
1 

44. GAZI BULVARI IZMIR • 44 
imtiyaz uhibi: ŞEVKET BiLGiN 

Bafmuharrlr va umumi 11cşriyat mUdUrU; 

HAKKI OCAKOöLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MODDEI1 Türkiye için Hariç için 
Se!\elik """" 1400 z: 
Altı aylık ....... 756 l 
GUnU geçmiş nüshalar ( 25 ) kurll§tur. 

T E L E F O N : 2697 

..... ~__.. ............ . 

llAn mUnderecatmdan _gazetemiz mesuliyet kabul etme:t. 

Fransa ile anlafma 
imza ediliyor 

Ankara, 6 (A.A) - Haber aldığımıza gö
Pariste Numan Menemencioğlu tarafnı 
yapılmakta olan müzakereler muvaffa

yetle bİ.tmiftir. imzanın bir kaç gün zar
~eati edilmesi büyük bir ihtimal dahi-

IJIDdedu. 1 
~ 

Yeni Asır Matbaasında basılmı§tır. 

Dü Erzincan a Yine Zelzele u 
.1 ................................ ,-..... ---.~-------------.-. ...... , 

Sivasta tespit edilen ku -
ban sayısı ·(6084) .dür 

"- 1 - • 

Şimdi bir. harabeden ibaret olan Er-
. zincan· ·modern bir şehir olacaktır 

a•••••••••••••ıııııııiıı•ıııııiııııııııı••.• . . . . 
~ Hava ~ • • . . . . 
E Ordumuzun = 

İkudreti hakkında 
-.-

İngiliz kaynaklarının 
verdikleri şayam 
dikkat maliunat 
Londra, 6 (Ö.R) - Daily ~ail ga

zetesi tarafından hazırlanan bır eser
de Türkiyenin hava kuvvetleri bak

: kında aşağıdaki malfunat v~dır ~ 
: •Pek çabuk modernize edilen TUr· 
5kiyenin hava ordusu, bugün Avru
:})ada 'hatın sayılır bir kudret üade 
: etmektedir. Tilrkiyenin halen son 
: &istem 500 adet ilk safta uçuracağı 
itayyare ve bunlan liyakatle sevke-• 
Edecek kadar tayyarecileri vardır .. 
:PiJotlan gayet iyi yetişmiştir. 
E TUrk hava ordusundn Almanların 
i Heinkel. Amerikanın Martin ve 
: Vultcc, İngilterenin Blenheim, Po-
5 lonynnın P. L. Z. tipi savaş ve bom
:bardunnn tnyyareleri mevcuttur ve 
E bunlardan en bUyUk kısım, pek az 
: ordularda mevcuttur. TUrk ordusu
: nun 8300 tayynrecisine yenileri de 
E ıltihnk etmektedir. 

Beyneln1ilel Kizılhaç teşkilatı Umu
mi katibini lştanbu :a gönderdi 

Kızılhaç m~~sill beyanatında bütüft dünya
nın sempatisım kazanan Türk milletine yapıla· 

cak yardımın tabii oldu~unu söyledi 
Ankara 6 (T elelonla: Son dakika)-Bu aksam Erzı·n J t k 

b · h k · l , can a e . 
rar ır are etı arz o mufhır. Zelzele oldukça fiddetli idi. 

Ankara 6 (Telefonla) - Hükümetimiz •el"Fale t ı.. d · l l ı.. • • ~ mın ORaaın a 
tanı!'mıf ıeo og ara tetRıkat yaptırdıktan sonra, zelzelede yık.dan 
Erzıncan merkez kazasından bafka dig-er yıkılan yeri · ·c1 

- ,ı b' k.ld · . erı yenı en moaern ır ıe ı e ınfa ettırecektir. Bu hususta M l" 'l L .. b. k ı· _ı.. ec ıııe verı meR 
uzere ır anan ayması hazırlanacaktır. 
Sivas 6 (Hususi) - Büyük zelzele fe- ları lt d l d 

laketinin vilayet dnhilinde yaptığı tah- l a ın a ara1tırma ara eoam 
ribatı tesbit için fnnJiy('tJe çalışılmakta- 0 anmaktadır. 
dır. Istanoul 6 (Telgraf) - Zelzele fela-

Muhtelil kaza merkezlerinde kctzedclerine yardım etmek üzere fna
ve höylerde ayın yirmi dördüncü liyetc geçen beynelmilel Kızılhaç ve 
gece.i rJukubulan lelôketli z"elze- Kızılay birliği katibi umumisi Rajgel 

Jer!sin lrngiin şehrimiıe gelmiştir. 
leden pmdiye kadar tesbit edilen Kızılhaç umumi kfitibi bana beyanat-
ölülerin miktarı 6084 kişidir. ta bulunarak demiştir ki: 

Bu rakam kat'i olmayıp köy- -«Türkiyenin uğradığı büyük 
lerde 11e kasabalarda enkaz yığın- _ SONU 4 'ONCO SAHİFEDE _ 

Rumen kralı 
'········································ 

-Ordunun geçit resminde Dünya -·Beklediği nizama ne 
vakit kavuşacak? -·-ŞEVKET BİLGİN 
Amerika Cümhurreisi, Kongre· 

ye mesajında, yeni bir dünya niza· 
mının kurulması lüzumuna işaret 
eden sözleri orasında şunları da 
aöylemiştir: 

«insanlığı mutlakiyetten koru· 
mak, insanların hür yaşamak hak
larını emniyet altında bulundurmak, 
her milletin sulh yolu ile temin ede
bileceği §eyleri silahla aramasına 
mani olmak l~ımdır. Sürekli bir 
sulhun temeli ancak budur.> 

Bu sözler müttefiklerin harp ga
yelerine uygundur. 

-·-Beaarabyayı müdafaa ~~-
icin bütün halkın , 
ayaklanac.ağını 

sö:yledi 
Londrn, 6 (ö.R) - Romanya Kıalı 

Karol Basarabyada Rumen ordusunun 
bir geçid tesminde mühim bir nutuk söy
lemiştir. Kral Basarabyanın silah lı.uv
vctile muhafaza edileceğini. bu eyalet 
hücuma uğrarsa bütün Romanyanın 
ayaklanarak canlı bir duvar halinde va
tanlarının parçasını müdafaa edecekle
rini söylemiştir. 

Kral Karni Rumen hııdutlannın 7.İ· 
yı:ırerine devam ederek Basarabyanın 
merkezinde bir ayinde hazır bulunmuş
tur. Ve Leh. Bı:ışv~kili '\'e hükümet erka
nı da kendis:"le tefnkat ediyordu. Basa
tııbyanın Rumen mahiyetini belirten 
tezahürler olmuştur. Alman Ukranya, 
Rus akalliyetlerinin mahfilleri de krala 

- SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - Romanya kralı l{aro iki büyük demokrasinin mukad
deratını idare eden mesul devlet 
adamları, muhtelif vesilelerle irad 
ettikleri nutuklarda, harp gayeleri· 
nin kaybedilen emniyeti iade etmek
ten ibaret olduğunu söylemişlerdir. 

Bunun manası şudur: 
Büyük, küçük, kuvvetli veya za

if her millet bizzat tercih ettiği ha
yat kadrosu içinde ve her türlü mü
dahale endişesinden azade olarak 
serbestçe yasamak, inkişaf etmek 
hakkına sahip olmalıdır. 

lngiliz Harbiye 
Nazırı Değişti 

Beynelmilel teahhütlere itimad
sızlık sebepleri ortadan kalkmalıdır. 

Dünya) ı büyük bir errıniyetsizlik 
buhranına sürükleyen sebepler ma 
lumdur. Taarruzun bedbaht kurban
ları gözönünde bulundukça, zorbalı
ğın nrkası kesilmedikçe, yapılan 
haksızlıklar tamir edilmedikçe hiç 
bir millet dişlerine kadar silahlanmak 
suretile kendi emniyetinin bizzat 
muhafızı olmak mecburiyetinden 
vareste kalamaz. Yine hiç bir millet 
ihtiraslarına hudut tanımıyanların 
vaadlarını tutacaklarına, teahhüdle
rlne aadakat göstereceklerine itlrnad 

- SAHb'EDE-

istihbarat Nazırı da istifa Etti -·--Lqndra, 6 (Ö.R) - İngiltere milli 
müdafnn nazın Hor Belişa ile istihbarnt 
nazırı Lord Mak Mahlen istifa etmişler
dir .. İstifalar başvekil tarnfındruı kabul 
cdi1miştir. 

İstihbarat ncznretini Ceymis Valter 
Rid denıhte etmiştir .. 

Roma, 6 (Ö.R) - Ingiliz harbiye na
zırı Sir Hor Belişa ile istihbarat nazırı
nın istifaları İngiliz mahfilleri kadar ec
nebi mahfillerini de hayrete dUşürmUş· 
tür .. Her ne kadar •Deyli Telgraf» ve 
eTnymis• gazeteleri bu istifayı uzun 
müddet birinci derecede bir vazife iş
gal etmiş olan zatların ye.rine daha taze 
unsurların geçirilmesi hususunda İngiliz 
siyasetinde mevcut ltiyarın bir tezahürii 
şeklinde gösterlyorlaı:sa da nazırlar ara

likir lhtiliflannın mevcuf ol-

Ka1ıraman Tiirk askeri, cemiyet wızifesirıi böyle rnnsiparıme 11aparak eııkazalımdan cescd ~·ıkarıyor 

Dünkü Fırtına ve Sellerden 
Şehir Tehlüke Atlattı 

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

Şehrin 
istila 

bHzı yerlerinde 
etti. Bir kaç 

evlerin alt katlarını su.ar 
evin dıvarları yı)<ıldı. 

---------------------*--~-----------------Izmir _şehri clün, şiddetle başlıyarak ğı molozlar lağım bacnlarını tıkamış, su- Ekseri evlere sular dolmuş. bcledıyt. 
bir aralık afet halinde devam eden ve lar baz.ı caddelerden 40 santim yüksel- ameleleri ekipler halinde çahsarak li -
tehlikeli bir şekil nlan yağmurlar ~ ü- mişlir. Denizin seviyesi Kordonla bir- ğımları tanzim ctmi lerdir. 
zünden büyilk bir tehlike atlatmı tır. leşince suların yabşmnsı biraz d:ıhn Karantinada sanat okulu arkasındaki 
S:ı:ıt on b"rde şehirdeki en kuvveUi bi- miişküJleşm.iştir. dcr<'nin fa ıdığı sular bu m:ıh:ıllede 
naları bile s:ırsan fırtına V<' seller bazı Eşrefpaşada iki mezar arasında yol epeyce tahribat yapmış. bazı cvlC're su 
tahribata yol nçmış, ekseri binaların ki- üzerindeki lağım patlamış. caddeleri su- girmiş, bir kaç evin duvarı catlamı ve 
remitlerindcn sular sızmış. bazı binnln- ]ar kaplamıştır. Ildçeşmclikteki bazı kısmen de ) ıkılmıştır. 
rın alt katlarını sular istiliı etmiştir. dükkanlara da sular hilcum ederek ciiz'i Gözkpcdc Nevzadbl'y okagı , gı.ı 
Yağmur şiddetlenince Gazi buh-nrı, ha arnt ynpmıştır. kumlurln dolmuştur. Polis ş"hitleri :ıb· -

Halimağn çarsısını, Karntaştan itibaren Hisarönü, Odunpa.znrı, Gazi bulv:ırı, desi önündeki caddede telefon telleri, 
Salh::ıne ve Karantina semUerini ve Fevzipnşa bulvarı, giimrük önü mevki- elektrik tellerinin iizcrine düşmüc;tiir. 
Bahribaba tramvay caddesini sular kap- lerini ve Dcmirhanmı sular basmıştır. Kemerde Kocatcpe sokağındnn geçen 
lıyarak yollarda 7,arar yr.pmıştır. Gözte- Dibekbaşındnki yatkın yokuş geçilmez nrnbacı Süleymanın i.ızerine b"led 'yc 
pe hntlındaki seller yii:ründen saatlerce hale gelmiştir. elektrik tf'.lnvirat tellerinin kopnr-ık dii!;
traınvaylar ve diğer nakil vasıtaları iş- Yağmurun şiddelindct1 bnzı evlerin müsse de ccrey.an olmadığı iÇin k ndi j. 

Jiyememiş, bazı binaların alt katlarınn mutfak ve bahçe duvarları yıkılmıstır. ne bir zarar gelmemh.ıtir. 
su girmiştir. Bu ı•.,nnda yalnız arabalrır, Topallı mevkimde içinde insan bulun- Güzelynlıdn Nuribcy sokağının ağzı 
beledıye otobüslcn çalışabilmiştir. mıyan bir ev yıkılmıştır. sularla gcçılemcz bir hale gdmistir c·-

Yukarı mnhallattan başlıyarak ana Tepecik ve Knhramanlar mah:ıllcle- vardaki evlerin bodrumlarına sul r h ·• 
caddelere inen yağmur sularının tasıdı- rinde .suların tahribatı d:ıhn fazladır. - SONU 2 iNCİ SAHİFEDE _ 

in hava ordusu 
~----~------~---~·--·~--------~~-----

Sovyetlerin işgalindeki Estonya 
ha-va üslerini bombardıman etti 

(Finler geliyor) şa~iası Kronştadda 
sebep ~ oldu bir panikc 

Pari• 6 (ö.R) - Hel.inkiden FiNLANDiYA ORDUSUNDA 
bildiriliyor: Ruslar marJallalu- GiJNOLLOLERIN ADEDi 
yetıizlikle neticelenen •on taar- ARTIYOR 
ruzlarından •onra yeni bir taarruz Pariı 6 (ô.R) _Rus harp ge
yapmıyarak i.tikıal hareketleri mileri tayyarelerle müıtereken 
ile iktifa etmişlerdir. Bef mınta- Finlandiya sahilinde bir çok nok
kada Sovyet kıtalarının ilk baha- taları bombardıman etmiflerdir. 
ra kadar yeni ve mühim bir hare- Kareli cephesinde SorJyef 1nz.,_ 
kette bulunmıyacakları uınnedi- rJetlerinin yakında tazyiklerini 
liyor. Sahil bataryaları bir Ru• artıracakları anlaşılmalıtadır.Fin
gemisini batırmışlardır. landiyalılar mevkilerini tahkim 

hususunda hiç vakıt kaybetmi
RUSYADA KARIŞIKLIK yorlaı-. Finlandiya ordum da gö-

Paris 6 (lJ.R) - Rusya hak- nüllülerin iltihakiyle kuvrJetlcn
hıncla alınan haberler bu memle- mektcdir. 4000 faveç gönüllüsü
kette dahili karışıklıkların art- nün mu11asalatından sonra diğer 
makta olduğunu göstermektedir. Iskandinav gönüllü kollarının da 
Fin hududuna mücavir bütün ara- eelmesi beklenmektedir. Finlan
zide polis ku11vetleri artırılmıştır. Jiyalılar bu gönüllü kollarının 
Sabotaj hareketlerinin önüne geç- adedinden ziyade manevi tesirine 
mek için büyük fiddet gösteril- ehemmiyet veriyorlar. Çünkü bu 
mektedir. «Finler geliyor!» diye ıaretle Iıkandinav memleketleri 
inanılmıyacak bir ıayia Finlancli- arasında.ki tesanüd gittikçe daha 
ya körfezinin cenup sahilinde faal bir fekil almaktadır. Bu ha
KrorJıtat'ta bir panik terJlid et- herler teeyyüd ederse harbın ma
miıtir. Murman•k mıntakasının hiyeti genİf mikyasta değİfmiı 
idare•i tamamen akeri erkana olabilir. Yukarıda lıir Fin J«ıdın askeri ve P'n 

V· ______ __.,.__ ..... A,. ı.. ... 
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/sa, beşikten cevap verdi: "Ben Tanrının ı 
Peygamberiyim. Tanrı banakitaP. verdi,, 

Meryemden hesap soranlar ona: 
- Sen, dediler, bize cevap vermiyor

sun ve bu işi söz söylemekten aciz, yeni 
doğmuş bir çocuğa havale ediyorsun. 

Bu sırada lsanın beşikten sesi yük
seldi: 

- Ben, dedi. T annnın kulu ve Pey
gamberiyim. Tanrı bana kitap verdi. 

Meacit uluları !sanın bu sözlerini işi
tince söyliyecek söz bulamadılar ve Mer· 
yemin yanından ayrıldılar. Fakat inan
dılar mı? 

Hayır .. Onlar, bütün bu işleri afsona, 
sihirbazLğa harnlediyorlardı. Bir kısmı 
(Meryem) in Tanrı tarafından lsaya ge
be kaldığına inanmışlardı. Fak.at bunlar 
da, lsayı Allahın oğlu telakki etmek su
retile başka bir delalet yoluna diişmüş
lerdi. 

Eski din .kitapları, eski mukaddes ki
tap ayetleri yeryüzüne bir Mesihin, bir 
kurtarıcının dünyanın sonlarına doğru 
mubakkak surette geleceğini bildiriyor
lardı. Beni lsrail, beklenen cMesih> in 
Isa olmadığını söylemek suretile onun 
mevcudiyetini tanıma.it istemediler. 

Musevilerle lseviler arasında bugüne 
kadar devam eden dünyanın sonuna ka
dar sürecek olan din ihtilahnın da esası 
İşte budur. 

Ve yine bu ihtilaflardır ki hıristiyan
lan da lsadan sonra protestanlık, kato
liklik gibi i1'i hızbe ayırmıştır. !sanın 
mevcudiyeti üzerinde toplanan cüçlüb
te yine onun doğuşundaki bu «esrar>
dan doğmuştur. Bazıları insan ııeklinde 
yeeyüzüne inmiş (Allah) telakki etti. 
Halbuki Isa bütün hayatında ve bütün 
vaazlarında kendisinin bir cadem oğlu» 
ve «Tanrı kulu> olduğunu söylemekten 
fariğ olmamıştı. (T esi is) üzerinde ısrar 
edenlere lsanın bu sözleri söylendiği 
zaman onlar: 

- Iıı" hu .. özlf"~i tA""-•mndan .,,övle
di.. 

Cevabını vermel:tedi~ f' • 

Diğer taraftan yirminci asrın tar;hi 
edyan profesörleri, dünya üniver"itele
.rinde iııgal ettil.-leri kürsiilerdl" J .. anın 
mevcudiyetini bile inkar etmektedirler. 
Bunların ileri sürdükleri fikirler\ eserimi
zin nihayetinde zikredeceğimi.,j vade:dl"
rek tarihin seyrini taldp edelim. 

MERYEMtE Jı;.A NfN M''HR" 
HtCRETt 

Eski kahinlerin, e!'!ki kitaol ırın daima 
dünyayı kurtarmai{a gelecek bir Me ih
•en bahsetmesi o devrin bütün k~hin-
1 ~riııi de meşgul ediyordu. Bevtülmukad
deste babasız bir çocu;;.un doğmu<ı ol
ması haberi Romadan Yunaoa ve Irana 
kadar yayıldı. Bir rivavete göre kından 
ve bir rivayete göre Yunandan bir ka
hinler heyeti bu çocuğu görmek İr:İn yo
la çıktı. Beraberinde de çorı·ğun ana
sına bir çok hediyeler getirdiler. 

Babasız bir çocuğun dünyaya ıselmesi 
mühim bir hadise idi. Dünvr.>yı kıırt~ra
cak olan Mesihin de dünyaya gelmesi 
böyle mühim bir hadi,c ile olmelı idi. 
Bunlar, bu düşünce ile vola rıkt•lar ve 
Kudüse geldiler. 

Evvelce de söylemi.,tik ki o d,..virdc 
de Beni l~rail diyarında, fDavud} un 
ve (Makabi) lerin tahtında Hirodcs 
(Herode) hüküm sürüyordu. P.u adam, 
yabancı ve adi bir zorba idi. Bütiin te
baası kendisinden nefret ederdi. Ve o, 

oğullarından üçünü, bir çok yakın akra
balarını öldürmüş, sarayının içini bile 
kan deryasına çevirmişti. 

lsanın doğduğu zaman, onun ihtiyar
lık zamanı idi. Hastalık, vicdan azabı, 
her hangi bir gün tahtını elinden alacak 
birinin zuhuru ihtimali korkusu içinde 
ve devamlı bir endise ile yaşıyordu. 

işte bu Rtrada idi ki ona birtakım ya
bancı alimler heyetinin geldiğini haber 
verdiler. 

Bu heyetin gelişi Hirodesin endişele
rini arttırdı. 

Niçin gelmişlerdi. 
Bunu anlamak için heyeti sarayına da

vet etti. Kurnazca bir müraMle onlar
dan seyahatlerinin sebebini sordu. 

Heyet azası maksadlannı açıkça söy
lediler. 

Babasız doğmuıı bu çocuk Hirodesi 
çok düşiindürdü. Bir ayağı mezarda bu 
hancı ibtiyar, bu küçük çocuk ta kendi 
cıaltanatını elinden alacak bir rakip mev
cudivetini gördü. 

Heyet azasına iltifatta bulunmakla be
raber onlara çocuğu ziyaretten dönüşte 
tekrar sarayında beklediii'ini söyledi. 

Maksadı açıktı. Alimlerden çocuğun 
vaziyetini ve hangi evde bulunduğunu 
anlıyacak ve onu öldürtecekti. 

Lükanın inciline göre heyeti teşkil 
eden alimler Allah tarafından gelen bir 
duygu ile Hirodesin tekrar yanına git
meden memleketlerine döndüler. 

Bunun üzerine Hirodesin gazabı bir 
kasırga şiddetile kendini gösterdi. Beyt
lehemde iki yaşına kadar olan bütün 
oğlan cocukların kdınçtan geçirilmesini 
emretti. 

lbrahim Peygamberin gizli ve esrarlı 
doğuşu Nemruda küçük çocuklann ida
mı emrini verdirmiştir. 

Muııanın hayata gözlerini açılJı Fira
vuna Beni lsrail çocuklarından binlerce
sinin kafal:ırının ke<ıilmesi fermanını ver
dirmi<>ti. Isa için de şimdi Hirodes Nem
rud ve Firavunun verdikleri emirlerin 
aynını veriyordu. 

Onun yolunda bir çok Beni Israil yav
rul:ı~ı bövlece kurban edildi. 

-~ i'l'MEDİ •• _,,.. __ 
.:lporcular 

Bugün Al.sancak 
sahasında maçlar var 
Bugün. Üçok - Altay, Doğanspor-Ya

manlar ve Ates - Dcınirspor tali:ımlan 
arasında kupa maçları yapılacaktır. Böl
genin isabetli bir karariyle lik maçları 
tehir edilmistir. Hru;ılatı zelzele felaket
zedelerine verilmek üzere bugün yapı
lacak olan kupa maçları tertip edilmiş
tır. Her ü · maçın galibine de birer ku
pa verilecl'ktir .. 

Bugi.in sporcular ciddi bir vazife kar
şısındadırlar. Bu vazife de sahaya koş
maktır .. Heın spor zevkini tatmin etmek 
ve hem de bu suretle felaketzedelere 
yardım etmek icin hundan güzel bir fır
sat olamaz. 

Tra ya mmtakasında 
zirai tetkikler 

ancak sırtını Romaya day,.m ık suretile Edırnc, (Hususi) - Trakya umum! 
mevkiini muhafaza ediyordu. nıüfcttisli •i Ziraat müsaviri B. Şevket 
• idarede iktidarı vardı. Fakat ihtiras 1 Arı Tekirdağ ve Çanakkal~. havalisinde 

ve zulmü de pek büyüktü. Yine evvelce Zirai tetkikatta bulunmak uzere bu sa
söylediğimiz gibi genç, güzel zevcesini, hah Tekirdağına gitmiştir. 

,:::Fı .;:J;t • ~9 """!!eil•ılM F . , 
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- Ne çok iyi ne de çok fena, dedi. 

Bilmem biraz acılığı var galiba .. 
Sonra tabağı eline alarak meyhaneci

ye uzattı: 
-Bakınız .. Siz de yiyiniz .. Doğru söy

]eyip söylemediğimi siz de anlayınız .. 
Belki ağzım acı da bana öyle geldi. 

yi ağzına götürdü. 
Dişleri ile ortasından ikiye böldü ve 

derhal kurabiye parçalarını hrlatıp at
makla beraber tükürerek: 

- Hakkınız varmış monsenyör, dedi. 
Çok acı.. Müsaade buyurunuz da tabağı 
kaldırayım. Hiç te sizlere layık bir ~ey 

$EHiR HABERLERİ --·Beklediği nizama ne 

Belediyeler Ticaret anlaşmalarımız 
vakit kavuşacak! ___ * __ _ 

ŞEVKET BİLGiN --·--Sıhhat kadrosunu 
ehemmiyetle gözöntln· 
de tutmalıdırlar 
158 sayılı belediye kanununun 117-

inci maddesinin 16 ıncı fıkrası mucibin
ce belediye memur ve müstahdimleri 
maaş ve ücretlerinin belediyelerin umu
mi varidatına nisbetle yüzde otuzu te
cavüz etmiyeceği musarrah bulunduğu
nu nazarı itibara alan bazı belediyeler, 
bu hükmü ileri sürerek kanunen istih
damına mecbur tutulduklan ebe ve di
ğer sıhhat memurlarının tahsisatlarını 
kestikleri Sıhhat vekaletinin nazarı dik
katini celbetmiştir. 

Dün vilayete gelen bir tamimde büt
çelerde belediye reisi ve büro memurla
rından sonra sıhhat kadrosunun nazarı 
itibara alınması icap ettiği, bununla be
raber yüzde otuz nisbeii tecavüzü halin
de Dahiliye vekaletinden müsaade al
mak suretiyle sıhhat bütçesinin tevzini 
icap edeceği bildirilmiştir. 

-*-Borsada üzüm ve 
incir satışları 

Ilk.kanun ayının son on beş gününde 
borsada kalitesine göre 7-11 numaralı 
38800 çuval ve 12 torba üzüm satılmış
tır. Son yirmi gün içinde muhtelif mem
leketlere 2903 ton üzüm ihraç edilerek 
mevsim ihracatı 29578 tona baliğ olmuş
tur. Bu rakamın 17676 tonu Ingiltereye 
ihraç edilmiştir. 

Birincikanunun ikinci yarısında bor
sada 11674 çuval incir ve 1900 çuval 
hurda satılmıştır. Mevsim satl§ı 163589 
çuvaldır. ihracat, mevsim itibariyle 
23834 tona baliğ olmuştur. Ingiltere in
cir işinde de 10715 tonla en baştadır. 

- *-Nüfus d a iresine üç 
memur alınacak 
Nüfus müdürlüğüne alınacak üç me

mur icin önümüzdeki Çarşamba günü 
saat 14 te bir imtihan açılmıştır.. Lise 
ve orta oku11ardan mezun olanların da
hil olacakları bu imtihanda lise mezun
!an ve daktilo bilenler tercih olunacak-
tır .. -*-Deri ithala tL. 

Haber verildiğine göre memleketin 
bam madde ihtiyacını karşılamak üzere 
Cava ve Amerikadan sığır derisi ithali
ne teşebbüs edilmiş ve müsbet cevap 
alınmıştır. Bundan sonra Ingiliz Suda
niyle Fransız Hindi Çinisinden de deri 
gelecektir. -*-Hububat 
üzerinde mühimce 
işler yapdmıştır-
Hububat ihracına müsaade edilmesi 

üzerine piyasaya mühimce siparişler ya
pılmıştır. Hariçte fiat farklarını ka:rşı.
lamak üzere ihracatçılar tek fiat üze
rinden çalışacaklardır. 

Izmir limanından ihraç edilecek Af
yon, Uşak, Denizli, Akşehir, Diyarba
kır, Konya, Ereğli ve Karaman arpaları
na fab beş kun.L'Ş elli santim, Mersin, 
Samsun, Antalya ve Izm.ir mallarına beş 
kuruş yirmi beş santim fiat tesbit edil
m.i§tir. Çavdarlar için b~ kuruş 75 san
tim fiat tesbit olunmuştur. 

- *-"""' 
Fırtına yüzünd en. • 

Mersin hattından beklenmekte olan 
Erzurum ve Mersin - Antalya hattından 
gelecek Etrüsk vapurlan fırtına yüzün
den limanımıza teahhürle gelecektir. 
Fırtına şiddetle devamdadır. - *-BİRBİRLERİNİ 
YARAl.AMIŞLAR 
Karşıyakada Menemen caddesinde 

Mustafa oğlu Ali Akman ile Emln kızı 
Hasibe kavga ederek yekdiğerlni yara
lamışlardır. 

""""""*-
Çalıı ile yaralaınq •• 

KAmil adında biri, bisiklet meselesin
den Riza oğlu 14 yaşında ismeti çakı 
ile karnından hafifçe yaralamış. adliye
ye verilmiştir. 

Filhakika meyhanecinin köpeği yere 
atılan kurabiye parçalarını yemeğe baş
lamıştı. 

Faribol tabaktan iki kurabiye daha 
alıp köpeğe attı: 

- Al .. dedi. Bunları da afiyetle ye .. 
Sonra kupasını meyhaneciye uzata

rak: 
- Kuyruğun kopsun .. dedi. Ne du

ruyorsun .. Bize şarap doldursan a ... 
Meyhanecinin kupaya destiden şarap 

kovan eli titriyordu. 
Mistufle: 
- Ne oluyorsun yahu .. dedi. 
Meyhaneci gülerek: 
- Hiç .. Şey ... Hani ... Sanki.. Hiç bir 

şeyim yok.. 
Mistufle de birden ayağa kalktı.. 
- Senin ne olduğunu sana ben söy

liyeyim. dedi. 
Ve kocaman elini hazan yapra~ gibi 

titriyen meyhanecinin omuzuna koya
rak: 

Yeni Türk .. ltalyan 
sının iki memleket 

ticaret anlaşma
ticaretini geniş 

artıracağı umuluyor 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SABİFEDE -
edem ez. Şu h alde yeni bir nizam k u
rabilmek için her fCyden evvel 
kuvvetin saltanatı yıkılmalıdır. 
Zorbalık bir zafer silahı olmaktan 
çıkmalıdır. Öyle bir beynelmilel 

ölcüde • 
Ticaret vekaleti dış ticaret reu ve

kili B. Cemal Ziyanın riyasetinde Izmir 
merkez bank müdürü B. Nazif, harici
yeden Kemal Nejat, kambiyodan bay 
Bülend'in dahil bulundukları bir heye
timiz Romaya hareket etmiştir. Heyete 
Roma sefirimiz B. Hilseyin Ragıp riya
set edecektir. Yeniden yapılacak Türk
Italyan ticaret anlasmasının, iki mem
leket ticaretini geniş ölçüde artıracağı 
ümit edilmektedir. 

Almanya ile de muayyen miktarlara 
istinad eden bir satış için Ankarada an
laşmaya varıldığı haber verilmiştir. Bu 
hususta resmi makamlarda malumat 
yoktur. 

Bildirildiğine göre Almanyaya takri
ben on milyon kilo tütiln, 900,000 lira 

kıymetinde çekirdeksiz üzüm, 200.000 nizam teessüs etmelidir ki milletler 
liralık tiftik, 200000 liralık deri ve diğer d ·· l k d I d 
maddeler ihraç edilecektir. şk~urilsuz uşm~d ıed ukybg'ub~rıln .an 

Bu mallara mukabil olarak gU.mrilk- am en tecerru ere ır ır erme 
!erimizde bulunan ihti.lMlı sun'l pamuk- yaklaşmağa, birbirlerini anlamağa, 
la kar~ık manifatura eşyası ve eczayı riyasız bir dostluk ve emniyet hava· 
tıbbiyenin ithaline müsaade edilecektir. sı içinde yaşamağa imkan bulabil-

Dün Ticaret vekaletinden mıntaka . l 
T. t lidürl .. gunv.. gelen bir yazıda sın er"· 
ıcare m u e Za M·ıı l Ce . . d b 

Yunanistanla yeni bir ticaret anlaşması ten ı et er mıyeti e u 
yapılacağı bildirilmiş, bu memleketten maksadla kurulmuştu. Bu beynel
ihracatçılarunızın henüz tahsil edilme- milel müessese uzun zamanlar Ver
m.İ§ matlılbatları olanların bunları tica- say muahedesine bağlı kalması yü-
ret odasına kaydettirmeleri emredilmiş- .. d f ~ t y ta 
tir zun en zaa a ugramış ır. ersay -

TUrk - Yunan klering anlaşması da mamen yıkıldıktan sonra ise, Al
Kanunusani ayı sonuna kadar uzatıl- manya, fikirlerde hasıl olan tehav
mıştır. vülleri hiç nazan dikkate almıyarak 

10 uncu yardım listesi 
hakiki bir sulh politikası takip ede
ceği yerde, Versayın yıkılışını Al
man emperyalizrnasının şahlanma· 
sına vesile ittihaz etmiştir. Ve Al
man taarruzları Versaya rahmet 
okutmuştur. Dünkü yekUıı 

Lira K. namına 1. J. Nahum 
67419 99 1. J. Naum sigortacı 

100 
25 

Zafer okulu üçüncü sınıf 
öğrencileri 2 86 
Aşçı Osman özkardeş ve 
biraderleri 15 
Kemeraltı camii imamı Şerif hoca 15 
Bay Osman 12 50 
C.H.P. Osmaniye ocağının 2 80 
Ticaret vekaleti ihracat 
b~ kontrolörlüğü memurları 134 ~o 
C.H.P. Cedit ve lsmetpaşa 
ocağının ikinci defaki topladıkları 
olup mümessil Ömer eliyle 250 
Ege taksisi sahibi bay Necmettin 10 
C. H. P. Attil~ ocağının topladığı 6 S:S 
Italya general konsolosunun 
ikinci defa 
Bir hayırsever tarafından 
Vali Kazımpaşa ilk okulunun 
büttin öğrencileri 
Fesli Tahir Sabri kardeşler 
Hilmi lbrahim çelebi 
Tayyare alayı ve tayyare fabri

15 
3:S 

71 11 
20 
25 

kası memur ve işçilerJnin 1421 61 
Mezbaha memur ve müstahdlınlıtl 33 20 
iş taksi sahibi Riza ve ortağı 15 
Konak önü taksi şoförleri 24 05 
Maliye müfettişi Zekl Kerempe 24 
Maliye mtifetti§l muavini 

69753 77 
Şimdi dünya yeni bir nizam isti-

yor. 
Eşya listesi : 

Cinsi 
Yatak 
Yorgan 

Milletlerin hürriyetlerini istiklal-
Miktarı - k k b 4. lerini zorbalığa karşı o~uyaca ir 

Yastık 
Battaniye ve kilim 
Ayakkabı 
Çorap ve eldiven 
Manto, palto, muşamba, pardüsti 
Şapka, kasket, bere, başlık 
Boyun atkısı 
Erkek geyim eşyası 
Kadın geylm eşyası 
Çocuk geylm eyası 
Çamaşır ve fanila 
Çarşaf ve peşkir 
Ayakkabı 
Çorap ve 'eldiven 
Manto, palto, pardüsü, muşamba 
Şapka, kasket, bere, başlık 
Erkek geyim eşyası 
Çocuk geyim eşyası 

Yekfuı 

Erzalı fbtesi: 

23 nizam ... 
8 Fransa ve lngiltere bu mabıadla 

23 silaha sarılmışlardır. 
400 Amerika büyük bir hassasiyetle 
233 b'. ••k d k il . .. d l 
106 

uyu emo ras enn muca e e cep-

209 hesini kuvvetlendirmektedir. _ 
16 Şüphe edilemez ki, Amerikanın 

380 istediği ve teminine çalıştığı nizam 
1058 ile müttefiklerin aradıkları ve temini 
2299 için mücadele ettikleri nizam ara~ 
7!~ sında hiç bir fark yoktur. 

132 SEVKE'J' BJLGJN 
151 

94 
217 

7 
38 

6199 

-*-Dünkü fırtına ve sel-
lerden şehir büyük 

tehlike atlattı 

Ibrahim Temizdal 
Halitbey okulu öğrencileri 
Maliye mü.fet~1 Mehmet Izmen 
DanUp ve Norsten sigorta Ş. 

22 50 Zeytinyağı 
20 80 -OzUm 

Kg. 72 
» 2529 

- BAŞTARAfi'l l ind SAYFADA -
cum etmiştir. 
Karşıyakada istasyon yakınında hay~ 

vaniyle gitmekte olan Ahmet admda bir 
zat büyük bir tehlike atlatmış, hayvaru 
saika isabetiyle elektrik cereyanına ka
pılarak ölmüş, kendisine bir şey olına· 
mıştır. 

32 

Adliyede --·-Ali Hizanın ağırcezada 
muhakemesi başladı 
Evvelki gün Tilkilikte Menzil hanın-

da Salih adında bir adamı tabanca kur-
şulyle öldürmekten suçlu olarak yaka
lanan Ali Rizanın mahkemesine, meşhut 
cürümler kanununa göre ağır cezada 
başlanmıştır. 

Mahkemede ifade veren ruç.lu, .son 
zamanlarda Salihin kendisine erkeklik 
ve insanlık izzeti nefsini rencide edecek 
şekilde sarkıntılık ettiğini, buna taham
mül edemiyerek kendisini tabanca kur
şuniyle öldürdüğünü ifade eylemiştir. 

Dinlenen şahitler, All Rizanın hüsnü 
ahlakiyle tanınmış bir genç olduğunu 
söylemişlerdir. Mahkeme heyeti suçlu
yu tevkif etmiş ve doktor muayenesine 
t§.bi tutularak akli bir halete mtibtela 
olup olmadığının tetkikine karar ver
~tir. - *-Yüksek ziraat 
enstitüsünün teberrüü 
Ankara, 6 (Hususi) - Yüksek zkaat 

enstitüsü talebeleri zelzele felaketzede-
leri için daha 800 lira teberrüde bulun
muşlardır. Boğaziçi liseleri felAketzede 
yavrulardan on ikisinin yatılı olarak hi
mayesini deruhte etmişlerdir. 

Faribol meyhanecinin üzerine öyle 
müthiş bir nazar atfetti ki, herif bu na
zarın altında adeta eridi. 
Düşmemek için arkasındaki duvara 

dayanmağa mecbur oldu. 
Bütün vücudu titriyor, zangırdıyan 

disleri birbirine çarpıyordu, 
Hele Faribolun kılıncmı çektiğin! ve 

uzun çeliğin sivri ucunun göğsüne doğ
ru uzandığını görünce maholduğunu an
ladı. 

Merhamet istemek için açtığı ağzın-
dan tek kelime bile çıkmadı. 
Boş bir çuval gibi yere yıkıldı. 
Herif bayılmıştı .. 
Faribol korkudan yarı ölmüş olan bu 

adama silah çekemezdi. Kılmcmı kınına 
koydu. 

Esasen meyhaneci bu hadiseden iki 
gün sonra ölmüştil. 

Faribo1: 
- Haydi Mistufle efendi, dedi, he

mPn atlarımıza atlayıp doğru Senmalu 

Yekftn 2601 

Bergama da --·--tJ' ç dela zelzele oldu .. 
Evvelki gUn saat on sekizde Bergama

da ik1 saniye devam eden bir zelzele ol
muş, 23.45 teki sarsıntı daha şiddetli 
geçmiştir. 

Dün sabah saat 6 da da Bergam.ada bir 
saniye devam eden bir zelzele kaydedil
mişse de hasar yoktur. -*-Yenipazar 
nahiy esinde 
Mektepıner kumba r a 
mevcutlarını zelzele 
felaketzedelerine 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Unutulan gözlük-

5 kanunusani 940 cuma günü·akşa
rru konaktan 7.30 da hareket eden 
Karşıyaka vapurunun üst katı bü
fesi önündeki koltukta numaralı bir 
gözlük unutulmuştur. 
Bulanların Emirler çarşısında fo

• toğraf malzeme mağazası sahibi 
: Hamza Rüsteme haber vermeleri ri-• : ca olunur .. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KISA CA: ···-· · ·· 
GÜL VE B'ÜLBÜL 
-~-

YAZAN: Eczacı K. Kdmil Aktaı 
veriyorlar ... 
Yenipazar, 5 (Husus!) - Memleke- Size bahçelerin şirinden, bülbülün 

timizin muhtelif yerlerinde zelzeleden güle olan aşkından bahsedecek deği
yersiz, yuvasız, aç, çıplak kalan ve biz- lim .. Osmanlı edebiyatı bir zamanlaı 
den imdat bekliyen binlerce bedbaht va- gül ve bülbül maceralarını dillere des
tandaşa yardım için nahiye müdürü Sü- tan etmişti.. Bülbül, bu minyon, oynak. 
leyrnan Şevki Yalçınkaya ile belediye hoppa kuş gül ağaçlarının dikenli dal· 
reist Şükrü Vural elele vererek halkın larına mini mini ayaklariyle konarak. 
verdikleri teberrüatı geceli ve gündüz- şakrak billil.rin, sesini berrak kahkaha
lü toplamaktadırlar. smı çözüp zincirleme gül ormanlanna. 

İlk okul talebelerinden bir kaç yavru- serperken, gül bu nazlı maşuka da yeşil 
muz kumbara mevcutlaruu bu felaket- yapraklariyle yakasını kaldırmış, ken
Zf:de vatandaşlara terketrn.lşlerdir.. İlk di içine gömülmüş gibi pembe yaprakla· 
parti Ankaraya beş ytiz kırk lira gönde- riyle yanaklarında hicabı belirmiş sev• 
r.i.lıniştii-. Bütün köylerde ayni faaliyet gili bülbülüne boyun eğmiş gibidir. Si
göze çarpmaktadır. ze bahçelerin şirinden bahsetmiyecek-

hayvanlarını bıraktılar ve yayan olarak 
kasabanın liman kısmına gittiler. 

Limanda, muhlelü cesamette otuz ka
dar mavna, kayık ve yelkenli vardı. 
Bunlar kalın halatlarla rıhtıma bağlan
mışlardı. 
Rıhtım üzerinde bir çok balıkçılar, 

bir aşağı bir yukarı dolaşıyorlardı.Bun
ların hepsinin de büyük bir neşesizlik 
ve can sıkıntısJ içinde bulundukları yüz
lerinden belli idi. 

Faribol ve Mistufle, rıhtımın ta ke
narından yürüyerek gemilere bakıyor
lar ve aradıkları bir ismi bu gemilerin 
ilzerinde okumağa çalışıyorlardı. 

Işte bu sırada bir adam karşılarına 
cıktı. 
~ - Zatı asUanelerl acaba Vijilan gemi
sini mi arıyorlar? 

Iki kahraman kısa bir an birbirlerine 
bakısttlar. 

Ba"Iıkçı kıyafetinde olan bu adam aca
ba aradıkları adam mıydı? 

tim, bülbülün çektiği dili belasıdır der
ler. Gül, mayıs ayının bu şirin gelini, 
her nedense •Ben yarime gül demem, 
gülün ömrü az olı.ır» kaziyesini yarat
ınıştır. Güle dikkat edin hiç öteki çiçek
lere benzemez, onda mütevekkil bir ru
haniyet vardır. Cennetin gül bahçeleri 
maruftur, mevlutlerde serpilen gül suyu 
ayni maneviyeti taşır, öd ağacı gibi.. Gül 
kolonysı olmaz, sanki gül esansına al
kol karıştırmak, onu günaha sokmak 
olurmuş gibi.. Osmanlıcayı Arap har.fle
riy le okur yazarken cGül tıpkı (Kel, 
gel, kül» gibi de okunurdu. Bazı süje
lerde ugüln yerine kel okunmakla .gül. 
crtaya bir de nükte atardı. Galiba gü
lün böyle şakacı.klan gtilmek masdan
nın emri hazırlığını da kabul edişiyle 
alakadar olacak .. 

Gülün güldürücülUğüne dikkat etmek 
gerektir, çünkil dikeni de vardır, gül 
her nedense tatlılığa filem olmuştur ... 
Gül şurubu, gül reçeli maruftur .. 

V akıl gül sirkesi tatlı değil, bilakUı 
ekşidir amma ecri vardır diye bedava 



lngiliz hava kuvvetleri 
~-----~~~-----*MMI----~---~~ 

Yaptıkları istikşaflarla Alman tayya-
relerini hava üslerinde mıhlamışlardır 

Kanada Müttefik ordulara malzeme gönderecektir 
Londra. 6 (ö.R) - Alman deniz 

ıayyare üaleri üzerindeki devriye faali• 
yetlerinden bqka (~liz tayyareleri Şi· 
malt Garbi Almanya üzerinde muvaffa
kıyetli ketif UÇU§ları yapmı~ardır. Oey• 
11 Telırrafın bir askeri muhabiri bu dev
riye uçuılarını harbin en mühim gayreti 
olarak kaydetmektedir. 

lngiliz tayyarelerinin müstahkem Al
ıma.n deniz üsleri üzerinde uçmaları çok 
mühim bir muvaffakıyet olarak sayıl-

maktadır. Zira bu Myede mayn dök.en 
Alman tayyarelerinin Alman deniz Üs· 
terinden ayn)malarına imkan bırakma· 
maktadır. 

Paris, 6 (ö.R) - lngiliz hava neza
retinin bildirdiğine göre Alman deniz 
tayyare üsleri üzerinde mutad devriye 
uçuılarından ba~a 1ngili7 tayyareleri 
dün akşam Almanyanın Şimli Garbi 
mıntakasında da muvaffakıyetli kC§if 

uçuşlan yapmlf}ardır. 
Paris, 6 (ö.R) - Kanada Batve1tili 

Avrupa harp sahnelerine niaheten ya. 
kanlığı dolayısiyle Kanadanın müttefik
lere, ihtiyaçlarını mühim mikyasta kar
oılıyacak harp malzemesi \'C mühimmat 
temin edecek mevkide olduğunu söyle· 
miştir. Ziraat nazırı da. Kanadanın bir 
kat daha takviye ettiği istihsali.ti!~ müt
tefiklerin iaşe ihtiyaçlarını mühirr: milıt· 
yasta karşılıyacağını beyan ctmi~tir. 

Fin - Rus harbı sıfırın altında 27 
derece soğukta devam etmektedir 

~~------~--:-._,._ *._.._-~~~~~~~~~-
Roma, 6 (Ö.R) - Harbin iptidasın- gibıdir. Dün Hclsinkidc sıfırın altında Soğuk arttıkça Finlandiya körfezini 

dan beri ilk defa olarak Sovyet arazisin· 20 • 23 derece soğuk vardt. Gece soğuk ~e Lacloga gölünü kaplıyan buzlar ka
de bir Fin ileri hareketinden şimdi hah- sıftrın altında 27 dereceye kadar çık- unlaşınaktadır. Ru.slar bu .suret](' buz 
&edilebilir. Fin kıtalnrının Ladoga gölü- nuştır. Kareli berzahmda ve şimal cep- üzerinden geçerek Mannerhaym hattına 
nUn şimalinde Rus kıırelisinde 15 kilo- l:elerinde soğuk bir kal daha şiddetlidir. yandan hücum etmcği tercih edecekler 
metre derinliğinde ilerledikleri Fin hü- Londra, 6 (Ö.R) - Fin askeri malı- ve beyhude yere asker zayiatmı mucip 
kUmetince resmen tevit edilmi 'lir.. Bu filleri Sovyet erkanıharbiye.sinin Man- olacak cepheden bir hücuma girişmiye
mıntnknda mUcadele devam etmektedir. ııerhaym hattına karşı derhal bir taar- c:eklerdir. Bu hafta içinde Ruslar Lado
Finler "maldeki Ru kuvvetlerinin iaşe ı·uz.a girişmesine ihtimal vermemektedir. ga gölünün buzlan üzerinde ınotörlü 
ve ınu,•asale yollarmı daha ziyade kes- Sanıldığına g<fre Ruslar müstahkem Fin kızaklar kullanml,:ilardır. Buzlar kalın-

ek istiyorlar. En mUhim bir sevkülceyş mevkilerini ve liınanlarım bombardı- laşttkça bunların kullanılması daha zi. 
merkezi olan Saltayı Finler tekrar işgal man etmekten ibaret olan şimdiki ha- yade .~~layl~tadır. Diğer cepheler
etmlşlerdir. Sovyet kttaları inkıtasız bir reketlerinde devam edeceklerdir. Ru.<J- d~ ~U.~ıın _hiç bı.r hadise yoktur. Ladoga 
şekilde rlcat ederek arkalarında tanklar, iarın Mannerb.aym hattına karşı topçu golunun .şımal şarkisinde Ruslar bazt 
toplar, mitra!rözler biralayorlar. ateşi devam etmektedir. Kwllar bu hat ~uvaf(aktyetsiiliklere uğramtŞlardır. En 

Paris, 6 (0.R) - Finlandiyada müt- kar.ştSında siperler kazmakla meşgul- şıınal cephesinde müthi~ soğuk sebebi-
his sot'Uklar harp faaliyetini durdurmuş clür)er.. le bütUn faaliyet tamamen dunnuştur. 

Kudüsten 
Bir •ıhhiye kola 

geliyor 
Kudü , 6 (A.A) - Sthhi levazımı ve 

felaketzedelere yarıyacak sair mevaddı 
beraber götürecek olan mühim bir ~
hiye kolu bugliruerde Türkiyeye dogru 
hareket edecektir. 

TUrldye hariciye vekili Filistinin Ana
dolu ahalisine bu yardımından dolayı 
le.şekktir etmiştir. 

Bir Ras tahtelbahiri 
bir isveç vapurunu 
batırdı... 
Stokholm, 6 (Ö.R) - Botni körieün.

de bir Rus 1ahtelbahiri tarafından tor
pillenerek alevler içinde yanan Tondras 
lsveç yapurunun mUrettebatt kurtanl
ınışbr. Vapur diln gece geç \·akite ka
dar yamyordu. Bilahare akın~ya kapıla
rak kayalıklara süri.iklenmiştır. 

İsveç hükUmeti bu hadiseyi r.:oskova 
neldinde protesto ctıni~ ve tahkıkat ya-
pılmasını istemiştir. 

Amerikanın notası 
Roma, G (Ö.R) - Amerika har.iciy~ 

nezareti ınüttefikleı·in abloka teublJ'lcn 
hakkında İngiliz sefaretine bir ?O~ 
göndererek Amerika vapurlarının Ingı-
11% kontrol Jimanlanna sevki dolayısiyle 
Amerika vapurlarının ve dün~~uı .. d~
(,'ac olacakları :aırarlardan İngıliz huku
metinl mesul tutacağını bildinniştir. 
ispanyada taeyanlar. 
Madri.d, G (A.A) - Padcloliviriıı :su-

1.ırı Sevile şehrinin de diğer mahallele
rini de istila etmiştir. Nehrin suları al
çalnuığa başlaııuştır. Algesi~as ve. Jerz· 
de tuğyanlar \•ukua geldiği hi1dirılmek
tedir. 

ltalya n politikası 
ROMA - La Tribuna gazetesinde 

M. Maraviglia şöyle demektedir : . 
•Faı:;ist İtalyanın harid siyaseti lııç 

bir zaman müphemiyet arzetmemiş, f~
kat bidayetten beri kat'i surette te:;bıl 
dilın.iş bir plfın takip etmiştir. Bu pla· 

nm ana hatları i · cv\·eke olduğu gibi 
Şimdi de sunlardu: : Revizyonizm, anti 
Bolşevizm~ ve İtalyan menfaatlerinin 
müdafaası, İtalya rc\•izyonizın sayesin
de Versay muahedesinin haksızlıklarını 
berfora{ ve sulhun takvivesine yarıya
cak e a!>lı sartları temin ~tmeyi, \'e ay
ni 1.aınanda, V ersayda hnksızh~a maruz 
kaL-ın yegane galıp devlet olıın ltalyaıun 
beynelmilel 'azivetmi ıslfıh etın('~ i iste
ınel.tedir. 

ltalyanın Rusyaya 
taarruz niyeti 

karşı hiç bir 
yoktur 

Paris, 6 (Ö.R) - İtalya Avrupanın Cenubi Sarkisinde R t. ı· . 
· · f"L ·ı k' k d' . us aa ıve-tını a axa ı e ta ıp etme te ır. B. Gayda cCurnalc it l . · ~d 
\ı d'k ··ıAk d .. . a }a~ gazetesın e 

en.e l mu <' atın a gonişülen meseleler müna~ebetiyle diyor ki: 
dtalyanın Sovyet Rusyaya karşı hiç bir taarru, n· t' kt F k . . . •. ıye ı yo ur. ·a at 

Avrupanın medenıyetmı ve selametini muhafaza k· ·ı k .. · . . aygusı e omunız-
mın taarruzuna ınanı olmak azmindedir Sovyel R h d t f · 

A • kA I . . · usya u u suz ter l 
ve mesaı ım an armı ihtıva eden muazzam ara·,1•5 • d 1 ·ı· d k' d 

1 ' ı a u ın e sa ın u-
ru !unca talya bu memlekete asla ihtilaf halı·n d" · k · . .. .. e mımıyece tır.» 

Parıs 6 (O.R) - Bugun aksama dol'rru Yenedikte it } F' 
h · · 1 . . • e a yan ve ın 
arıcıye naztr ar~ Arasın,-la ıkınci bir mülakat vuku bulacaktır. 

Rusya ıle Bulgaristan b ir ticaret 
anlaşması imza ettiler 

Mo.-.kO\'a, 6 (O.R) - Sov~ et Rusya ile Bulgarıs· t· . d b' . 
· fa' h d · · d. an aıasın a ır lıcaı·ct \•e ,,eyrı.se m mua e ec;ı ınu:a e ılıniştir. Bu vesikaya s . . l · • . 

rrüseriyle Bulgar maliye nazırı iınzalarmı koymu,şl Od\i)et rnrıcı tıcarct ko-
M h d .. l'k . tk' ar lr. 

ua e e uç ene ı hr. ı taraf, ticaret islerinde b' b' · . .. 
d -L d ı 1 . • ır ırıne en ırı.radc mu-

saa eye. mauı~r ev et muame esı yapacak, li~ari mlibadn\fı. .. . .· 
a\•et edılecektır. ' ' • tta musa\ ata 11-

Anlaşrnaya ~öre iki memleket ara.:-.mda ticari ınübacidelc . k. < 
yılında 920 mılyon levaya baliğ olacaktıı·. r ~ e unu 1.140 

B1 u~gard i t~ndan Rluı;;~l'aya piriılıç, tu7., deri satmasına mukabil ıJraal maki
ne en, eınır ve pe ro satına a acakttr. 

Finlandiyaya ya
pılan yardımlar 

Cenevre, G (Ö.R) - Finlaııdiyaya 
yardımı kabul etmiş. ohm lıükümelter
den en son olarak Ürügvay hüküıneli 
de maddi ve manevi müzaheret kararı
m milletler c:eıniyeti umumi katipliğine 
bildirmislir. Oı·ügvay ilk yardım olarak 
Fınl::ındiyay::ı 3500 ton pirine göndere
cektir. 

Stokholın, fı (ÖB) - Finlandiy::ıya 
gönderilen gönülli.ilerin ilk kafilesi harp 
~ahac;ııı<! vamnştır. Danimarka ve Nor
' eçtcn yeni giiniilliiler kafilesi yola çık
ımstır. -+
İT AL YADA 
iAŞE MADDELERİ 
Roma, 6 (Ö.~) - Bu ayın on beşin

den itibaren Italyada her türlü iaşe 
maddeleri vesika usulüne tabi tutula
caktır. Bu ihtiyati tedbir. harp halinin 
A nupada clc\•anu miiddelince iltiha7. 
edilecektir. 

İskoç alaylarında 
etekler kaldırıldı 

Garp cephesinde 
Mütte i:ik ordunun 
muvallakıyeti 
ehemmiyetlidir ... 

. Pari<:~ 6 (Ö.R) - Dün garp cephe
sıı.1dc l• raıısız toµçu su gcnis sahada fn. 
alıyete geçmistir. Topçu atesi diişman 
lıattının on bir ınil gerisinde hli\ iik Al
man kuvvetlerinin yerleştikleri· köylere 
lc\'eccüh edtlıniştir. Müteaddit nokt.ı
lr,:.da .. Alnıan deniyele:ri geri püskürti.il
ınuştur. 

Fransız <le\•riyelcri Alman hatlarının 
b~r noktasuıdan iki mil içcı·i girıııi~ler
d~r: B~ çarpışmaya iki taraftan 2500 
kışı 1~ti.rak ~tmiştir. 
. ParlS, .. fı (O.R) - Garp cephesinde iki 

taraf ınuirezelcrinin biiyük faaliyette 
1::ulundukları göriilınüştür. MozPlin şar
kın.da bir cok baskınlat· yapılmı~tır .. 
~0Jl~rda Fransız dağ müfrezeleri ken· 
dılerıne \·erilen Yazifelel'i muvaffokıvet-
lc yapnuşlardır. · 

. ur--
HALITBEY 
~kulunun yardımı 

Autı Bolscvık ~ıyaset sayesinde ele Av
z:'Pa ınedeııiyeb, :ı. ani milletlerin en ip- Lonclra, 6 (A.A) - Yünden tasarruf 
hdııi i tiklal !:)artlarını müdafaa etmek edilmek üzere İskoc alaylarında ünifor-

ni zamanda Ru d"\'letinin kendi top· ma eteklerinin kaldırılmasına karar ve
rnklarından taşma ı neticesinde, İtalya· l'ilmesi münasehctiyle dün Aldyeshotda 
nın Dnlkanlarda ve Akdcnizdcki vaziye- sembolık merasim yapılmıştır. Iskoç kı
tini , ahim urC'tte tehlikeye girme inin lalarının <>nünde bir etek yakılarak kiil
onüııe gcçıncyı istihdaf etmektedir... Ieri bir ka\•anoza konmuş ve kavanoz 
Böyk·ce göı ülüyor ki, italyanm menfa- ki.ıçük lıir mezara defnedilmiştir. 

Izınir Halitbcy okulu i\gn•ncileri harç
~klııı ıııd~n lıiriktirdiklcri 20 lira seksen 
u:~şu Kızılal merkezine yatırmak su

ı ctıyll' felaket gören kardeslerinc alll-
1--alarım gö tC'rınişlcrdir. 

atlerı Avrupanın sulh , e medeniyet Mern im esnasıncla ınuzika matem 
csasl,u iylc hcmahenk bulunmaktadır.• marşını çalmıştır. ,_ .......................................... ... 

Kulakl ra z.İ.) nfct, göııilllerc nc.,.c;e, Ti.irki.} enin eı~. ~~ıcl sesli sanatkarlart 

Banıiyetlı yurt c;ocuklarını takdır cde-
rız. 

Alman tayyareleri 
$etland üzerinde 
I . ..onclra, li ( A.A) - Düsınan tayyare

lerı bu sabah Şetland adaları üzerinde 
uçmuşlardır. İngiliz harp tayyan!h-ri ha
\ ~la'.ıııuşlardır .. Tehlike işareti \ erilmc
ınıstır. 

Edirnedc 
Feliketzedelere 
yapdan yarclunlar 
Edime (Hususi) - Zaman zaman blr 

çok feliketlerie .kar§ılaşan ve bunun 
acılannı çok iyl bilen Trakyalılar ve 
Edirneliler Erzincan ve havalisinin uğ
radığı felaketzede karde~lerimb:e yar
dun hususunda tehcrrülerde bulunmak
tadırlar. 

Kızılay kurumu her gün yekunu ka
baran para ile giyecek \'e .. rtünecek eş
ya tebenilalını kayd ve dercetmektedir. 
Bugüne kadar nakdi teberrüat 5000 11-
ra.rı bulduğu gibi eşya miktart da 5 bü
yük balyayı geçm~tir. 

Bilhassa havanın ınuhalefetint" rağ
men durmadan mahallE- mahalle bütUn 
evleri gezerek şefkatli bayanlarunıun 
yardımlarını büyük bir feragatle temine 
çalışan vali Ferit Nomerin sayın baya· 
nının başkanlığındaki kmlay bayanlar 
kolunun mesaisi takdire şayandır. 

Havsa nahiye.c;inin hamiyetli halkı da 
7.ahire ile birlikte şimdiye kadar 1000 
f:r~ t 0 berrüde }"'lunınuştur. 

Edirnerle kara kış 
Edirne. (1 Iususi) - Trakyayı bastı· 

ran kara kııı faııılasız şeldl<le devam et
mektedir. 

Bir kaç gündür Edirne \'e hnalisine 
vailan karla her yer örtülmÜ!flÜr. 
. Ergene nehri suları yükselmiş ve bii· 
tün Ergene ova:;ını ular İstila etmiştir. 

Meriç. Tunca ve arda nehirlerinde 
fazla su olmakla beraber henüı: hiç bir 
ta~kınlık vulıtubulmarnıştır. 

Edirne. (HusUJİ) - Bir müddetden 
beri Avrupa şimendüfer nakliyatında 
vulcua gelen gecikmeler son günlerde 
azalmıştır. Gerek Scmplon ekspresi, ge
rekse konvansiyonel her gün şehrimiz~ 
pek az bir teahhürle gelmektedir. 

GireAunda d~ 
Bir hareketiarz oldu.. 
Gire un, 6 (A.A) - Gece saat 22.45 

te şehrimizde iki saniye süren bir hare
ketiarz daha olmuştur. Hasar yoktur. 

Gaziantep. 6 (A.A) - Yer sarsınlısı 
felaketzedelerinden .şehrimizde yerleşti
l'ilecek olan 1200 kişinin iskan "e jaşe 
blerine ait hazırlıklar ikmal edilmiştir. 

Elazığ. 6 (A.A) - Çocuk esirgeme 
kurumu merkezi 20 yavruyu yuvasında, 
50 çocuğu da ~\'!erde barındırmak imka· 
nını bulmuştur. 

- -./;r-
Belcikanın protestosu 
Brü~I. (; (Ö.R) - Belçikarun Bcrlın 

elçisi Almarı tayyarelerinin Belçika top· 
ıaklımnda ucu.c;wıu protesto etmiştir. 

MOLOTOFUN 
BEKLİN ZİYARETİ 
Londra, 6 (Ö.R) - Alınan ajansı, B. 

Molotofw1 yakında Berlini ziyaret ede· 
ceği hakkındaki haberlerden Alınan ha· 
riciyesinin henüz resmen haberdar ol
madığını hildirmektedir. 

-ı;...-

Rumen kralı 
Ordunun geçit 

Te$minde 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİl<'EOE _.. 
adal:atlerini bildirmişlerdir. 

Roma, 6 (ö.R) - B. Cayda c.Gyo· 
ruolc'd ltalya> gaı:etcsinde unları yazı· 
yor: 

ltalyanın Tuna. Balkan memleketleri· 
ne karıı siyasi hattı hareketi Kont Ciano· 
nun nutku ile tesbit edilmişitir. En büyük 
Balkan devleti olan ltalya bu noktada 
doğrudan doğruya daimi olan miittefik
lerini teyid etmektt• ve Balkan milletlerj. 
nin arazilerini ve milli haklarını mııhafa
za etmeleri lehinde bulunmaktadır. ltal· 
ya bu milletlerle sulh havaaı ve namus· 
kiirane bir i birliği dahilinde yaşRml'lk 
ister. Diğer taraftan bu memleketlerin 
kf"ndi müttefikleri ve umumi menafii te
mine ltralarında muallakta ıkalan mesele
leri cesaret ve samimiyetle tetkik ederek 
dostane iııLiıliğine kısmen umumi Gir U7· 

!aşmaya varmalarını ar.1:u eder. Bazı 
lngiliz gazeteleri ltalyanın kendi idaresi 
altında bir Halkan bloku tesİ!I etmek İs· 
tediği şayialarını çıkarını !ardır. Bu iddia 
Kont Cianonıın nutkunda !larih olarak 
tekzip edilmiştir. ltalya hareket ~erbesti· 
sini muhafaza etmek i~tcr. Blok te~kili 
fıkrine kapılmamakla beraber Tuna ve 
Balkan devletleri arasında yakınlasmayı 
arzu etmekte ve teşvik etmektedir. Bu
mın e:;ası da aralarında muallakta bulu
nan meselelerin halli ve müştert'k olan 
müttefiklerin tasdik ve takdiridir.> 

11 ı ....,....-------~ 
~Melek Sinen1asında 
' ~ Uu~iin iki hii~ iik riliııı birden 

~ YARALIKARTAL 
Ki.ARK GABi.., l\IİRNA LOY, Lİ· 
YOSEL HARRİMOR ve SPENSER 
TRAÇİ gibi Hollyvoodun dört kud· 

~retli arli tin ba rollerini oynadığı 
~ a~k, kalıramanhk ve arkada'!lık 
~ de.stam 

~Dinamit kaçakçıları 
"" Gayet Jıe~·ecanlı \'e meraklı 

ına<"era filmi .. 
SEAl'iSl..AR : Her gün 3.50, 5.4:>, 9 

Cumartesi, pa7.ar 12.30 da başlar 

su -Bn. l\lualla \'c Bn. Hami~ eti 'fi.irkçe ı..ozlu • • 
ı ·· YENİCERİ H ASAN Filminde dinleyınız 
2 •• CANİLER HAKİMİ yahut ŞEN KOVBOY 
3 - 4 - YLNİ RE, ·KLİ 1İKİ YE HARP JURNALJ 

~-----..................................... ... 

HEPSİ BUGÜN 
LALE VE YENİ rAN SiNEMALARINDA •• 

Tosun 
YENi'DE 

Paşa 
layık olduğu 

SON HABER 

Hareketiarz nıünasebctile 

Kalkôta Müslümanlar. 
taziyetlerini bildirdi 

Ankara, 6 (Huıusi- - lran Büyük Elçili, Şahinph Hazretlerinin 
hareketi arz felaketzedelerine yardım olmak üzere hediye ettilderi lC4 

berrüün gönderildiğini bildirmiıtir. 
Ankara, 6 (Hususi) -Tahrandan bildirildiği.ne göre lran Ba veka

let ve Hariciye Vekaleti memurlara tarafından felaketzedelere toplan
makta olan tebcrrü mikdarının şimdiye kadar 14 bi.n liraya baliğ olmuf
tur. 

Ankara, 6 (Hususi- - 1-tareketi arz felaketi dolayısiyle fevk.alide 
mütcesıir olan (Kalkuta) Müslüman Cemiyeti ve (Bombay) belediye 
reisi ve islim Cemaati reisi Kmlaya ve ismet lnönüne teessür ve tazi
ye telgrafları çcltmişlerdir. 

Orta Avrupa şampiyonu 

F renç Varoş Muhafız 
Gücüne galip geldi 

Ankara, 6 (Hususi) - iki maç yapmak üzere şehrimize gelen 
Macarların (Frenç Varoş- takımt bugün Muhafız Cücile kar ıla tı. 
Seyirciler arasmda Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu ve Macar elçi.si 
ve daha bazt tanuımt. şahsiyetler de bulunmuştur. Oyun çok heyccanh 
w: kısmen Macarların lehine devam etmiştir. 

Yer tutmasmı ve idareli oynamaıını çok iyi bilen Macar oyunculara 
oyunu iyi bir ahenkle idare ediyorlardı. 

Oyunun neticesine doğru iki taraf da canla başla çahşıyorlardt buna 
rağmen oyun 6 - 4 Macar takımının galibiyetiyle neticelendi. 

Mersinin kurtuluş bayramı 

Milli müfrezelerin şehi
re girişleri temsil edildi 

Mersin, 6 (Hususi.) - Mersinin kurtuluş bayramı co~kun \Czahürat için
de kutlandı .. Şehir baştan başa donanmış, sabahleyin mitli ınüfn;:z.elerin şeh
re girişi sembolik o'arak temsil edilerek hn1k tarafından sürekli alkışlarla 
karşılanmıştır .. 

Mersin stadında hayrak çekme merasimi esnasında hararetli nutuklar 
.söylennıi,ştir. 

F.bc..-di Sef At.atürkün hatıra.ı;ma lıürruelen bir <lakika .rukut eclilm~, a ke
ri kuvvetler ve mektep talebeleri bir geçit l'CSmi yapmışlardır. 

Mersin belediyesi, büyük gün şerefine 'bir ziyafet verm~, ziyafetin sonun
da belediye reisi Toroğlu beliğ bir .nutuk söylemiştir. Reis nutkWld bütün 
Türk milletinin MillJ Şef 1nönUnün etrafında bir kitle h tinde toplu bulun
duğunu tcbnrfö: ctlirmis ve alkışlanmıştır. 

Bursa seylibı 
Açlığa maruz 2000 kişi 
diğer köylere taşınıyor 

Bursa, 6 (A.A) - M. Kemalpap ovalarını istila ctmi olan sular, 
gi.inden güne çekilmekte ve Apo1yond gölü de tabii seviyesine inmek· 
tedir. 

Sular tarafından ç.evrilmiş olan Kumkadı, Ormankadt ve Voyvoda 
köylerinde açlığa maruz bulunan 2,000 ki~inin civar köylere nakillerino 
çalı ılmaktadır. Bu i~ için Bandtrma ve Apolyond' dan gönderilen mo
törlerle askeri tombazlardan istifade olunmakta ve mahsur köyler halkı 
bu vasıtalarla civardaki daha yüksek köylere getirilmektedir. 

Suların tahrip ettiği bentlerin tamiri ve ileride böyle bir tehlikeyi 
önlemek için icap eden tedbirler alınmtş bulunmaktadır. 

l·jnlandiya harbı, Rus ordusunun 
askeri şöhretini sarstı 

Paris, 6 (Ö.R) - Rus ordusunun Finlandiyadaki muvaffakıyetsiz
liği Balkanlarda Rusların askeri şöhretini ı;arsnuş ,.e muhtemel taarruz· 
lara mukavemet hususundaki emniyeti artmı tır. ltalyan - Macar mü
zakereleri bu noktaya tekrar dikkati celhetmektedir. 

ltalya Macaristana karşı yapılan haksızlıkların tamirini iltizam eder 
bir siyaset takip etmiştir. Fakat ltalyan • Yugoslav anlaşınasınm ak
dinden beri Macarların Yugoslavyaya kar~ı hudutları değiştirmek 
temayüllerine sed çekmiştir. Çeko lovakyanın inlıidamı üzerine l\1aca
ristan bu cihetten istediği arazinin mi.ihim l.ıir kt:;muu ele geçirmiştir. 
Şimdi Macarlar ancak Romanyaya gözlerini çevirecek vaziyettedirler. 

Lehistanın işgali sıralarında Macarlar, Basarabyaya kar ı muhtemel 
bir Ru hareketinin Romanyayı Zc yif düşürerek kendi emellerine de 
hizmet edebileceğini ümit etmişlerdi. Fakat Finlandiya şimdi vaziyeti 
değiştirmiş ve Rus ordusunun şöhreti azalmı tır. 

................................ .. 
Kültür park Sineması 

TELEFO •: 3151 
BUGÜN İKİ FİLiM TAKDİl\I ımh.·on 

1-KUMA RBAZ 
l' RANSANIN NA IDAlt ARTis1·umi 

vivJAN ROl\IANCE VE PİERRI: Hl.Al ·c·11AR 
Tarafından temsil edilıııi ailevi, içtimai ve :ılıliiki bii~ iik filim 

2 - ŞEN HAYDUT 



Erzincanda harap olaıı mahallelerden biri t:e bir kısım felaketzede vatanda§larımız Erzin.canda enkaz altından çıkanlan ve sedye ile istasyona getirilen bir çocuk imdat trcııine yerleşti1'iliyor 

Sarı Kitap -
Fransız Hariciye nezareti tarafından nefredilmi1tit 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aimanydnın 

gösteren 
harp '. . . 

mcsunyctını . " vesikalar sıyası 

Türlıceye çevir2n Dr. FARUK EBEM 
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29 ACUSTOS GUNO 
B. Nevit Henderson lngiliL hükümetİ· 

nin cevabını Hitlere tevdi ettiği sırrıda, 
Alman devlet reisi ile bir saat on dakikn 
konuştu. Bu mükalemenin ana hatlan, 
B. Kulondr vasıtasile Parise şu şekilde 
bildiriliyordu: (Şansölye çok sakin ol· 
makla beraber, Polonya hakkında hiç te 
müsamahakar değildi. Danzigten bahis 
bile ctmiyerek bütün koridoru istediğini 
bildirdi. Fakat lngiliz teklifini dikkatle 
tetkik t>deceğini, ve cevabını tahriri ola
rak vereceğini söyledi.) 

29 Ağustos sabahı lngiliL elçisi, Ber
lindeki Fransız sefirine, Hitlerle yaptığı 
mülakatı tnfsiliııla anlattı. Bunun üzerine 
B. Kulondr Fransız Hariciye nezaretine 
ıu telgrafı gönderiyordu: 

(Mülakat sırasında, Hitler Polonya
dan İstediği ıeyler üzerinde ısral" etti. 
Geçen Nisan ayında cok makul teklifler
de bulunduğunu bildirdi. Bugün iste
diklerinin Dan:zig, koridor, ve Polonya 
Sile:zyıısında yapılacak olan arazi tas
hih:abndan ibaret olduğunu zikretti. Ne
vi] Henderson bu programın münakasa
aına ginnekten imtina ederek fU ıekilde 
'cevap verdi. lngiltere Almanya ile bir 
muahede yapmak hususundaki teklifi 
l<abut etmektedir. Fakat bunun için bir 
9art koşuyor. Bu pıt Almanyanın Po
lonva ile serbestçe ve mÜ$avİ prtlar tah
lmda ve Polonyanın esaı menfaatlerine 
riayet ederek bir anlqma akdetmesidir. 
ln111iz elçisi bu sözlere, Polonyanın bu 
,.rtlar dahilinde müzakereye hazır ol
duğunu bildirdi. Bu mükaleme sonun
da, lnıtiliz meslekdqım, Hitlere iki su
al sordu: 

1 - Polonya ile bilvasıta müzakereye 
baılamağı lıı:abul ediyonnusunuz? 

2 - AlıalJiyetlerin nakli sureli ile 
8lcalliyetler meselesinin halline taraftar. 
mı •ua? 

Birinci suale l Jitlerin cevabı şu ol
clu: 

- Size hemen timdi cevap veremem. 
Evvc1a lngiliz cevabını çok samimi bir 
dilı.katle tdlcik etmeğe mecburum. Ve 
lı:onU§ma da hazır bulunan Ribbentroba 
dönerek, derhal bu İşe başlayınız .Mare· 
pi Cöringe de size iltihak etmesini sÖy· 
)eyiniz dedi. 

ikinci suale kar,ı, Hitlcr: 
Bu Enideli olabileuk bir formüldür. 

dedi. Ve aynı günde bu <ıuale cevap ve
rebileceğini zannettiğini ilave etti. Nevil 
Henderson İse, acele etmesine bir sebep 
olmadığını, lngiltcrenin karar vermek 

için iki gün lazım geldiğini işaret etmesi 
üzerine, Hitler acele etmek mecbur;ye
tinde olduğunu söyledi. Ve su sözleri 
ilave dti: 

- Bazı memleketlerde zannolunduğu 
gibi bilof yapmıyorum. 

lrıgiliz elçisi, Polonyaya karşı yapılan 
silahlı bir müdahalenin mutlak surette 
Almanya lngiltere arasında harbi doğu
racağını jşarel etmekle iktifa etti. 

Aynı gün, öğleden sonra, lngiliz elçi
sinı~. Hitler cevabi nutkunu şahsen veri· 
yordu. lngiliz elçisi derhal cevabı Lond
raya telgrafla bildirdi. Bu ikinci görüşme 
dolayısiyle. Nevi! Hendersonun Fransız 
elçisine söylediği sözleri. B. Kulondr 
Parise tel don in bildiriyordu: 

( lngiliz elçisi bnnn şunları söyledi: 
Mükrılememiz çok fırtınalı oldu. Hitler 
bana şunu söyledi: fngiliz hükümetinin 
orcluğu iki uale cevabım şudur: 

A - Bilavasıta mükaleme: Bir netice 
hasıl edeceğini :zannetmemekle beraber, 
J.-abul ediyonıL Fakat bi.r tartım var. 
Y nnn 30 Ağustosta. bir Polonya mü
me~sili Berline gelmelidir. 

B - Polonyaya verilecek beynelmilel 
garanti. Arazi temamiyet.ini alikıııdar 
edecek bir garantivi ancak Sovyet Rus
ya ile mutabık kaldığımız takdirde vere
bilirim. 

A - Cevabı icin, Hitlere bu cevabm 
daha ziyade bir ü1timatom mahiyetinde 
olduğunu ipret ettt Hali hazır vaziyeti
nin mun süremİyecei11 cnabını verdi. 
Ve Alman Polonya ord•Jlarmm seferber
lik halinde kllJ"fı karsıya dordukl,.nnı, 
hadise ve carpısmalann denm etti~ni, 
ubgün be4 kitinin öldüğünü ( 1 ) ve bü
tün bunlarla Jngilte~nin alay ettiğini 
ilive etti. 

Böyle bir istinada karşı itiraz ettim. 
Ve müme~silin vurudu için tesbit ettik
leri müddetin uzatılmasını jstedim. Fa
kat hic bu müddeti uzatmağ1 kabul et
medi. Vt> esbabı mucibe olarak ta Var
fovadan Berline, tayyare ile 90 dakikada 
gelmek kabil olduğunu söyledi. Kendi
sinden, Polonya murahhuının, bir mu
rahha!'la yaku,acak ,ek.ilde kabul edilip 
edilmiyecei::ini. müzakerenin mü:.avi 
,artlar da hilinde cereyan edip etmiyece
ğini sordum .. Cevabı. 

- Evet, hiç ~iiphesiz. 
Oldu. 

•• Bl'J'MEDI •• 
( 1 ) Şimdi bu raldıam insana ne lıadar 

küçük görünÜyor. - Mütercim -

Şimdi bir harabeden ibaret olan Er- Karısını 
Yaralamış .. • 

zıncan modern bir şehir olacaktır ÇC§me kazasının Çiftlik köyiinde• 
Ömer oğlu Mu!<tafa Özçelik, karısı Bn. 
Fethiye ile knvga ederek kendisini ma .. 
şa He başından ve vü,,cudumm muhte
lif yerlerinden yaralamıştır. Suçlu ya• 
kalanmıştır. 

DOKTOR 
Behçet Uz 

Çoc:ulı hastalılıları 
Mütallassuı 

Hastalarını her gün saat 11.30 dan 
1 c kadar Beyler sokağında Ahenk 

1 matbaası yanındaki hususi kıliniğin- ' 
~de kabul eder. 

VO'.ZZ: Ç0:~/./7.7..7.ZZZ'"LZZJO 

l Yanmdan bir an ayırmadığı yavrusuile berabı:r Erzincan DOKTOR 1 getirilen yaralı bir kadın 
kiJ•enin mürocaatte bulunmasını Ankara 6 (Hususi) - Amerika Kızıl . 

beklemeden harekete geçmi,, Kı- haçının yüz y~ta~h seyyar hastanesi ~rHamı·~ Ataman zrlay cemiyetiyle temas irin beni Erbaaya scvkedıldı. 
~ MALATYADA 

göndermiştir. Ankarn 6 (Hususi) - Erzincandan 
lüzumu kadar sağlık ekibi ve r,etlrilecck zelzele felaketzedelerinin 

malzeme Türkiyeye süratle sevk- Malatyada iskanları için icap eden ted- ı 
edilecektir. Gösterilen umumı birler ıılınmıştır. Malatya mim yarılım Kulak, Burun, Boğ~ ve Hançere 
alaka, yalnız felaketin arcuında komitesi bunun için mahallelerde boş hastalıkları Uzmanı 

evleri kiralamıstır. Aynca bir otd ve Manisa, İzmir Caddesi No. 132 
duyulan teeasürün neticesi değil- ŞEN SİNEMASI y ANINDA bir hamam lıazırlımmıştır. 
dir. Türk milleti bütün diinyanın Malatyaya nakledilecek felaketzede'- Saat 3 ten sonra hastaları kabul ve 

~-~ sevgi ve sempatisini kazanmıf }nr evvela bu otel ve hamama alınacak, tedavi eder. 
~~;',tll!llll~ bulunmaktadır. bilfthara ihtiyaçları temin edilince kira- lıwlli1ıiıiiiiıııiiiiii•••4••••••1• 

- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

felaket dünyanın her tarafında 
fevkalade teessürle kar,ılandı. 
T efkilatımıza dahil bütün millet-
ler yardıma hazır olduklarını bi
ze bildirmiıtir. Tefkilatımız Tür-

BAYINDffi TAPU S1C1L MEMUR
LUCUNDAN: 
Bayındırın cami mahallesinin hükü

met caddesinde sağı ve arkası Hüseyin 
oğlu Mustafa veresesi hanesi, solu baş 
~avuş Hüseyin veresesi hanesi, önü yol 
ile çevrili kahvehanenin bila senet ma
liki Muslih oğlu Hüseyinin 310 yılında 
vefatile evlatları Kamil ve Mustafa ve 
Muslih ve Şerüeye kaldığı ve aynı ta
rihte Hüseyinden müntekil emvalin ve
rese arasında icra olunan taksimi dola
yısiyle Mustafaya kalan bu kahvehane
nin 333 senesinde ölen Mustafanın ve-
resesi namına tesciline kaza tapu komis-
yonunda karar verilm~tir. 

Kamil Muslih Şerüenin nerede olduk
ları bilinemediğinden keyfiyet kendile
rine tebüğ olunamaml§tır. Ilin tarihin
den itibaren bir ay içinde sağ olanların 
kendileri ve ölenlerinin de veresesinin 
itirazları varsa bildirmeleri ilAn olunur. 

66 (35) 

Böyle büyük mevkide bulunan Janan evlere yerlestirilecektir. 
bir milletin felaketiyle bütün Evvelki akşam Erzincan zelzele mın
dünyanın samimi surette alaka- takacıından Malatyaya 35 kişilik bir fe

laketzede kafjJesi gelmiştir. Felakeb.e-
dar olmcuı gayet tabiidir.» delere sıcak yemek verilmiş ve on dör-

B. Rajycl bu akşamki trenle Ankara- dU Malatyadaki akrabaları nezdinde mi-
ya hareket etmiştir. safir olunmuştur. On sekiz kişi de Ma-

Istanbul 6 (Hususi) - Erzincandan latyadakl fabrikalara yevmiye ile yer
hareket eden felAketzede treni bugün leştirlhniştlr. 
geldi. Felaketzedeler muhtelif yerlere Bu sab:ıh ta Malatyaya 21 k.Jşl Erzin-
yerleştirildiler. candan gelmiştir. 

Zayi 
Türkiye Cümhuriyeti ziraat bankası 

Tire ajanında 288 numaralı vadesiz ta
sarruf sandığı tevdiat hesabımda kul
lanmakta olduğum tatbik mUhrUmU za
yi etmiş olduğumdan ve yeni tatbik 
mührü kullanacağımdan zayi et.mlş ol
duğwn eski mühriln hilkmil olmadığını 
ilAn eylerim. 

Tirede Çıtak Osman oğlu Ibrahim 
68 (33) 

tzMtR stCll..t TİCARET MEMUR
LUG-UNDAN: 

Sami Ruso ticaret unvanile hmJrde 
peştamalcılar çarşısında şalvarlı oğlu 
hanında 97-5 numaralı mağazada her 
türlil eşya Uzerine ticaret yapan Sami 
Rusonun işbu ticaret unvanı ticaret ka
nunu hükümlerine göre sicilin 2622 nu
marasına kayt ve tescil edildiği ilin olu-
nur. 67 (34) 

TtRE ASLtYE HUKUK MAHKE. 
MF.StNDEN: Sayı: 47 

Tire kilçilk kale köyünden durmuş 
kızı ve abdurrahman karısı Esma du
man tarafından kocası tirenin peşrefll 
köyünden abdW'Tahman duman aleyhi
ne tire asliye hukuk mahkemesine ika
me olunan boşanma davasında: 

Müddeialeyh hakkında gösterilen ika
metgihı terk ederek semti meçhule git
tiği milbaşir tarafından davetiye zahrı-
na verilen meşruhattan anlaşılmış mah
kemece 20-12-1939 tarihli duruşma cel
sesinde müddeialeyh hakkındaki tebli
gatın izmirde münteşir yeni asır gaze
tesiyle ilanen tebligat ifasına ve dave
tiye varakasile dava arzuhalinin mah
keme divanhanesine talikine duruşma
nın 29-1-1940 pazartesi günü saat 9,30-
za bırakıldığından mahkeme kararı çev
resinde müddeialeyhin bizzat veya ta
rafından yevmi mezkfu ve saatte bir 
vekil göndermesi aksi takdirde duruş-

OPERATÖR DOKTOR 

Ahmet Cemil 
Oral 

Fransız hastanesi 
Operatörü 

Her ıUn öğleye kadar Fransız hasta
nesinde, öğleden sonra Birinci Bey
ler sokağında.... No. 42 ... 

TELEFON: 2310 

!O&Mlt 
PARİS FAKÜLTESİNDEN 

DİPLOMALI 
DIŞ r ABİPLERİ 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çctindağ 
Hastalarını her gün sabah saat 9 
dan lJaşlıyuak Beyler sokak Numan 

1 
zade caddesi 21 numaralı muayene
hanelerinde kabul ederler. 

TELEFON : 3921 

manın gıyaben devam olunacağı tebli
gat makamına kalın olmak üzere ilAn 
olunur. 63 (38) 

. . . . . ~ ... : ~ 

l\IEVStM HASTALIKLARINA KARŞI 

S. FERiD 
Eczacıbaşı 

MENDİLE DÖKÜLEREK K OKLA NIR . 

BUGU YAPILI R .. 

Gargara Edilir ... 

İltiçlı mendilleri.. ıs adel'· ııaçıı mendil yalnız 30 
nıuruş ... Kullanıldılıtan s~nra atdır •• Bu suretle, 
vıezlenin, gribin Jıendi 1ı e dinlzde temadisine 
UJe bşltalarına sirayetin~ mani olursunuz •• Hez
renizi telırar cebin,ze lıoymayınız ....... Modern 
o;unuz .. TEMPO ilaçlı mendilleri ııuııanınız •• 

a Eczanesi u 
--- _ _... .ı:;,v.a. ~ """'""' .. &.I& 

TABİ i yalnız: 
lr~u t u~ f..,. :1 .-...1!1..l:X.: 
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lzmir Lise ve Orta Okullar satın alma komisyonu başkanlığından: 
Ala Çola Beher kDOl8 Muh•• • • tatarı tık teminat Ait old1llu o. Apk V8J8 bpÜ 

W.1'. Reary Vaa da zee 
Veş~ 

c'PERCO Y APVR 
A.CEJl'J'MJ 

~ Kilo K. L Kr. L K. art 1Dull 

7500 
8400 45 3780 Z83 50 K1Z ve E. L. Sanat O. Açık eb. 

K.,.. eti 28 280 Zl Buca Orta okul • • 
o..a ~ 700 lOM 630 47 Z5 K--lr· Kn Mu. • • 1800 2%50 28 ıtq•.7-- • 
Dana ed 

1800 2250 45 101% 50 75 94 Karşıyaka KIZ Mu. • 
KOJUD eti 9lOI 12300 9 llt'r 83 92 Yatıh Okullar • • 
Patates 36et 4600 28 ızu M '° Yatıh Okullar • • 
Toz şeker 1530 %085 25 SZl Z5 39 09 Yatılı Okullar • • 
Tiriba zeytini Z380 3%00 35 11.zt 84 Yatılı Okullar • • 
Teneke peyniri ıozs J.2Z5 15 '191 25 61 Yatılı Okullar • • 
K..- peyniri 

36
51 4551 Z8 1Z74 95 55 Ka; ve E. L Sanat O. • • 

Dana eti 
87000 

t08!50 10,5 11366 Z5 852 53 Yatılı okullar kapalı zarf U. 
İki nevi ekmek bedelle . azala yiyecek ibtiyaçlanndan birinci nevi ekmek kapalı zarf usulüle ve diğerleri açık eksiltmeye konulmuştur .• 
Yakanda cins ve muhammen tarihinde ~ Ygünil saat ıs ten itibaren ayn ayn yapılacaktır. Şartnameleri her ıün Maarif müdürlüğünde görebilirler.Ekmek için 

ibaıeleri Z3 kinun~ 1~1r tın k ~stiyenler 2490 sayılı kanunun Z inci ve 32 inci maddeleri mucibince hazırbyat'.aldan teklif mektuplarını yukanda ya
kapah zarf eksiltmesıne 19 .... :- e. : kadar komisyona makbuz mukabili teslim etmeleri ve diler maddelerin açık eksiltmesine iştirak edeceklerinde teminat 
zıh ıün ve saatten bir saa! o~cesı: saatte Ticaret Lisesinde toplanacak olan komisyonumuza müracaatleri ilin olunur. 7 - 12 - 17 - 2Z 64 (3t) 
mektuplariyle birlikte aynı gu~ v Eınr!rl'- wwwu~...aw.acı:- HM'!L .. 
lZMlR BELEDtYEStNDEN: 
1 - Akdeniz mahallesinde 26 ıncı 

adanın 1125 metre murabbaında~ ~ s::· 
yılı arsasının satışı Ya7.l işleri mudur] • 
IUndeki şartnamesi mucibince kapalı 
zaı:flı artırmaya konuhnuştur. Muham
men bedeli dokuz bin lira olup ihal~l 
8/ 1/940 pazartesi gUnU saat 11 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanm11 teklif mektupları ihale gü
nü azami saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 675 

liradır. .. d 
2 - 1367 sayılı sokakta 34 ncu a a-

nın 200,25 metre murabbaındak~. ~ ru· 
yılı arsasının satışı Yazı işleri mu ur • 
iilndeld f&rlnamesi mucibince açık ar
tırmaya konuhnuştur. Muhamme? be-/ 
deU 1941 lira 30 kuruş olup ihalesı 811. 
940 pazartesi gilnli saat 16 dadır. ~
rak edecekler 78 lira 10 kuruşlukkbte .1 • natı İş Bankasına yatırarak ına uzı e 
encümene gelirler. (2ı::AS) 

23 28 2 7 4669 .,. . 
1 - KUltUr mahallesinin Voroşilof 

caddesinde Lozan meydanile Doktor 
Mustafa Enver caddesi arasında 240 ve 
1388 1389 1390 1398 ve 1470 sayılı so
lcakl~a da 60S metre boyda Hulzler 
umumt kanalizasyon projesine uygun 
olarak fenni kanalizasyon yaptırılması, 
Fen i§lerl mUdUrlUğilndeki keşif ve şa~ 
namesi veçhile açık eksiltmeye kol~ 
muştur. Muhammen bedeli 5449 

16 olup ihalesi 12/1/940 cuma gilnlirail ~t te-
dadır. Iştlra'k edecekler 409 makb 
minatı Iş Bankasına yatırarak u-
~ile Encti.mene gllrler. Beldi e ait 

LADES! 
Eczacı Kemal K. Aktaşın 

(Gönül) Koloı~yasına 

Hilal eczanesi 1940 
sene~i için erkekli -

disili ko~ ular 
yapıyormuş 

N . ..,, 
esıne •• 

2 - 1310 sayılı sokakta Y.ey ·----··------·· 30 numaralı banın yeniden bır .sen~ 
müddetle kiraya verilmesi, y az.ı ı§lerı 
müdUrlUğündeki ~esi veçhile açık 
artırmaya konulmU§tur. Muhammen be
deli 500 lira olup ihalesi 12/1/940 cu
ma gilnil saat l6 dadır. Iştirak edccek-
1 3'1 lir 50 kuruşluk teminatı iş. Ban· 

DOK2'0R 

Kemal Osman 
SIHHAT VEK>.LETtNtN RF.SMI RUHSA TINI HAtZ 

KA.IE 

er a arak makbuzile EncUmenc 
«:yatır 29 3 7 11 4728 (2584) 

Bozkurt 
İZMJR MEMl..EKEr 

HAS2'ANESİ 

1 F.frefİ>atada 617 S8ı.!ılı .so~~ .. Iağı~ 
yaptınhna.sı, fen işlen mUdUrlugund~ki 
keşif ve şartnamesi veçhile açık eksilt
meye konulmuştur. Keşif bedeli 34?.3 
lira olup ihalesi 24-1-940 Çarşamba gu-

nU saat 16 dadır Iştirak edecekler 
255 Asabiye ıniitahcusuı 1 

lira 25 kuru luk teminatı iş bank~ına MUAYENEHANE: İkinci Beyler 
yatırarak makbutlle encümene gelırler. Sokak No. 79 da hastalannı her gün 

7-12-17-23 (40) kabul eder. 

Belediyemız varidat servisinde. a~ık ··------··----olan memuriyet için 9-1-940 tarıhine •ı 
mUsadif Salı gUnil müsabaka imtihan1 

yapılacaktır. k ı·k f 'l 
Orta mektep mezunu ve as er ı 11 

himıetini bitirmiş olup 35 ya~ı geçme
mi§ olanlardan isteklilerin muracaatlan 
ilan olunur. 65 <36) 

·········································: • • 

•)OK TOR 

Celal Yartm 
IZMIR MEMLEKET iz mir 

Şiddetli BAi, Dit ain· 
lal'llU, ROMATiZMA.san· 
aıa ...... södR, ra11atsas
ıooarmı derhal •eçlrir 
GRİP, NEZLE ve S00UK 
algınbpna ka1'$1 mtles• 
slr iliçtır. 

tcabmda günde 1 - 3 kate 
alınır. Her Eczanede bulunur. 

Yün Mensucatı 

-· . 
AMEBlCAN EXPOBT LİNl'.S INC. ADalATİKA SOSYETA AMONIMA 

NE V YOR K Dl NAvlGAZYONS 
NEVYORK İÇİN ZARA motörü 10/ 1/ 940 tarihinde li-

EXPLORER vapuru 8 ikinci klnunda manımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
bekleniyor.. Pire, Brindizi, Zara, Fiuıne, Triyeste ve 
EXİLQNA vapuru 14 ikinci klnunda Venediğe hareket edecektir. 

bekleniyor.. E. MORANDİ vapuru 10 - 1 - 940 ta-
EXCHESTER vapuru 21 ikinci kA- rihinde beklenmekte olup Cenova ve 

nunda bekleniyor. Riviera limanlarına hareket edecektir. 
SERViCE MA.BlTDIE BOUMAİN ADİCE vapuru 18 • 1 - 940 tarihinde 

B u c A R E 8 T ~klenmekte olup Cenova ve Riviera 
KÖSTENCE İÇİN . lımanlarına hareket edecektir. 
UCAREŞTİ va ~ 10 ikinci kAnu- 1:-ANGANO vapuru 20 - 1 - 940 ta-

B v • P rlhınde beklenmekte olup Cenova ve 
na dogru beklenıyor. . . Riviera limanlarına hareket edecektir. 

ALBA JULİA ':apuru 13 ikincı kl- BRİNDtst motöril 17 - 1- 940 tarihin-
nwıa doğru beklemyor. de limanımıza gelerek ertesi &ilD saat 17 
ATİD NAviGATİON COMPANY de Pire, Brindisi, Zara, Fiume, Venedik 

HAİF A ve Triyeste limanlarına hareket edecek-
BEYRUT, HAYFA, isKENDERİYE tir .. 

VE POBT SAİT İÇİN NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
ATİD vapuru 16 ikinci kAnunda bek- v_eya ~ovada Şimall ve cenub! Ame-

leniyor. nka lımanlarına hareket eden İtalia 
Vapurlann isim ve tarihleri hakkında An~.lmdistanaseyrisefhain şkirketedinin ve Afrika 

hl b. taahhüt Jmma:s. ve ın are et en LLOYD 
( ır lan a k tart.hl_._le nn TRİYF.STİNO anonim seyrisefain fir· 
Vapur n hare et _., · keti vapurlarına tesadilf ederler. 

lunlardaki dellJikliklerden 8Cellta rn. NEERLANDAİSE ROY ALE 
suliyet kabul etmez. KUMPANYASI 

Daha fazla tafsillt için ATA11JRK VENUS vapuru 8-10/ 1/940 tarihin-
caddesi 148 No.da W. F. Henry Van Der de beklenmekte olup Anvers, Rotter
Zee ve ş.ı. Vapur acentalıtına milraea- ~:~~sterdam lirnanlanna hareket 

•t edllmm rica olunur. ACH~ vapuru 17 - 1 - 940 tari-
TELEl'ON ı 2"7/ZMI hinde beklenmekte olup Burgas, Varna 

Consta.n7.a limanlarına hareket eelecek-

UllDAI. tir. SVENSKA ORIENT ı.tNIEN 
- -~- GUNBORG vapuru 6 - 1 - 1940 tarl· 

UMUMİ DENİZ ACENTALICa LTD. hinde beklenmekte olup Goteborg, Ko-
IJEl.l.ENİC LİNES LTD. penhag limanlarına hareket edecektir .. 

......... + • BRAGELAND motörü 10 - 1 - 940 ta· 
PAııuu vap?"" 15/20 ikıncl kAnun rihinde beklenmekte olup Goteburg, 

arasında beklcnılmekte olup Anversa ve Ko""nhag limanlarına h k t d k 
R d · · "k ala kt ... - , are e e ece -otter aın ıçın yu ca ır. tir .. 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOB SERVİCE MARh1ME ROUMAİN 
LOVCEN vapuru 8 şubatt.a Köstence SUCEA VA vapuru 10-1-940 tarihin· 

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu de beklenmekte olup Malta ve Marsilyı 
ve yUk kabul edecektir. limanlarına hareket edecektir. 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, N O T : 
Hayfa, Beyrut, Durazzo ve Triyeste için Ahvali haz.ıra dolayısiyle navlun ve 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul hareket tarihlerinin kat'i olmadığını vı 
edecektir. bunlann hiç bir ihbara !Uzum olmaksı· 

GOULANDRIS BROTHER~ ~ın değişebilir oldu~unu ve bu husustan 
(HELLAS) LTD. dolayı acenteye bir mesuliyet terettüp 

p t B E etmiyeceğini muhterem yUkleyicilerin 

NEA HELLAS 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

• • Daha fazla tafsillt i . Cilmhuri et 
Lüks Transatlantik vapuru Pirr-Nev- caddesinde FRATELLİ ~PERCO va:ur 

york hattı... acentesine müracaat edilmesi .. 
Pireden hareket tarihi : TELEFON : 2004 • 2005 

15 -- 1 --- 1940 :··········································: 
Yolcu ve yük kabul edecektir. ~ OIJVIER VE 
Gerek vapurlann muvasallt tarihleri : ŞCJREKASI LTD. 

gerek vapur l!irnlerl ve navlunlan hak. : 
kında acenta bir teahhUt altına giremez.. ~ VAPUR A.CENTA.SI 
Daha faıJa tafsillt almak için Birinci ATA'ı:üRK CADDESİ Rees binası 
Kordonda 152 numarada •UMDAL• TELEFON: 2443 
umum! deniz Act"Dtabğı Ltd. mllraeaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : 4072 MUdUriyet 
Telefon : 3171 Acenta ---··-

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

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

Böbreklerden idrar torbasına kad~ yollardaki hastabklann mikroplanm kö-
künden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız 

Gayet ucuz 
satılık ev HASTANESi DAHiLiYE T A f:irketinin Halkapınar kumaf fabrikaıı 

MCl2'ABASSISI • • ~, . -

Böbreklerin çalışmak kudretini arttınr .. Kadın. erkek idrar zorluklannı, eski 
ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını. mk sık idrar bomıak u 
bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder .• 

Tilkilikte geniş nezareti bah~ ve 
• hamamı havi güzel ve ferah hır ev 
:çok ucuz bir fiatle satılıktır. 
5 GlSrmek istiyenlerin hükfunet ko
: nağına muttasıl kunduracı KAzıma 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak Tarafından mevsim dolayııiyle yenı çıkardıgı kumatlar 

No. Z5 TEL:ON: 39~6 ES? SA G LA M ZAR J F 
Birinci Sınıf Mütahassıs ! V E U C U Z D U R 

: .. tl i 132\ 
;~~~~~ .. ~ .•................... \ .. , ... 

1 

SOBA 
Ur. Demir Ali 1 YenliSA TbiŞ içi~yu E-R~i. edin 

Tekmil dökme lznıir ekonomik 
sobalan 

7 .50 Liradır 
Yemek pifirme, çamapr ~ biz. 
metlerini de mfikemmelen ıormek· 
tedir .. Her türlü mahrukat Y~ 

KAMÇIOCLU 
Cilt ve Tenasül bastahklan 

VE 
Elektrik tedavileri 

Birinci Beyler Sobiı No. 55.
lzmir • Elhamra Sineması arkasında 
Sabahtan akşama kadar hutalarmı 
kabul eder.. TELEFON: 3479 Ahmet Etem Buldanloilu • u.maa 1 

Gazi Bulvan 11, Tel EHEM. 
TELE. 3911 

......... ____ ç ~· ............ - .......... . 
DAlltLt VE ztmREVI HASTA· 

LIKLAB DOKTORU 

lsmail Hattı 
Akarçay 

Her ıün saat 13 ten itibaren.. 
Wnd Kordon (Alman kouolosha· 

nesi karpsmda) %06 numarada bastala· 
nıu kabul eder. 

(Çivici hamamındaki muayeneha· 
nesini terketmiştir) .. 

TELEFON: 3458 

Asabiye MüıallasSUI 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak ('OçilncU Beyler) No. 19 da 
hasta kabul ve tedavi eder. Elek· .. 
tr.llr ta..IA-ıta-ı •Atı.;ı.. .,...a _ ___ ,_ 

Vatansever her Türk gencinin 
okuması icap eden kit.ap: 

Büyük Türkiye 
Yazan Orhan Conker 
Toptan satış yeri: ~ba.' Ankar8: 
Fiatı 150 kuruş. Sıparış bedeli 

in önderilmelid.ir. 

Dış Doktoru 

Hatice Azra 
Demirelli 

İkinci kordon (Cümhuriyet Mer
kez Bankası arl:asında) 88 numara
da hususi muayenehanesinde hasta
lanıu her gün saat ondan 12 ye, ilç
km altı kadar kabul eder. 

Birinci Kordon da 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 

Af yonkarahiıar Belediyeıinılen: 
Belediyeye ait elektrik santralının ihtiyacı için alınacak olan 50 

ton motorinin rüıumu iıtihlakiyesi belediyeye ait beher kilosu 1 3 ku
ruı muhammen bedel Uzerinden 1 5 gün müddetle açık münakasaya 
konmuıtur . 

Eireti teminat 487 ,5 liradır. 
ihalesi 1 2. 1. 940 cuma günü saat 14 de encümeni belediyece icra 

edilecektir. 
Şartlanm ve sair husuaabnı öğrenmek iatiyenler her gün belediyeye 

müracaatla öğrenebilirler. 
isteklilerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları 

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

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Kıymeti Cinsi N. 
Lira 

1000 
750 
700 
300 
200 

Şeyh camii 36 
Dükkan 54/318 
Kahve 191 / 114 
Ev 386/56 
Biribirine muttasıl 23/ 293 
iki dükkan 25/ 294 

Mevkii 

Şeyh mahallesi 
lkiçeşmelik Gedikli ao 

Tamaplık 
Morahane 550 sokak 
Tepecik Altay sokak 

5/1 / 940 da ihaleleri yapılmak üzere müzayedeye çıkarılan yukar· 
da müfredab yazıh utılık gayri menkullere talip çtkmadıiından on 

idrarda kumların, mesanede taşların teşekkülüne mani olur .. 
DiKKAT : HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileşürir . 

Sıhhat Vekiletinin ruhsatını haizdir ..• HER ECZANEDE BULUNUR -
T. iş Bankası flr. . Ş.j nin 
1940 Küçült cari hesaplar ikramiye planı 

24,000 LiRA MUKAFAT 
Klll'CllclP: ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağustos 

tqrln tarlldePlnde çefdlecelıtlr-
. 

lkramiyeleri:-s••..--·--... , 
ı A.det 
J Aclel 
'Adet 

12 Adet 
40 Adet 
75 Adet 

2JO A.det 

JOOO Llraldı 2000 Lll'a 
1000 Uraldı J000 LIN 
500 Uı'flJdı J000 LIPa 
258 ....... lılı JOOO Lll'a 
180 Uralılı 4000 Lira 
50 lbalılı -r/So lba 
25 lbaldı 5250 Ura --

24000 Yeldbl ................................. 

Türk Hava kutuma Karacasu 
şubesinden: 

• 
Kaza merkezimiz ile kazaya bağlı nahiye ve köylerden toplanacak 

kurban deri ve bağırsakları 26/ 12/ 939 tarihinden 15/ 1 / 940 tarihine 
kadar 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

Muvakkat teminat mikdarı deri için 100 ve bağırsaklar için 50 lira
dır. ihale 15/ 1 / 940 tarihine raatlıyan Pazartesi günü saat 18 de kurum 
merkezinde veya telgraf makinuı başında yapılacak.br. 

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



Venedi-k mülakatı, Balkan sulhu 
Rusya Romanyaya taarruzunda macaristanı müttefik olarak yanınd 

görmek istiyormuş .. ltalya Kızı/ordunun yayılmasına razı değildir 

Italyanın hakiki hedefi "Sözde Bitaraflar,, tibiri 
~~~~~~~~~~,.__.,.:;~~~~~~~~~~~-

BükreşleBudapeşteyi barıştırarak bir Gazetelerin bitaraflara taarruzu içi 
Sovyet taarruzuna mini olmaktır Hitler tarafından verilmiş paroladı 

Roma 6 (Ö.R) - Hariciye nazırı kont 
Cıano, refakatinde bulunan kalabalık 
bit he,;; etle Venediğe gitmiştir. Kont bu
~ün Macar harici)·e na1.1rı Çaki ile ılk 
mtilakatını yapmıştır. 

Paris, 6 (ö.R) - Papüler gazetesi
ne. göre Venedik mülakatı büyük bir si
yui ehemmiyeti haizdir. Karpatlar altı 

hududunda kızıl ordunun yerle~is bu
hınma~ ı Mararistanın emniyetini tehli
keye ilka etmiıtir. Maaınafih Sovyetlerin 
Macaristana karfı yakın bir hareketleri 
melhuz değildir. Mevcut kanaate göre, 
Sovyet Rusya Romanyaya kartı taarruz 
hareketinde Macaristanı bir mütte~ik 
olarak y~da görmek arzusundadır. 
Fakat Macaristan Sovyet Ruıyaya kar
ı• itimadsızlık hissetmektedir. Venedik 
mülakatında Almanya ve italyanın mü
nasebetleri ile Rom.anyanm vaziyeti 
mevzuubahis olacaktır. 

(ÖVr) gazetesine göre. kral Karolun 
muahedclerin fadi1i aleyhindeki nutku 
Macaristanda kuvvetli akisler yapmı§
tır. Vened.ik mülakatında vaziyetin 
umumi olarak gözden geçirileceği, fakat 
hiç bir karar alınmıyacağı zannediliyor. 

Paris 6 (Ö.R) - <Tribüna> gazetesi 
Venedikte Ciano - Ksaki mülakatı mü
naı;ebet iyf,, p .. ı_\';ı n ın Tuna vadic;inde \'e 

B.B. Mııssolıı ı ı;e Ciano 
balkanlarda sulhun idamesini ve alaka
dar milletlerin karşılıklı olarak anlaş
malarını i<::tediğini kaydedjvor. Kont 
Ciano ve kont Ksaki ara"lndaki ~öriiş
meler. muhtemel tehditler~ kar~ı Avru
pa vaziyetinin inkişafı iç'n her halde 
mı.i,,c;c:ir oh ·aktır 

Kont Ksakinin ltalya seyahati 
Alman gazetelerinin de dikkatini 
celbetmiştir. Esende çıkan «Nas
yonal Zaytung» un tahminine gö. 
re, Macar hariciye nazırının Ve
nedi.k seyahatini Kont Cianonun 
B-dape~te ziyareti takip edecek
tir. Alman gazetesi bu münase· 
betle Avrupanın cenubu farki11in
de 11iyasi faaliyetin yeniden can
landığını müşahede ediyor. 

Paris G (Ö.R) - Bernden bildirilcli
gıne göre Macar - Rumen münasebet
leri Kont Cıano ilP Macar hariciye na
zırı arasındaki müzakerelerin esasını 
tı>şkil edecektir. Italyanın miisbet mü
d<ıhalc.o;inin gerek Romanya, gercbe 
Macar'c;lnn için faydalı bir uzlaşma te
min edece>ği çok i.imid edilmektedir. 
Italya simdiye kadar bir çok defalar 
Bükrec; hiikümeti nez<linde bu i<::tika
mette tavassutta bulunmuştur Simdi 
nym uwassutu Budapeşte hükümeti 
n<'zdhırf<' vap!11~" r.ılı.smaktarlır. 

«Basler Nahrihten» J?azetesi 
ltalyanın bu laalivetle, bilhassa 
Rusyanın balkanlara hululüne 
môni olmak gayesini takip ettii{i
ni kaydetmektedir. Roma hükü
metinin Fikrince, bu maksatla 
Bükreş ve Budapeşte arasında 
havanın tas/iyesi birinci derece
de biı ehemmiyeti haizdir. 

MACARfST ANIN V AZlYETi 
Roı 6 (ö R1 - Kont Ciano, Macar 

hariciye 113ZJr• Kont Çak' ile vukuhulan 
görüsmelerinden sonra C'ano merke71 
ve <::arki Avrupnda vaziyet"n her nokta
JAn tetkik erlildi~ini. iki hüki.imetin gö
rii.şleri arasındn mutabakat müsahcde 
olunduğunu beyan etmiştir. 

Ven.edikten bir gorırnıı§ 
önümüzdeki ııylarda :vlacaris~anın si- ile karşılamışlardır. cVreme> gazetesi 

yasi vaziyetinin katiyet kesbedeceği ka- müzakerelerin şu meselelere şamil ola
naati vardır. Kont Çaki öbür gün Ro- cağını tahmin ediyor: Tuna vadisinde 
maya giderek MussoJini tarafından ka- ve cenubu şarki Avrupada sulhun tah
bul edi1ecektir. kimi, Macaristanın R omanya ile müna-

MACAR GAZETELERİNE GÖRE sebetleri ve Italyanın Sovyet Rusyaya 
Roma 6 (Ö.R) - Macar gazeteleri karşı vaziyetini. Birinci mesele hakkın

Macar ve Italyan hariciye n~zırlarının da Italya icap eden garantileri verebilir. 
Venedikte iki memleketi alakaaar t'den Macar _ Rumen münasebetleri hakkın
bP,·nelmilel m<>sı>leleri tetkik e1meleri- da. ger~inliğin hafiflemesi ancak müş
ni~ miihim bir hadise olduğunu kayde- terek hüsnii niyetle mümkündür. Sov
diyorlar. Yarı rec;ıni .-Magyar Usag:o ga- yet Rusyaya gelince, Kızılordunun Kar-
7.ete"i Kont Cakinin 20 ~ene evvel istila pat hat~·nı geçnıesine Italyamn as15 mü
altınd;ıki Ma'caric:tana empoze edilen saade etmivecp'1i ümid edilmektedir. 
Trianon muahedesini imz~·n-a viden he- Yugo.,lav":>'a bo=ır;ciye nazırı B. Marko
yette dahil oldııl1unu h:-tırlattıktan !'öon- viç cPcın;ı..," rnzetesine beyanatında 
ra dh-or ki: demsitir ki: 

•Bugiin bilaki~ Yont Caki kudretli 1Yugoslavyanın müttefikleri bütün 
dostlara malik ve ~Sİ\·etivle müftehir biiyük devlı>t1e le isbirliğini, kendisiyle 
bi,. milleti 1emsil etm..,k1edir.> aralarında hiç bir ihtilaf mevcud ohru-

Macar hüki.imet mnhfilleri faşist hü- yan bütün ko:nşıılarla iyi münascbetle
kümetivle ya,1ılan tem<'sın ehemmiyeti- rin muhafazasını icap ettirir. Yugoslav
ni ka) cJ ... a·vorlar. Bunun sebebi, b'r ta- ya, sıkı bitaraflık siyasetinde devam 
raftan Ttalyanın harbe iştirak etırıemis ederek kendi mıntakasına ihtilafın si
biridk biiviik devlet olmm;ıdır. Diğer 
tar:ıftan Italya h:ırbın diğer milletlere 
ve bilhassa orta Avrupa ile balkanlara 
s:rayetine mani olmak istemektedir. Ni
havet Hulya mi.i ttdiklnini her yerde 
müdafaaya hazırdır. Macaristan da ta
mamiylr. avnı hislerle nı ütehassistir. 

cPe'itf'r Lo. d Italyan - Macar clost
lu~unun Awuprd1 sulh siyasetini tak
viye ettiğin' t.ıkdir edC'n muha!'öım ve 
b'taraf bütün milletlerin Vcnedik mü
lakatını alaka ıle takip ettiklerini mii -a
hede ediyor. Bu gazeteye göre Duçenin 
gayretleri harbın tevessüiine mani ol
mağa matuftur. 

YUGOSLAV GAZETELERt 
Belgracl gazeteleri seyahati sempati 

Hollanda 
- - *--

T aarr uza silahla 
mukabele edecek 

Hollanda kral"çesi ordusunu teftişte 
Amsterdam, 6 (ö.R) - Hollanda 

hükümeti resmi beyanname neşrederek 
Hollandayn kar. ı her liangi bir taarru
zun silah kuvvetile şiddetli bir mukabele 
göreceğini ihtar etmistir. 

Bu bı>yannume de Lazı yabancı ga:.ı:e
telerin Hollanda müdafaası hakkında 
imalarından bahsedilmekte ve bunlann 
Felemenk hükümetince alınmış olan 
müdafaa tedbirlerini şüpheli göstermek 
maksadile çıkarıldıkları bildirilerek Hol-

rayet etmemesi için caJıc:mak azminde
diı·. Dii!er balkan devletlarinin siyaset
leri de aynı gayeye matuftur.> 

Alman gazeteleri de Venedik mtilfıka
tına büyük ehemmiyet vermekle bera
ber tefsirden içtinap etmektedirler. Sa
dece zi) arctin siyasi manasını Ye Halya 
ile Macaristan arasında daha büyük bir 
mukarenet imkanını tebarüz ettirmek
tedirler. 

«Börsen Zaytung> diyor ki: Bu ziya
retten merak ve heyecan uyandırıcı bir 
şey beklenemez. Fakat çok mühim bir 
mülakattır. 

Havas ajansı Fransız noktai na1.armı 
şöylece hiilasa ediyor: Bütün kendile
rini alakalandıran meselelere karşı Ital
ya ve Macaristan müşterek bir vaziyet 
alacaklardır. 

c:Figaro.> gazetesi Macar - Yugoslav 
yakınlığının bilhas.c;a B. Musr:olininin 
tavassutiyle mümkün olduğunu hatırla
tıyor. 

cTaymis> gazetesi ltruyanın merkezi 
A vrupada artan niif uzunu ve Duçenin 
Macaristanı Yugoslavya ve hatta müm
künse Romanya ile anlaşmağa sevket
mek arzusunu kaydediyor. cTaymis> 
gazetesinin fikrince balkan memleketle
ri arasında sıkı bir birlik lchindc_ba
diselerin inkişaf ve tcselsiilü Italyan 
ınüzaheretinin kıvmetini artıracaktır. 
Balkan rnemlekeÜerinin bir taraftan 
kendi aralarında, diğer taraftan Türkiye 
ve I talya ile tesanüdleri Avrupanın is
tikrarına büyük hizmetler edebilir. Ital
ya Rusyanın Karpatlan geçmemesine 
katiyen ezmetmiştir. Duçe takip ettiği 
siyasetin aynı zamanda A vrupanın men
faatlerine hizmet ettiğini ilan etmekten 
geri kalmamıştır. Hakikaten böyle ola
bilir. Zira zahiri tebeddtillerine rağmen 
Italyarun siyaseti diğer hir çok memle
ketlerin siyasetinden daha Jnsieaınlıdır. 

Duçe bolşevizmi Avrupa medeniyeti
nin can düsmanı olarak farif etmistir. 
Söylediğine. inanmış ve daima aynı Lc;
tikamette hareket etmiştir. 
Faşist Italya. Sovyet Rusya ik tica~ 

retten geri kalmamakh berab<'r nüfuzu
ının artma<::ırıa muhaliftir. 

Roma 6 (Ö.R) - Bu abah Kont Caki 
ve Kont Ciano Venedik saraymm bü
vük salonunda bulusmu<::Inrdır. !vfüla
kat saat 11 den 12.25 <::e kadar devam 
etmic:tir. Mtizakereden cıkarkc-n iki na
zır da mı>ınnun ,2Öriinüvonlu. GazPteci
lcrirı suallc-rinc Kont Ciano su ccvabı 
vermLı:;tir: 

Hal V<' M ric;fan l 1 landanın mukav ,.t i tekrar olun-

«Çok sam.imi hir hav;ı Jcinrle coreyan 
eden mi.iJaknt Italva ve Mararistanın 
-,ıln lşbkliğini ve Avrupada .sulh ve ni
zamın muhafaza.sına müteallik mesele
ler üz~_!·n~e tam görü blrl'ğini t Hl~ -

Paris, 6 (Ö.R) - Alman gazetelerinin 
bitaraflar aleyhindeki mücadelesi şid
detJc devam etmektedir. 

D. N. B. Ajansı bitaraf devletlerin 
Milletler cemiyeti mukarreratına iştirak 
etmekle garp devletlerinin giriştikleri 
hareketlerin mesuliyetine iştirak ettik
]('ri ithamını tekrarlamaktadır. 

•Basler Nahrihtenn İsviçre gazetesinin 
ırıütalaasmca •Sözde bitaraflarn aley
}: indc yapılan bu hücumlar maksatsız 
değildir. B. Hitlerin yeni yıl mesajında 
kulJanınış olduğu bu •Sözde bitaraflar ıı 
tabiri .şimdi resmi mahfiUer ve gazete
lerce bol bol kullaru1maktadtr. •Sözde 
titarah de\·letler arasında yalnız İsViç
renin gerçekten bitaraf olduğu kayde
dilmektedir. Almanların sitemleri bil
hassa Oslo grubuna mensup devletler 
aleyhine teveccüh etmektedir. 
HARBİN GE.'lllİŞLEMESİNDE 
l\'fÜTI'EFİKLERİN MENFAATİ 
YOKTUR 
Maamafih "Basler Nahrihten• gazete

si bu neşriyatın ani bir netice vermesi
ne ihtimal veriyor : Almanlann itham
Jan hilihna oJarak, harbin diğer Avru· 
pa memleketlerine sirayetinde müttefik
lerin hiç bir menfaati yoktur .. Diğer ta
raftan Abnanyada ts,·eçin harbe sürük
lenmesini arzu edemez. Zira şu takdir
~e kendisi için son derece lüzumlu olan 
Jsveç nıadeninin tedariki imkansız ola
caktır .. 

lsviçre gazetesinin fikrince. Alman 
gazeteleıindeki hücumların Belçika n 
Hollandayı alakadar eden kısımlan da
ha ziyade endişe \'erebilir. Alınan ga
zeteleri bu hücumlara temel olarak, bfr 
ay evvele ait olan Milletler cemiyeti ka
rarlanru ele alıyorlar. Halbuki o zaman 
lıundan umumi olarak bahsedilmemişti. 

Berlin şimali Anupa vaziyeti ile de 
alakadar olmaktadır. Yan resmi mah
filler miittefiklere İsvc.; ve Norveç hak· 

kında atfedilen niyetlerin neticelerini 
pek karanlık gösteriyorlar. İsveç ve 
Norveçin müttefik harp malzemesi için 
bir transit yolu haline getirilmesine ma
tuf olan her müdahale doğrudan doğru
ya Almanya aleyhine müteveccih akdc
dilecektir. 
İskandinavya memleketlerinde Fin

landiya lehinde kendini gösteren derin 
sempatiler ve gittikçe fazla mikdarda 
gönüllU kaydı da infialle kaydedilmek
tedir. Halbuki İsveçin maruf Alman ta
raftarı şahsiyetleri bile bu gönüllü kay
dı hareketinpı başında buluıunaktadır. 

MİLLETLER CEMİYErlNE 
HÜCUMLAR 
Paris, 6 (Ö.R) - Almanların bitaraf

lara karşı tazyikleri simdi yeni bir şe· 
kil almıştır. İleri sürülen tee göre: Mil
letler cemiyeti hası olmak, bitaraf ol
mamak demektir .. Milletler cemiyetinde 
bulunmak, müttefiklerle birlikte Alman
yaya karşıj cephe almak demektir. Ya
n re~"lni •Börsen Zaytung ıı son millet
ler cemiyeti assamble ve konsey celse
lerini buna misal olarak gösteriyor : 

Orada bitaraf devletler, İngiliz ve 
Fransız emperyalizmini açıkça tasvip et
mişlerdir. Binaenaleyh, Berlinin nazari
yesine göre, Cenevre müessesesinde 
kalmak bitaraflıktan çıkmak demektir. 

Bunun sebebi nedir? Acaba Alman
lar, Milletler cemiyetinin tekrar prestij 
ve tesir kazandığını hissettikleri için mi 
bu vaziyeti almışlardır? Hakikat ne 
olursa olsun, Almanyanm bütün millet
ler cemiyeti Azası olan hilkümetleri, bil
hassa kendi komşusu olanlan umumi 
bir takbih i~de birleştirdiği muhakkak
tır .. Bu takbih başta Hollanda ve Belçi~ 
kaya teveccüh etmektedir. Almanların 
tezi filen şu suretle hülfuıa edilebilir : 
Bitaraflık Almanyanın menfaatlerine 
hizmet etmelidir. Yoksa başka türlü bi-

taraflıktan şüphe edilir. Belçika ve B 
landanın kusuru, Alman aleyhtarı 
tukları Cenevrede dinlemiş ve gaze 
rinde aksettirmiş olmalarıdır.. Yal 
Hitler rejimi için, bitraflık fikir h · 
yetinin ve Nazi hürriyetinin ilgasi 
kaimdir. Bitaraf olabilmek için her 
susta Alman taraftarı olmak cap eder 
RUZVELTİN MESAJI ETRA 
TEFSİRLER 
B. Ruzveltin mesajı da ayni Ak.i 

uğramıştır. İlkönce bu mesajın 
ya için müsait o1duğu zehabını uy 
mağa çalıştıktan sonra, Alman pro 
gandası birden bire bataryalarının 
kametini değiştirmiş · ve .B. Ruzvel 
tedricen, Amerikan milletini mü -
filcrine hazırlamak istediğini iddia 
miştir .. B. Ruzvelt, Alman usull 
tasvip etmediği cihetle, bitaraflıktan 
mış ve müttefiklerin saflarına dahil · 
muştur. Böylece, Amerikanın hattı h~ 
reketi hakkında Almanyarun dilşünceıi 
bitarafların hattı hareketi hakkın 
telAkkilerine mümasildir. 

SULH ANI GELİNCE 
Paris bilakis reisicümhur Ruzvel 

mesajında samimi bir bitaraflık tezalt 
rü görmüştür.. Bununla beraber Am 
rika, sulh linı gelliıce, dünyaya yeni b 
kurtuluş verilmesi işine iştirak 81'2[11511Q 

dadır. Gerçi, B. Runeltin nutku mü 
tiklerin zaferi lehinde sarahatle ifa 
edilmemiş bir temenni mahiyetin 
Çünkü ancak bu zaferle Ame • 
menfaat ve ideallerine uygun bir v 
yet h&iıl olabilir. Amerikanın adle 
müdahaleye lüzum görmemesine bir 
hep te İngiltere ve Fransanın kendi ku 
vetleriyle zafer istjhsal edecekleri 
naatidir. Bilakis, İngiltere ve 
kendi kuvvetleriyle taarruza karşı 
yabilecck vaziyette olmasalar Ame 
nm eh kuvvet ınüvazenesinde t 
hissettireceği muhakkaktır. 

in hava ordusu 
~~~~~~~-~~-~*~ 

- BAŞTARAl•'l 1 İNCİ SAHİFEDE - miflir. Bunların ekserisi kara ıap- Londra 6 (Ö.R) - Rusların Fin] 
diya harbmı kısa bir müddet içinde bU 
tirmek ümidini kaybettikleri anlaşılı 
yor. Sovyet ordusu başkumandanlığı 
ıızun bir sefere hazırlık olmak Uzer 
Manncrhaym hattı karşısında müdafa 
siperleri kazdırmaktadır. 

KARLARA SAPLANAN lanıp kalmlflır. Bu resimler Rus-
T AN KLAR ların harla kaplı aahalarda ne 

Paru 6 (ô.R) - Finlandiya- büyük müJkülatla karşılaştıkıla
ya karfı sevkedilmiş olan Rus rını göstermektedir. Bazı tanklar 
kuvvetlerinin yekunu 500 bin tah- hi ç hasara bile uğramadığı hal
min ediliyor. Bu kuvvetin en mü- de yol üz.erine yığılan karlardan 
him kısmı Kareli berzahında top- geçemedikleri cihetle mahallin-

Nakliyabn güçlüği.inden yeni takviy 
kıtaları getirilemiyor. Sallanın şimalin .. 
de büyilk harp haberleri henüz teeyyü 
etmemiştir. Bir Fin müfrezesi Rus top 
rağında Lapola şehri istikametinde iler 
!emiştir. Bu şehir Fin hududundan 4 
mil içeridedir. 

lanmıştır. de terkedilip bırakılmışlardır. 
Harp vaziyetine rağmen Fin- Paris 6 (ö.R) - Helsinkiden Havas 

ler, memleketlerinin bC11ltca •er- ajansı bildiryor: 
veti ola,., ormanları ifletmeğe de- Fin müfrezelerinin hududun bazı 
vam etmektedirler. Ormanlardan noktalarmöa ilerliyerek Murmonsk de
alınan odunların bir lııamı, Fin- miryolunu tahrip ettikleri haberi doğru 
landiyada benzin likdanını tela- değildir. Çünkü bu demiryolunun Fin
li etmek üzere, mayi mahrukat land.iyaya en yakın olan $ahası 75 kilo-

metredir. 
haline getirilmek Üzere kullanıla-

Paris 6 (Ö.R) - Tarnnden bildirili
yor: 
&tonyanın Sovyet askerlerinin işgal 

altında bulunan birkaç adasındaki hava 
üsleri Fin tayyareleri tarafından şiddet
le bombardıman edilmiştir. Hangarların 
biiyük kısmı. uçuş sahaları ve bir çok 
tayyareler harap olmuştur. 

Esir bazı Rus zabitleri, şiddetli soğuk-
caktır. tan ve ihti.mamsıılıktan Rus ordusun-

Finlerin zapteltikleri tanklmın daki yaralıJarm pansuman bile yapılma
resimleri gazetelerde intİfaT et- dıklarını söylemişlerdir. 

lngiliz Harbiye Nazırı değişti 
istihbarat Naz1rı da istifa etti 

~~~~~~~--~-,.__.,.* ............ ~~~~~~~~~ 
- BAŞTARAFI 1 ind SAYFADA -
duğu gizlenememektedir. 

•Deyli Telgrafı B. Hor Belişanın ge
ı·,eral1erle ihtilaftan dolayı istifa ettiğini 
haber veriyor. Harbiye nazırının karar
laştırdığı bazı tedbirler ordu tarafından 
tenkit edilmiş ve bunların tatbik şekli 
i~e kırıklığı mucip olmuştur. 

Bununla beraber resmi mahfiller 
umumi siyaset hakkında kabinede bir 
.:ynlık mevcut olmadığını ve harbe de
vam zarureti hakkında nazırların dai
ma müttefik bulunduklarınL kaydedi
yorlar. 

Ticaret nazırı B. Oliver Stanley har
biye nezaretine tayin edilmiştir. 

GAZETELERE GÖRE 
P:ıris, 6 (Ö.R) - İngiliz kabinesinde 

harbiye nazırı Hor Beli~anın istifası su
retiyle yapı lan değişiklik gazeteleri de
rin hayrete düşürmüştür. Bütün İngiliz 
gazeteleri B. Hor Belişanın şimdiye ka
dar nazik vazifesinde gösterdiği enerji, 
cesaret Ye sebatı takdir etmetedirler. 

İngiliz ordusunda kıymeti kimsece in
kar edilmiyen muazzam ıslahatı başaran 
ve parlam~ntonun itimadına mazhar bu
lunan sir Hor Belişanın neden istifaya 
~.r .. '.11;1M9!!,i!lv ı,,ı.aor~ ustunıloınlr 
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hepleri eskidir. B. Hor Belişa orduya iiği muvakat telakki etmektedir. 
demokratik bir esas vermek arzusunda Londra, 6 (Ö.R) - İngiliz gazeteleri 
olduğundan öteden beri bazı arkadaşla- ikinci kanunun on altısında toplanacak 
riyle ihtili.i.f halinde idi. Bu ihtilaf har- olan Avam kamarasında Hor Beli.şanın 
bin bidayetinden beri vehamet kesbetti- istifasını icap ettiren sebepler hakkında 
ğinden B. Çemberlayn nihayet harbiye izahat vereceğini tahmin ediyorlar. 
nazırını feda etmeğe karar vermiştir.. Londradaki kanaate göre bu tebeddü
Bazıları ise sir Hor Belişanın kendi te- lat hükümctin daha esaslı surette ten
şebbüsü ile kabineyi terkettiğini beyan .sik ve ıslfihını istihdaf etmektedir. 
ediyorlar. Bir seneden beri devam eden Ta:vmis, harbin idaresi üıın salahiyetll 
ihtilaf bcklenilmiyen bir neticeye er- nazırlardan mürekkep merkezi küçük 
miştir. Bazı gazeteler bu hususta izahat bir meclisin elinde bulumıc;.ığınclan bah
istiyorlar. Bir takımının fikrince de hm·- ~etmektedir. 

biye nazırının kabineden çekilmesi mu- Geçen harpte bütün kaynaklardan 
vakkat mahiyettedir. B. Hor Belişamn tam istifade edilmesi. Loyd Corcun İn
lcvazım nazırlığına tayininden ve har- giliz ordusunda buna mümasil yaptığı 
biye nezaretine general Ayronsaydın teşkilat sayesinde mümkün olmuştur. 
geçirilmesinden bahsedilmektedir.. Na- Bütün gazeteler İngiliz ordusunun ıs
sıl ki, 1914 senesinde de, buna mümasil la.hında Bclişanın muvaffakıyetinden bil
o:hval dahilinde, Lord Kiçner harbiye yük bir takdirJe bahsediyorlar. 
nazırı olmuştu.. Hor Belişa başvekil istifa mektubun-

uNiyuz Kronikln sir Hor Belişanın da hi.ikümetin siyasetini hararetle tns
İngiliz teslihatına büyük bir tesir ver('n vip ettiğini bildirmiştir. Müstafi nazırın 
değerli bir şef olduğunu kaydederek ka- yakın zamanda yine mühim hizmetler~ 
bineden ayrılmasına teessüf ediyor. de bulunacağı tahm!n ediliyor. 

aDcyli Heraldıı gazetesi de istifa se- Mancester Gardian vazifesi müddetin. 
beplerinin neşrini istiyor ve sir Hor Be- ce çok bUyilk işler başaran Belişanuı 
llşanın kabineden bUylllmüş olarak çık- istifası, memleketine daha mühim ~ 
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