışlardır. Diğer taraftan, 20 
sene evvel Lehistan aleyhindeki harpte 
şöhret kazanmış olan süvari ordusu ku
mandanı Mareşal Budyeni Sovyet kıta
larını Finlandiya cephesinde şimdiki 
elim vaziyetten kurtarmak jçinB. Sta· 
linden emir alınıştır. 

ltalyada 
vesika 

hic bir gıda 
tabi 

maddesi 
değildir 

.. 
usulüne 

Roma 4 ( ö.R) - T aymis gazetesi lngilterede bazı gıda maddeleri 
için ihdas edilen vesika usulünün tesirini azaltmak maksadile lngiltere
de iaşe vaziyetinin Avrupanm diğer kısımlarından daha iyi olduğunu, 
ltalyada bil~ vesika sisteminin tatbik edildiğini yazmıştır. Bu iddia 
yanliştır. ltalyada ne un, ne tereyaği, ne gıda yağlarının hiç birisi ve
sikaya tabi değildir. istenildiği kadar yağ ve diğer gıda maddeleri bu· 
lunabilir. Taymisin neşriyatı lngilterede vesika sisteminin tatbikinden 
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