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Başmuharrir ve umum1 neşriyat müdürU: 

HAKKIOCAKO~LU 
~ ~ --------------------

ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MüDDEI1 Türkiye için Hariç için 

Senelik ....... 1400 2900 
Altı aynk ....... 750 16!10 
Güııü geçmiş nUshalar ( 25) kuruştur. t:: T E L E F O N : 2697 

llfın mündereca t ından gazetemiz me suiiyet kabul etmez. Ciimhuriyetin ve Cümh.uriyet eserinin be~, aabahlan çıkar sfJl(tn gazetedfr 

Japon - Amerika 
münaaebetleri 

V afincton 7 ( ö.R) - Japonya sefiri 
Anaerib Hariciye Nezaretini ziyaret ede
rek iki memleketin harici aiyaaetini alaka
dar eden meseleler üzerinde göriitnıüıtür. 

--------' Yeni Asır Matbauında basılm~ır. 

Sivasta .. zelzele fasılalı devam ediyor 
Mektepler tatil edildi köylerde 

tah.ribat çok fazla dır 
T uzluhisarda vaziyet çok elim ve fecidir. Kasa

bada 400 ölü var. Sağlam bina kalmamıştır 
l 

l F eliketzedeler 
Yurdun mufıtelif yerlerine nakledili

yorlar. Yardım hız ını kaybctn1edi 
Sivaa 1 (Husuıi) _ Tu:zlahi- lui:ıu yüzünden Sofyada karaya ~~ 

•arda vaziyet çok elim ve Fecidir. lcrdir. TnyyareJcrin ~arın !eşilkoye 
K b d 400 l gelmesi beklcnmektedır. 

asa a a Ö Ü vardır. Köy Bugün Dumlupınar vapuru ile Girc-
ve nahiyelerdeki :zayiat bu raka- sun fc1Akctzed<'1crinden bir kafile şeh
mrn çok Fevkindedir. r imize gelmiştir. Bunların arasında va.

Büyük binaların hemen hepai purda Giresun, Samsun ve lneboludan 
yıkılmıştır. Bu çevrede sağlam bir çok yolcula r da gelmiştir. Zelzele 
mektep binaları kalmamlfhT. ınıntakasından gelenler içinde hasta ve 

Tu:zlulıisardan gelen bir mual- yaralı yoktur. 
l' Balıkesir 7 (Hususi) - Felaketzede-
ım Facianın çok korkunç ve tüy- lcr k in tcbel'.ri.iat 16 bin lirayı bulmuş-

ler Ürpertici olduğunu ıöylemek- tur. 73 balya esya scvkcdilmiştir. 
tetlir. Vali, Tu%luhiıara hareket Ankara 7 (Hususi) - Erı.incan as
etmiftir. Siva.ta, Zaratlan imdat kert okulundan 200 talebe ve 50 subay 

Et•i yıkılan Erzincanlı bir ı·ata1ı.da§ aile si efradı ile birlikte enkaıı 
kurduğu ~adırda 

Erzin canda 
ii.'lttine 

ekipleri aevkedilmektedir. ile aileleri Konyaya gelmişler, Lcıtasyon-

Siva.ta lmılalı ıekilde zelzele da büyük ve sambnt tezahüratla kar~•- ö ı Üme bile taka ti 0 ı . ...... E;~i·~~~~·a;·~ .... i~;i;~ ...... } ~=. ::-:::t:?:·-~~te.-o: ı~;*::Jr :k:ün·rta ~: 
lı'edakar .l\JeJnnetçikler Enincanda enkaz altından çıkanlan cesetleri naklediyOT 

• aün tatil etlilmiıtir. şehrimizde hafif bir zelzele kaydedilmiş- mıyanlar arasında 

ı f 1 A k t d ı i Istanbul 7 (Husust) _ Muhtelit Ana- tir. 

g e en e a e Ze e er : dolu katarı He şehrimize zelzele mınta- Ankara 7 (Ö.R) - Felaket mıntaka-
•• ~. kasından bazı felAketzedeler gelmişler- sından Kayseriye mürettep bin ~üfus- Erzincan istaşyonu ana baba yeri ha- maktan bile çekiniyorlardı. Yalnız f11 

dir. içlerinde yaralı bulunmadığından tan yüz otuz iki kişisi husust trenle Kay- llndeydi. Kucaklaşanlar, ağlaşanlar ara- iki kelime duyuluyordu: 
: . : gelenler buradaki akrabaları yanlarına seriye gelmiştir. Yaralılar hastanelere sındd bir mUdclet, ne yapacağımı şaşl!'- - Duruyor diye duydum! 
5 Evvelki ıec:e Afyon treni Erzincan zelzele mıntakumdan tehrimize • 2 h : gitmişlerdir. ve diğerleri hazırlanan evlere yerleşti- mış insan1ar halinde kaldık. Yeni gel- - Kayıp diye duydum!· 
~felaketzede kanl~imizi getİrtnİftİr. Hafif yaralı olan felüetsedelere Belediye: E rilmiştir. Ankara. Istanbul, Adana ve dlğimlzi h.Wedenler - kendilerine kim- cDuruyor> olduğunu öğrenen de alıo 

_..:1-:. · ı · d ..ı ... ~ 1.ı.. • '--~- • vvelki gün Erz.incandan gelen fela- _ SONU 2 tNct SAHİFEDE _ seyi sonnıyalım diye - karşımıza çık- - SONU Z tNct SAllİF'EDE -:ınemur1an taralmdan derhal sıcak yemek Voc..-&.1u..,, aç enn en uon ...,ı uınır-: ketzedeler de Sarayburnundaki göçmen ---------------------
:deki akrabalannuı nezdine misafir edilmİftİr. 5 misafirhanesine muvakkaten yerleştiril-
: Diier «17» kiti MenJeket bUtanesi hariciye koiutuncla yatınlnut ve ken- E mişlerdlr. 
• ril · · Zelzele felAketine uğrıyanlara Alınan 
:dilerine büyiik bir ihtimam göıte D11flır. : Kızılhaçının gönderdigwi ilanl~·ı getir-
: - SONU Z tNCt SAHİFEDE - · i ekt ~ 
=-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• m e olan iki tayyare havanın bozuk-

~--------------::.:__~~------

Rus· harbı Fin • 
-------------~----~--*--~--------------------

Konvuva halinde scf er eden ticaret fı emil.er; 

Büyük .bir hava çarpışması 
Fin zaferi ile neticelendi Fon Spee'nin intika~ı- için 

~~------------~--·--50 kişilik . bir Fin 
fedai kolu 

Hitler Alman filosuna ·Jngilizlerle 
boy ölçüşme emrini mi verdi? 

Sav yet topraklarında 200 kilo
metre ilerilemek suretile şayanı 
hayret bir harekette bulunmuşlar 

--*--
Lond ra 7 (ö.R) - Sundey Di Speç 

&'uetesine &'Öre Alman donanması bat 
kumandana Amiral Rider, Riyo dö l..ap
lata ıulannda bir deniz harbmda mağ
lup oldUktan sonra Monlevideoya iltica 
ederek nihayet kendi kendini batırmağa 

Londra 1 (iJ.R) --- Helıinkiden bildiriliyor: mec;~';l_I' .~alan Graf Fon Spee. ~ep k~
Dün, havanın açıklığından iıtilıule eden Kızıl tay- tvazonınkaun hıb~~m~~asd ıçmbir din~-

' 

. h hü l . / ereye l'fl u7...._ ..... , a enız yare erın ava. cum arı dığer giınlerden çok la:z- taarruzu hazırlamaktadır. 
la olmuştur. Bır günde Fin tayyareleri ve deli top- Hitler, Alman filosunu Kielden çıka
ları 18 Rus tayyarul düıürmüflerdir. rarak iki iat.ikamette fn..<YjJiz donanması-

Bir Fin tayyareıi yalnı:z baıına 6 Ruı tayyare•i na saldırtmak karannı vennİ§tir ı 
d" •• ·· t" H l · k. • k l • ı· 1 -Alman filosu lngiliz filosunu mu-aşurmaş ur. e ıın ının yüs i ometre Jıma ı harebeyi kabule mecbur edecek surette 
1arkisinde Uti'ye baakın yapan dokuz Ra• bom- harekette bulunacak ve bu filoya hiç ol
bardıman tayyaresinden seki:zi düıüriilmüftµr. Mi- musa denizlerdeki büyük hakimiyetine 
keli fehrine karfı yapılan hava bombardımanında zarar verdirecek kadar zarar venneğe 
bir çok kadın ve çocuk telef olmuftur. Şimalde ve çal1Jacakbr. . . •'---- f·ı 

k d k _,ı:.b l k h" l d 2 - Alınan filosu lngilız UQlnllt o• mer e:z e uuı a ı fe ır e~e hcı_?adan b?'"bar ı- lan arasında büyük tahribat yapmak 
man yapılmıştır. Kızaklı Fın mulrezelen /(ande- mabadını tülp edecek ve lnglliz ıehir 
laksa Rus limanının yüz kilometre cenabunila bü- ve limaNanna bukmlar yapacaktır. 
yük Kiyµka fimendüler köprümnü berhaua ede- Swıdey Di Speç, lnciliz filocunun ke
rek Rusların can damarı olan Lenina.aJ Mca- mlyet •e k~yet itibarile büyük faiki-

• • -. • "' yetine ve ·l>ülrfin mevcut olan ma111 tar-
manak yelunu kamı1lertlır. 1a1aımm mldafauma ~ A1man fil:ısu 

Fransa 
- ·-

Hangi şartla 

Sulh 
Yapacaktır? 

Roma, 7 (A.A) - Pariste neşrcdl
Jcn yarı resmi bir deklarasyona na· 
zaran Frnnsa ancak aşağıdaki ~art. 
larla sulll müzakerelerine başlıyabio 
lcccktir. 
1 - Avusturya, Çekoslovakya vsı 
Polonyanın istikliıli .. 
2 - Bitler ile arkadaşlannın sulli 

müzakel't"leri hnricinde kalması .. 
3 - Alman emperyalizminin bh 

daha baş k::tldırmıyacağwa dair te
minat verilmesi. 



_ .. Peygamberler Tarihinden•-.. 
1 111 L&>JJ;.ZZ -

iSA'NIN HAYA Ti 
-11-

Halk, Zekeriyyayı yolda yakala- ı 
yıp parça parça etti 

Hirodelia baltalı. mızraklı sürüleri tarafından Zekeriyanm öldilrillmesi 
ev1erl buıp ~ boiazlarken Ze- hakkında vaki olacak bir şikayete: 
keıiyay.1 bir korku aldı. Oliim kuarpaı - Onu ben öldürmedim, kendi kavmi 
kendi evine de uinyacaktı. Ve bu ka- 6ldürdil. .. 
sırgadan !sayı kurtaramıyacaktı. Diyebilecekti.. 

Derhal maranaoz y usulu çağırdı. Kavminin kendi hakkındaki düşman-
- lıleryeml al ve buradan 11:ıalda7uı.. lığını ve hayatına kasdedeceklerini se
Dedl. Yusuf ve Meryem, bayı da be- zen Zekeriya peygamber de kaçmak, 

raberlerlne a:Jarak, Beni lsrall toprak- Meryemle Yusufun arlra.sından gitmek, 
lanndan çıktılar, kaçtılar, MısJT yolunu onlara mülikl olmak suretiyle hayatı-
tuttular.. nı kurtarmak istedi. 

Ylne bu hicret işinde Isa i~e Musa ve Fakat geç kalmıştı. 
lbrahlm 8?5ında bir benzer~ mevcut- Beni Israil halkı onu yolda yakaladı-
tur. Ibrah!°', Ne~ şernnden hl~ lar ve hayatını kendilerine din yolunu 
rel etml§tl Musa, Fıravunun şerrinden göstermek, Tevrat ahkimını tebliğ et
Mıaın terke mecbur olm~. ha da Hl- mekle geçiren bu yüz yaşını aşmış ihti
rodesin korkusundan aynı hicret yolunu yan parça parça ettiler. 
tutmuştu. Zek · mbe · h d t' h k 

Beni I.srall halkı Hirodesin zalim sü- e~ya ~yga . rın .. şe .. a •. ~ '.. a -
rUsnne rehberlik. ettiler: kında dın. ta~erınde gordu~uz şu 

_ Aradıtıruz çocuk babasız doğan e&anevt rıvayetı burada kaydedıyoruz: 
çocuk ifte bu evdedir. ' . (Beni Israil ~~k~riyanın ka~ığını işit-

Diyerek Zekerly• ..... evlnl gösterdi- üler, ardına duştuler, Zekenya pey-
~ be .. rd .. k' t:.,. 1 hlr ka ısı ler. Hirodesin askerleri kendilerine gös- ~~ r g? u ı ye~ır e.r .. şe. . . P 

.-n de M Isa b lama- onunde bır ulu ağaç var ıdı ki ıçı oyuk 
ıeruen ev eryem ve yı u 'd' Ol x... • • • di B · Is ·ı ı 
dılar B ·· · Be · T-·1 halk ı ı. a15acın ıçıne gır . em raı o 

. unun uzerıne nı .aanaı ı ıı.A al eldil B'I . z k Zek · sakal •-+ılar a6<"cm tına g er. ı mezız ... e e-
., en~anın . ~ Y~P~· · riya kande gitti. Bu ağacın altında otu-

- Bız, dediler, ~diye lc~r ~y- ralım. Dlıtlenelim .. dediler. Bu sırada ib
gamber bilip sana ınanırdık::.Ş~dı an- lis zuhura geldi. Zekeriya bu ağaç için
Iadık ki sen pey~ber .~· Mer- dedir. Bu ağacı ortadan kesin, eğer 
yemle sen zina eyledin. Bır pıç oğlan .01- içinde ise belli olur, değilse bir zararı 
du, ve bu lfi Meryem ikrar edecek diye yoktur, dedi. Beni I.srail o ağacı orta
korktun, onlan buradan ~ırdın.. sından kestiler. Kan görmediler ve böy
<!""'"" Ebtı Cafn .M'""4mmed bm Ce- lece bilmediler ki Zekeriya oradadır ve 
,,,.~ Cildbunlarz -'!_~ele96). li -'- ..1..x-. şehit olmıqtur.) 

.e ' uvy aöy Yı::n:& uug ... ca B' _L____ •• de Zek . 
zalim Hirodesin yanma gittiler ve ara- ır el.lNIDere gore en~a ~y-
dılı çocutu Zekerlyanın Mısır tarafına gamber, JMŞmd~. taklp edenle:ın elı~
kaçırdıimı ve bu ip bizzat zekeriyanın den kurtulmak ıçın ağaca (açıl ... ) emrı
işledllfnl haber verdiler nl ver:mi§ .. ağacın içine girmiş .. Fakat 

Hirodes ise Zekerlyan:ın Beni lsrailin cübbesinin bir ucu ağaç tekrar kapa
peygamberl oldulunu biliyordu. Bu şl- nırken d~da ~lmı.ş . ve (çünkü ol 
klyet Uzer1ne onu kendi adamlarına öl- Beni Israil kavrnı gelmişler, yarıxtan 
dllrtmeği (hikmeti idare) ye muvafık çıkan libasından bilmişler ki o orada-
bulmadı dır.) Netice hep bir ... Ve bu netice de 
Beni Is;ail halkına: Beni lsrail kavminin kendi peygamberi-

- O, dedi, sizin din büyüğUnlizdür. ni kendileri öldünn~ş olmasıdır. Sch~p 
Madam ki onun hakkında böyle düşü- te !sanın babasız doguşunu~, Me~•cmın 
nUyorsunuz 0 halde a1ze müsaade veri- Isayı doğurmasının, ve Hırodesın zul
yorum. On~ öldUrebilirsin.iz ve bu yüz- ~üne, ~ltanat ihtirasına bilmeden De-
den size mücazat eylemem.. nı Israilın Alet olmasıdır. 

Hlrodes, bu suretle yarın Beni Israil •• Bf'J'MEDİ •• 

Erzin canda 
•• 

Olüme bile takati ol-
mıyanlar arasında 

- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHiFEDE -
lıyor, kayıb'ı duyan da. .• 

- Nerede bulabillrim acaba? 
- Sevkedildiklerlnl söyl.iyorlardı. Er-

zunım hastanelerine olsa gerek ... 
Fakat aevkedilmi7 ya, hlll yqıyor

MUf ya, ölmemif ya.. Bu kAfi geliyor. 
Hangi hastanede olursa olsun .. ÇUnkll 
onu llOl'al1, anacığının, babacığının, ya
hut klmlııl soruyorsa onun başında dev
letin hekimi beklediğinl biliyor ve bü
tün endişeleri bu hakikatin önünde sili
nip kayboluyor. 

ölüm haberi vermenin güçlüğlinU 
timründe hissetmemiş olan insan az, ak
rabasından aylarca. hattA senelerce giz
il tutulan ckara haber> ler çoktur. Er
zincanda artık eskl Adete riayet külfeti 
de kalmamıştır. Azrailin insafsız kolu, 
insanların önUnde o kadar süratli pala 
sallamış ve Uç, dört dakikalık kuduruş 
hayatı ölüme o kadar çok yaklqtırml§ 
ki cölüm> hakikati ne söyliyenin dilin
de, ne dinlixenin kulağında artık o me
ŞU"l ve yakıcı aksi bırakmıyor. 

ölUme kanıksannu§tır. 
Arkadaşlarla •şehri gez.elim> dedık. 

Benim elimde elde taşınması güç bir 
bavul vardı. istasyonda bir yere bırak
mak istedim, bırakacak yer yoktu. 

istasyon şefinin, telgrafçının. polisin 
içine sığındığı avuç içi kadar küçük üç, 
dört gözlü tahta bir barakada bavul de
gil, el çantası yerleştirecek yer yoktu. 
Buranın bir köşesine de iki aile yerleş· 
mifti. Kapıda geçkin bir kadın oturu
yor ve titriyordu · 

- Hanım teyze, dedim. şu bavulcu
gumu senin e valarının yanına koysam 
olur mu? 
Ağlamaktan kan canağına dönmüş 

göz.terini gözlerime dikti, çok kanşıklı, 
güzel, temiz y\ttünde haline hiç uymı
~ an bir tebessüm bUe peydahlandı'. 

- Neye olmasın yavrucuğum. dedi, 
suracığa koyuver. 

Onun yarısı yanık mitel yorganı ile, 
ıki ezik tenceresi zaten ortada ~ibiydi. 

istasyonun tahta pannaklıj!ından son
ra p:hlr başlıyordu. Daha doğrusu eski
den bu noktadan sonra bir şehir haslar
mıı,: bugün ise bir harabe .. 
Kşede yeni yapı olduitu apaşikar iki 

katlı bir beton blna zelzelenin en ka
rakteristik felAke~delerinden biridir. 
Topraktan ş küçük bir ev mode-
}ınin iistün c:ızca bir .riirz innir.i-

demiryollarının memurları otv.rurlar
dı; mucizelere en çok mazhar olanlar 
da bunların arasındadır. 

Hekim çadırlarının önünde bizi kar
şılıyan genç bir yüzbaşı: 

- Zelzelenin akabinde Er.z.urumdan 
geldik. Dört gün, dört gece oldu, çalışı
yoruz, dedi ve ilive etti: 

- Ne zelzele tahribatı, ne de ölü ve 
yaralı sayısı hakkında benden bir şey 
sormayın. Birincisi için (parmağiyle es
kiden şehir olan yeri gösterdi) şuralan 
dolqmak, ikincisi için de (parmağiyle 
solda boş bir sahayı İ§aret etti) şuraya 
bakmak yeter. 

Bir başka doktor, bu da genç bir yüz 
başıdır, önümüze düştü: 

- GcJin, dedi, size yaralılarımızı g<is
terPyim, Şehre de birlikte ~ideriz. 

Böyle b ir nna baba gününde. biz hiç 
k imseden bu türlü bir hinnet, daha doğ
rusu bir nezaket bcklemeğe cesaret ede
mlyordu k. Doktor Saip'e bu itibarla iki 
kat müteşekkiriz. 

Doktor bizi istasyon binasının alt ka
tındaki koğuşlara götürürken: 

- Hastaların isimlerini kayda bile 
imki'tn bulamıyoruz.. Her gün yedi. sekiz 
yüz pansuman yapıyoruz. Gazlı bezle
rimiz. bitti. Yaraları, temiz amerikan 
bezlerini keserek sarıyoruz. 

Girdiğimiz koğuslar ağır yaralılara 
tahsis olunmuştur. Gözlerini açabilen
ler bize ümitle bakıyorlar. Her girdiği
miı yerde: 

- Geçmiş olsun, diyor, fakat ancak 
bazılarından: 

- Sağ olasınız, diye cevap alabiliyor, 
çoğundan bu kesik cümleyi bile duy
mıyoruz. Bunlar ölüme bile takailan ol
mıyan vatandaşlardır. 

Ayak bileklerimize kadar çamurlara 
bata çıka istasyon caddesinde ilerliyo
ruz. Hava çok soğuk değil, fakat çok 
ağır ve çok kasvetlidir. Sema. bu sise, 
pusa benzer kapanı]dığiyle yerin dibin
den gelen fellketin facialarını, sanki ört
mek ve gizlemek istiyor. Erzincan, söz 
anlamaz ve lif dinlemez bu ikl kuvve
tin, yerin dibi ile, gök yüzilnlin arasın
da bir kuzu teslimiyetiyle aczine ve bi
çareliğine ağlamaktadır. 

Caddenin ortasında ve iki yanında 
aileler oturuyorlar. Kaza ve kaderin 
elinden kaçıp kurtulabilmiş olanlar bu
ralarda kendilerine birer melce k • .... 
muıtl.:ır. Kurtlıılcl.:ır. ııtlnr· V 

-$EHiR ~HASERlERi Sivasta --·--Zelzele fasılalı 
Sürmeli sokakta -·-Dün öA!eclen evvel 
bil' cinayet oldu 
Dün öğleden evvel saat 11,30 da Te

peci.ide Sürmeli sokakta bir vaka olınut
tur. Sabıkalılardan Bahri, yakın tanı
dığı. fakat son zamanlarda kendisine 
yüz vermiyen kadınlardan Rıfkiyenin 
yanına giderek tekrar dost olmak arzu
sunu izhar etmiş, fakat reddedilıniftir. 

Bahri bu red cevabından asabiyete 
kapılarak zavallı .k.ızcağız.ı tabanca kur
~niyle sol memesi üzerinden ağır su
rette yaralamıştır. Yaralı kadın sıhhi 
imdat otomobiliyle memleket hastane
sinde tedavi altına alınmış ve suçlu tu
tulmuştur. 

Adliyece hadıscnin tahkikatın a baş
lanmıştır. -*-•• 

Odemişte 
Bir çocuk 
arkadaşuu öldürdü 
ödemişin Yenice mahallesinde otu

ran Ibrahim oğlu Ismail adında 16 ya
şında bir çocuk arkadaşı Mustafa Ali 
ile kavga etmiştir. Mustafa Ali, elinde 
bulunan bir demir şişle Ismaili sağ me
mesinden yaralıyarak öldürmüştür. 

15 yaşındaki katil yakalanmıştır. -·-Dün geceki zelzele-
Evvctki gece saat 2,45 te şehrimizde 

iki saniye devam eden bir ~elzele kayd
edilınlştir. 

Ankara Radyosu 
---ı:;.---

DALGA UZUHLU011 
BUGUfıl 
-~--

1639 m. 183 Kcs./lZO Ww 

I A. I'. 31.70 m. 9465 Kes./ ZO Ww. 
T. A. Q. 19.74 m.15195 Kes./ ZO Ww 

12,30 Program ve memleket saat aya
rı, 12,35 ajans ve meteoroloji haberleri, 
12.50 türk müziği (Pi.), 13.:i0-14.00 mü
zik: Karışık hafif müzik (Pl.). 

18.00 program ve memleket saat aya
rı. 18.05 müzik: Radyo caz orkestrası, 
18.40 konu§ma (Fuzuli hakkında), 18. 
55 serbest saat, 19.10 memleket saat aya
n, ajans ve meteoroloji haberleri, 19.30 
türk mUziğt: Fasıl heyeti, 20.15 konu~
ma (Pulculuk), 20.30 tUrk mUziği: Ka
rışık program, 21.15 müzik: Küçük' or
kestra (Şef: Necip Aşkın), 1 - Hans 
Löhr: Bavyera valsları, 2 - Brahms: 
Macar dansı, No. 8, 3 - Franz Lehar: 
Eva operetinden Potpuri, 4 - Walde
mar Gibish! Çakır keyfim (Viyana şar
kısı), 5 - Arn Naundorf: Arzu (Vals). 
22.15 memleket saat ayarı, ajans haber
leri; Ziraat, E.ınam - Tahvilat, Kambi
yo - nukut borsası (fiyat), 22.30 müzik 
oda müziği (Pl.), 23.00 müzik: Cazba11d 
(Pi.), 23.25-2.'l.30 yarınki program, ve 
kapanış. 

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

Evlenme 
Gümrük: komisyoncuları B. Ze

ki ve Nevzad kardeşlerden B. Zeki 
Gönç ile bayan Müzeyyen A vcıoğ
lunun ve B. Nevzad Gönç ile mü
zeler müdürü arkadaşımız B. saii
hiddin Kantarın kızı Berrah Kan
tarın evvelki gece düğünleri sami
mi surette yapılmıştır. Yeni çiftlere 
saadetler dileriz. 

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

•• devam ediyor -·--- BAŞTABAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -Uçok Galip 
Dotan•por Yamanları 2 - 6, Ateı Demir
•poru 1 - 2 yendiler. Altay 4 - 2 matlup oldu 

Mersine gitmek üzere trene bindirilen 
650 fellketzedenin Kayseride iaşeleri ıe.. 
min edilmiş ve yaralıların pansumanla
rı tecdid edilmiştir. 

Ankara 'I (Hususi) - Erbaa Kwlayı 

Iz.mir bölgesi ta.rafuıdah tertip edilen 
ve hasılltı zelzele fellketzedelerine ve
rilecek olan kupa maçları, dün oldukça 
kalabalık bir seyirci önünde icra edil
di. Havanın bulutlu ve soğuk olması 
yüzünden bir çok meraklılar bu mühim 
maçlan seyretmekten mahrum kahxu§
lardır. Gönül ister ki maçlar müsaid bir 
havada tekrar edilerek üç beş bin seyir
cinin de bu hayre katılmalarına hrsat 
verilmiş olsun. 
Yalnız burada bir noktaya işaret e~ 

mek isterim. Bölge tarafından tertip 
edilen bu maçlar, bence lik maçlarından 
daha büyük manevt bir kıymet taşı
maktadır.Fakat maalesef ikinci ve üçün
cü maçların hakemleri sahaya gelmedik
leri gibi gelmiyeceklerini de bildirme
diklerinden maçları idare edebilecek 
haltem bulmak Adeta bir mesele olmuş
tur. Maamafih bir hakem arkadaşın fe
ragatiyle bu milşkülat bertaraf edilıru,. 
lir. At.eş - Demirspo.r maçını idare eden 
Hakkı Gür, Yamanlar - Doğanspor ma
çını da idare ederek gelmiyen hakemle
re güzel bir cevap vermiştir. 

ATEŞ - DEMIRSPOR 
Hakkı Gür'ün idare ettiği, Ateş - De

mirspor maçındı\ Demirsporlular güzel 
bir çalışma ile Ateşi müşkül vaziyetlere 
d~ürmeğe muvaffak olmuşlarsa da sa
yı kaydedcmemişlerdir. Buna mukabil 
Galatasaraydan Ad.nanı da aralarına 
alan Ateşliler oyunun sonlarına kadar 
mağlup vaziyette bulunuyorlardı. Niha
yet galibiyet sayısını yapan Ateşliler 
sahadan 2-1 galip olarak ayrılmışlardır. 

DOôANSPOR - YAMANLAR 
ikinci maç, Yamanlar takımiyle Do

ğanspor takımı arasında yapıldı. Bu 
maçta Doğanspor da vaziyetini ikinci 
devrenin sonlarına doğru kurtarabildi. 
Mağlubiyetten beraberliğe ve sonra da 
galip vaziyete geçen Yamanlar takımı 
kuvvetli rakibinin son dakikalarda yap
tığı hücumları kesemediğinden arka ar
kaya gol yedi. Ve bu suretle maç 6-2 
Doğansporun lehine bitti. 

UÇOK - ALTAY 
Üçok - Altay l<ar§ılaşması. Adeta bir 

bllytlk in.un zayiatma uğnyan ve bin
re'V&Df mahiyetinde idi. Bir hafta ev- lerce vatanda§ı açıkta bırakan zelzele 
vel gene fellketzedeler menfaatine çar- fellketl üzerine fedakar vatandaşların 
pışan bu iki takımın kar§ıla§ması Altay her taraftan yaptığı yardımlara ayrı ay
lehine neticelenmişti. Bu defa ise maç rı teşekkilre imkan bulamadığından bu 
.ı.2 Uçokun lehine bitmiştir. hususta Anadolu ajamının tavassutunu 

Gerek Altay ve gerekse 'Üçok takım- rica etmlftir. 
ları dünkü kadrolariyle kuvvetli birer Ankara, 7 (Hususi) - Evvelki ak
ekip manzarası arzediyorlardı. Uçok- şam şarki Karahisarda iki defa hafif zel
tan Hamdi ve Adilin muvaffakıyetli zele olmuştur .. Hasar yoktur .. 
oyunları dünkü galibiyette bilhassa mü- Ankara, 7 (Hususi) - Yurd felfilcet
essir olmuştur. Altay müdafaası altml§ 7.edelerine yapılan yardım hakkuıda 
dakika Uçokun hücumlarına karp koy- dün akşama kadar Kızılayın ve milli 
muşsa da forvet hattının müessir ola- yardım komitesinin verdiği haberler : 
maması yüzünden nihayet yorgun düş- İsparta, feliketzedelere 8600 lira da
müştilr. Buna mukabil Uçok takımının ha yardımda bulunmuştur. İsparta mer
bütün hatlarında galip gelmek için ener- kezinde 12858 liraya baliğ olan yardım 
jili bir çalı~ göze çarpıyordu. yekanunun 9903 lirası Kızılaya gönde-

Hakemin gelmemesi yüzünden oyu- ri.~di ... N~k~ teberrUd:n başka af1:1ca ve 
na biraz geç başlanıldı. Ilk dakikalarda külliye.~ ~d~r~ yıy~k ve gıyecek 
Uçok devamlı bir gayretle topu Altay eşya gonderilmır-ıtir .. Bütun bu yardım
sahasına nakletti. Ve bir penaltı kaza- l

1
ara ilive .~lma.k .üzere.~ mu~~Um

narak ilk sayıyı Altay kalesine kayde eri taahhutlerının bar!cı olmak uz~re 
muvaffak oldu. Bu golden .sonra da Al- 300 Ira. ve İsparta fabrikası da 5000 lira 

1 l .,.. k kal "nl . d teberrüde bulunmuşlardır. 
tay ı arın uço esi o enn e oyna- Ankara 7 (Hususi) _ Eliz.ığ halk 
dıklarını gö~yoru~: Altay da penaltı- dün ~a kadar 5036 lira nakdi v~ 
dan beraberlik golunü yapınca oyun 4251 parça ayni teberrüde bulunmuşlar
hamt bir heyecanla ~kip edilmeğe baş- dır .. Ellzığ kadınları feWtetzedelere ya
landı. Fakat Uçok bır~ sonra müsava- pılmak üzere parça parça yün örüp bat-
tı bozarak devreyi 2-1 ıle bitirdi. taniye hazırlaınağa çalışmaktadırlar. 

ikinci devreye başlanırken ikl takını 
da vaziyeti lehine çevirmeğe çalışıyor- Anakra, 7 (Hususi) - Diyarbakır 
du. Bir korner kazanan tl'çok, Saldın balkı fellketzedelere yardım olmak Uze. 
korner atışından yaptığı golle vaziyeti re 12873 lira nakdi teberrilde bulunmuş
daha emin bir §ekle sokmuş oldu. Al- lardır .. 
tay müdafaası bütün hızlyle oynamakta Kolordu tarafından hayli mikdarda 
devam etmesine rağmen forvet hattı çe. yiyecek ve çadır da gönderilmiştir. 
kingen oynıyor ve bu yüzden bir çok Yurdun diğer taraflarından yapılan 
fırsatlar kayboluyordu. yardım faaliyeti : 

Hava karannağa yüz tuttuğu bir sı- Zonguldak 7306 parça yiyecek eşya, 
rada Uçok dördüncü golil de Altay ağ- Mardin 2500 liraya illve olmak üzere 
larına takarak galibiyeti garantiledi. Al- 2300 lira, Mardin İstikW okulu talebe· 
tay son bir gayretle aradaki farkı ka- leri 70 lira, Gaziantep halkı 27447 lira 
patmak için Uçok .kalesini tazyika baş- ve 2565 parça eşya ayni zamanda 12702 
lamıştı. Bu arada ikinci sayılarını güzel kilo yiyecek maddeleri, Zafranbolu 8600 
bir akınla yaptılar. Fakat hava karardı- parça eşya, Yozgat 2400 parça eşya ve 
ğı için bundan sonra iki takım da sayı aynca bulgur -{-e yiyecek eşya gönder
çık:armaia muvaffak olamadılar. Ve mi.şlerdir. 
maç 4-2 Uçokun galibiyetiyle bittiği Ankara, 7 (Hususi) - Samsun vill-
için kupayı aldı. ~·et ve mtilhakatı fellketzedelere yardım 

Yağmurun zararları 
faaliyetine devam etmektedirler. Vila
yet yardun komitesi Çarşamba, Tokat 
ve Erbaaya külliyetli mlkdarda ~k, 
giyecek eşya ve ~ levazunı gönder
mişlerdir. 

lzmir kaıaları ile Manisa ovasında 
biı· çok yerler sular altında kaldı 

Vali yardım işleriyle allkadar ve icap 
eden tedbirleri aldı.. Yardım aevkiyatt 
devam etmektedir. Erbaa kazasındaki 
yani.un faaliyetini idareye memur edi
len vali muavini bir heyetle Erbaaya 
gitmiş ve derhal tertibat almıştır. yİJ:'mi 

Dün şehrimizdeki alakadarlara gelen 
malfunata göre yağmurlardan halen Ti. 
re, ödemiş, Bayındır, Bergama, Torbalı 
ve Manisa ovalariyle bu köylere ait ekil
miş arazi sular altındadır. Izm.irle civar 
köyler arasında telefon muhaveresi in
kıtaa uğramıştır. 
Bayındırdan şehrimizdeki alakadar

lara gelen bir telgraf ta evvelki gün saat 
18,50 de Bayındır ovasında zeytin top
lamakta olan Kabaağaç köyü halkından 

dokuz ağır yaralı hastaneye yatmldı, di· 
Ahmet kansı Emine ile Kızılkeçill kö- ğerlerinin de istirahatleri temin edildi .. 
Yünden 15 yaşında SanJye yağmurlar- Baraka inşaatı devam ediyor .. Üç hara
dan husule gelen sel hücumuna uğra- ka ikmal edilmiştir .. Erbaada açıkta ka· 
mışlar ve sürüklenmeğe başlamışlardır. lan kimse yoktur. 53 köyde ayni faali
Bunlardan Emine bir kavak ağacına ta- yet devam etmektedir. 
kılarak kurtulmuş, fakat Saniye ölmilş- Ankara, 1 (Husust) - Adanadan fe. 

laketzedelere yardım için yedi son ka
tlir. Saniyenin cesedi dün bulunmııştur. nuna kadar gönderilen nakdi yardım 

Bomovada yağmurdan altı evin du- yekOnu 29704 lirayı bulmuştur .. Aynca 
varları yıkılmıştır. Bu evler tahliye edil· gönderilen eşya bedeli ile beraber bu 
miştir. yekun 49 bin liraya baliğ olmaktadır. 

Hintli askerler ingllterenin Alnrlluaclan 
Adanaya 8 son klnundan gelmek üze

re olan 250 feliketzedeye inti7.ar olunu-

Garp cephesinde ·satın alclıiı geınller 
Paris, 7 (Ö.R) - Hindistandan gön- Londra. 7 (A.A) - Deniz ticareti ne-

yor .. 
Teşkil edılen yardım kolları yarın

dan itibaren giyecek ve yiyecek eşya 
toplama faaliyetine geçeceklerdir. d •rilen kuvvetlerin ikinci kafilesi Fran- zareti Amerikadan ceman 34.850 tonluk 

aya gelmiştir. Nakil hüyük bir intizam <ıltı vapur satın al°:İİ_!ır_. __ 
dahilinde Y oılnuştır. &im .aa.- rlnd Şarld Karahisar 7 (A.A) - Evvelki 

.. anya .... e e uçan akşam burada iki hafif zelzele kaydedil· 

Erzincandan lzmire 
gelen f eliketzedeler 

İngiliz tayyarelerL miıttir. 
Londra, 7 (Ö.R) - Şimali garbi Al- Zile 7 (AA) - Dün akşam Zilede 

manya üzerinde cwna alqamı uçut ya- biri saat 9,20 de hafif ve diğeri de bu 
pan İngiliz hava kuvvetlerinin üslerine gün saat l 0,4S de üç saniye süren ve gü
&Wimen döndükleri bugün resmen bil- rültü ile karıtık oldukça şiddetli iki zel· 
dirilmiştir. zele olmuştur. Hasar yoktur. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- BAŞTARAfo'I l İNCİ SAHll'EDE -

Enincan köyl..U.den olan feliketzedelerin yediai belan, beti erkek, beti 
de çocuktur. Çocuklar 4 • 9 Y&J arumdadır. Anneleri beraberlerincledir. 

Dün akfam Ankara yolile tekrar 25 yaralı gelerek kmnen Memleket bu
tane.ine, bir kısmı da Etrafpafa hastanesine yerlettirilmiftir. Bu akpm da 
«77'11 yaralının lzmire gelmesine İntizar olunmaktadır. 

lzmire ıe!en yaraldara büyük bir ihtimam ıöaterilmit. Doktorlar seç vakte 
kadar kendilerile alikadar olmllfha'. 

Felü:etzec:lelerden iyile,enlere fabrikalarda ve diter İt müesseselerinde it 
verilerek kendileri müstahsil hale ıetirilecektir. 

ve bulabilmişlerse, yırtık bir kilım veya 
hasır çekmişlerdir. Eğer, taşların ve 
toprakların altından kurtarabildikleri 
bir soba varsa o, bir çatı altına kavu
şuncıya kadar hu biçareleri ısıtacaktır. 
Yoksa, üç kerpicin ortasında yakılan 
ateş bu aileye ocaklık edecektir. 

Tencerelerde sular .kaynatılıyor. 

Buna biraz bulgur atılabilir e .sıca'k 
çorba olacaktır. 

On, on bir yaşlarında güzel yüzlü bir 
çocuk, çadırlardan birinin önünde hiin
gür hlingiir ağlıyor. Yaklaşıp :soruyo
rum: 

- Neye ağlıyorsun? 

luğuna karşı bir kale gibi mahfuz olan 
karşısındakinin, yani benim, yüzüme ağ
lamaklı gözleriyle garip garip baktı: 

- Evimiz yıkıldı da .. dedi, 
- ölen kimsen var mı evladım? 
- Anamınan bacımı bulamadık. 
- Baban? 
- O zati yoktu ki .. . 
- Peki sen nas1l kurtuldun? 
- Bilmem ki .. Toprağın altında diri 

bulmuşlar beni .. 
- Kim getirdi seni buraya? 
- Bu ev (!) komsnlarımızın . Beni de 

alıverdiler yanlarına .. 
KUçilk Cemil'i göı. yaşlariyle haşhaşa 

bırakıyorum . 

8jr resim karşısında 
(Milli ~ef lnöıtünün Erzinccn f eWcet 

yemde çıkan resmi b7'f1S1nda). 

Sil yamalı yeninle, kardeıim, gö~ YGfını, 
Dayadığın göğa.te zedelenmiı 6a,ını 
Her vatan ölmimne bir Baba lıalbi çarpar. 

• • • 
Şu fGf yıiınlarına •önuliinH de efİllİ, 
Söndürme yüreğinde amidin gün.,mi; 
Onan beyaz bafında ümidin giinefi var. 

• • • 
O göğü• iri difllltlllın topana, aiinp.;ine 
Karp durap •laftı bir oalan iillrii8iine, 
Şimdi Millet )'CUUIG bir melelı lıanaJrJrr. 

•• • 
O göiü- yalanan ne daldar, ne de ölaü; 
Bahardır oratla giis, aJr,amlar olar giinıliis; 
Onan atlı hem fellıat, hem lmrtalaf atlulri. 

• • • 
Hıçlıırma, artılı, baean, babaaı.z lıaldun diye, 
Yardan bir lıö,ainde bittim, banaldrm diye; 
Sil yamalı yeninle gizlinin aon YClfUlı. 

• • Sualim münasebet.sizdir. Ben ağlıyana 
değil , ağlamıyana yanasınalı, ona sor
.malıyım : 

Ordu müft-tti li~i binası, yanındaki O göifi• iri bir oatan dolaaa •eugi lllfır, 
ordu evinden. o karsıc;ındaki belediye- H--'---'-' 

_,_......_ __ _... ......... ~_,_,__,_.,.-"L-~~-- ICKq;uırıar • . mat....l 



Alman E klnıha b. 
Besarabyalılar Rusyaya askeri mütehassıs yolladı 

H. ı hl.k · ti t k d S ı· I Romanya kralına sada-ıt er, te ı eyı a a ıncaya a ar ta ın e mu- -k t t · t d·ı 
vakkat bir anlaşma yapmak niyetinde a emına ı ver 1 er 

Paris 7 (ö.R) - Nazi erkarub.arbiye- Berlinde ciddi telakki edilmemektedir. için sarf ettiği mesaiye dünyanın hiç bir tef ikan ve bila tereddüt lngiltereye yap- Bükrq 7 ( ö.R) - Kral Karol Kitnefde Basarabya halkının mü· 
si, Kızılordunun yeni organizasyonu için Alman~·a, Sovyet yardımından ihtiraz tarafında akıllı bir insanın inanmıya. tıkları yardımlar bunu gösteriyor. messilleri tarafından hararetle selamlanmı§tır. Kral, kiliaada yapılan 
Moskovaya mütehassıslar göndermiştir. etmekle beraber Moskovanın ekonomik cağını kaydederek diyor ki: Cenubt Afrika ırkan Hollandalı oldu- ananevi merasimde hazır bulunduktan sonra Basarabya halkının ve 
Mevcud kanaate göre Hitler Stalinle yardımı olmaksızın ne ablokaya muka· Ingiliz imparatorluğu da diğer impa· ğu halde imparatorluğa candan bağlı- emniyet mümessillerinin Rumen vahdetine sadakatle bağlılıklannı 
bugunkU müşkül Anları atlatıncaya ka· vemelin ve ne de harbı 'kazanmanın ka· ratorluklar gibi silah kuvveti ile teesslls dır bildiren nutuklarına hitaben unlan söylemi tir: 
dar sıkı bir işbirliği düşünmektedir. Bu- bü olmıyacağına inanmıştır. et~ş ise de. bugünkü roeı.rcudiyetl el. Hmdistana gelince, Avrupa milletle- « Preuth ve Dinyester topraklarına ayak bastığım zaman Roman-
nun içindir ki Almanyanın Sovyetlerle Zagrcp 7 (ö.R) - Peç gazetesi, Al- mıasını teşkıl eden milletlerin arzusu· rinden bir çoğu Hintlerin sahip bulun- yaya ilhak edilmiı bir toprak parçasının değil, ezelden beri Rumen 
ittifakını slklaştırmaktan içtinap edece- nıan propagandasının Inipl~z ~parator- na ve iradesine rnilstenittir. dukları siyasi hukuka nailiyeti arzu et-ği hnkkında Romadan gelen haberler Iuğunu zaafa uğrrunış gıbı gostermek Dominyon ve müstemlekelerin mlit- mektedirJer. olan bir toprağa bastığımı hissederim. Burası, Rumendi, Rumen ka-

••••••••e11•••11u····ı••••u•;:: .. D•••••••••••m•••u••••e••••••m••••• .. ••ı ... e ...... k,,.,.,e,t""••••••l~·ç••u••l;•n••••11d••••••e••••••••••••••••r• .... •U;~··r11•k••11•1111•E'"' .. 1•••e••••D..... :::n:i>!:!re~ ::7e~~:ri:i~u:~a~~t:: ~~ıu::zl~~y:::::~!ıc~~~ 
• birliği ve hudutlarmuzın değİfillezÜği hakkındaki kanaatini bir kerre 

daha teyid etmiıtir. Bu milli topraklarımı7.a hiç bir düşman asla ayak 

--------*- Ticaret atamıyacakbr.• 

f 
Bükret 7 ( ö.R) - Kral Karo) hudut ayaletlerindeki teftişinden 

Dün akşama kadar eliketzedeler için AMt:ftaii6z(aA.kA)ereAltı~naraiJan•• bil- ~u~;,.:;;·ı:ü~=:i~ın;=~.L.~~=~:::!·1:~;!:.~=ıi~-=~:~ 
] 

... ... ettiren yazılarında Romanyanın sulha ve bitaraflığını muhafazaya 

M·ııA k •t d yapı an yard k A diriyor: azimkar politikasının Rumen topraklarının vahdetini ve değişmezli-1 } 0m1 e e ) m ye Un U Tü!n~aY:naanb~t:~ m~::i:ereı:td:: ğini ilan etmi;t bulunduğunu yazmaktadırlar. -*- bahseden gazeteler, bugünkü p.rtlar da- J k b• • • • 
Ankara, 7 (A.A) - Hareketiarz fela· Konyada teberrtiat 16009, Antalyada yecck e tya" da dd . hilinde iki memleket araaındaki ticaret apon a ınesınııı vazı-

kkUl 10268, İzmirde 6975'3 liraya vannıştır .. b 1 ed·J!n· · ~ 1' ma esı teberrüü ka- münasebetlerinin takviyesi her zaman-
kctzedclerine yardım için teşe et· Denizlinin kablll ettiği teberrtiat mikda- G~ ı dış u unuyor. ~ld Karahisar dan ziyade arzu edilir bir şey olduğunu d h b il d 
roJş olan m1ll1 yardım komiteleri :ıa· ı t 11442 liradır. Denizli dün de iki bal- . ırbd a ya.rd~~ suretiyle tam deresi· bildirmekte ve bu inkişafın Avrupa har- yetı• a a e ı• egw ı• ı 
fından dün akşama kadar kabuill J.~ ua içinde muhtelif givecek eşyası gön· ue Al ar yetıştırilen erzakın tam dere- hının sebep olduiu ziyanı kıamen telafi 
para, eşya ve erzak teberrüatı · e ~· .T cen urca ve Şarkt Karab.isar kazala- ·çın iki memleketin nefino olduiunu 
lay kurumu ve bu kurumun sevk mcr- dermiştir. :ına sduretlt ndabklri~ :~~~Giresun villyeti ~ynca kaydetmektedirler. 
kederine yapılan para ve eşya sevkiya- Dliydarbakırafda dan12873f 1!;~ ~p~akab. d .. ıcap e en e nu•~ ve bu maksatla -*-
tı hakkında alınış olduğumuz haberle.re Ko ~r u ta~. ın . . eı.a.Ketın m e tam dereden Şarki Karahi.sar yolunun Jk . v k•J• 

lspartada para teberrüatl 8600 Erzincana gonderilmi~ olan ekmek kon· ~mt.o~rak açık bulundunılması temin lısat e 1 1 
~annı.e ve ikinc.l parti olarak 3000 scrva ve ~dır ıı:i~olma~1~re düne edilıniştır. Bundan başka felikete uğrı-
parça Kızılay Sh-ru. se .. ·k merk~ kadar aynıyat o r yap~ olan eş- yan köyler halkının iaşelerini ve f.c:;k&n. k • ı k • ? 
rlnc g··~a ilmiştir lspartada merkezde- ya tebcrrüatı 6907 parçayı bulmuştur. l~ ~~için köylere memurlar gön- çe 1 ece mı • 
ki te~ klln~ ise 12758 liraya var- Zonguldakta 722~ parça eşya toplan- derılm.iştir. Lstanubl 7 (Hususi) _ Iktısat vekili 
mıştır BU::W 9903 lirası K:ızılaya dığt gibi yeniden hır çok para teberrü- Adan~ .7 (A.~) - Adanada felaket· B. HUsnü Çakırın kabineden ayrılacağı 
gönderlidiğl gibi evvelce yapılanlara ila· atı da k.abul olunmuştur. zedeler ıçın nakıt ve ayniyat teberrüatı· rine eski Maliye vekili Hasan Sa-
veten de 1130 kilo yiyecek maddesi ile :Mardınde yapılmıs olan para leben·ü- na ba§landığı günden 7 1 940 t 'h' ve ye . '1 ğ' .. 1 ktedir 
bit çok giyecek eşya ve 28 parça bakır :.tından evvelce Kızılay kurumu emrine kadar Seyhan kızılay ~erkezi ve arı ~ne kanın getirı ece ı soy enme • 

tcberru"atı kabul edilmiştir. gönd,..rilmis olan 2300 liraya ilaveten yatırılan ve b k znesıne -*-
dek "d 2300 ı· d h .. d ilin u mer ez namına Ankara- K b •• k ı d İspartanuı kaza ve nahiyclerin i ~ ~.enı en . ıra a ~ gon er. ek ~·a gönderilmiş olan 28, 704 lira nakit ara u y o un a 

berrüat mlkdanna gelince şark! Karaa- uzcrelibuluknudluyo2r0.0. O Ykilıne bulMardınden ıle teberrüat ve mübayaattan felaket sa-
ğaçta 368 Ayvacıkta 640 Eğriderede 1674 son g ne a ar o gur, 150 hasına sevkedilen Seyhan kızılay merke- h ı"" 
Keçiborluda 250 Um toplanmıştır. Bun- ç~val huğda~'. 500 .kil? ~ekmez -:'e 3000 zi ambarlarına konulmuş bazı erzak • eye an 
dan başka İsparta iplik fabrikası 5~0 ve kılo ekrl tb1e~ gonderılmrdıştir. Mardın okul- ya ve levazımat bedelinden cema~ fo 
İsparta muallimleri de taa~hUtl~nndcn farı ta e e erinin ya ımlarına devam bin lira Adana teherrüat teslim Çankırı 7 (Hususi) - Karabükle • 
bqka ayrıca SOO lira verm~lerdır. etmekte bulundukl.arı bu vililyet mer· kunu 49, 704 lira olm tu atının ye .. Bildik arasında heyel!n olmuştur. He-'. 
Teldrdağda merkezde para teberrüa· kez.i okullarından Istikli\l oklllu talebe. Adana 7 (AA) ~ ;d d b k 1 yelin posta trenini devirmek teblikesl-

b 7295 liraya eşya teberrlintı da 3825 ]erinin dün yapmış oldukları 70 lira t~ mak üzere iatenilınit 1 SOo f ıil 1 
• ne maruz bırakmış, bu em.ada tren me-

~ berrüa~n nnlnşılıyor. • zededen 7. 1. 940 ı.~lı~e karu: A::: murlarından bir kaç klşl yaralanmışlar-
pa Eltizığda tcberrilat yckOou dün ak- Antebın para yardımı 27447 liraya naya 223 felakettede gel · t' B nl dır. Yolclllardan yaralananlar yoktur. 
&am 5036 ya Vartn14 bulunuyordu.. Di· vannıs ve bir kısmı sevked~ bulu· millt yardım komit-·ı talIU§ftırd. u anıln Bir lındat treni gönderi.lml§tir. 
__. el d 'l 2565 ' t 1 270 kil ...... ra n an ayr • 
A..o taraftan Eldzığdan evv ce gön erı - nan parça eşya ı e ~ 2 o yiye- mı, komiteler elile istikbal • k• • -*-
"<04 19 d d k toplanmı.,.ır 1 . ' ıa an ve ıa- p k• d mlş bulunan 5 parça ~ya an maa a ce ~· · te en temin olunmuttur 6 ı 940 rl- l 
yeniden toplanmış olan 4851 parça enra· Safranbolunun teber:rüatı 8600 lira- hinde gelmek üzere b ·1 • . 250 ;j. Or e 1 Z C 
dan 2252 ""'""ast da Sivasa ~kcdllmiş· dır .. Bu kazamız ikinci parti olarak ta lcet7.edoye de intiza ulu~,_ d e a-

Y- '< 3000 .. d . . r o Unm!U'.ta ır. Kurtlar ..-.aha•ıere 
ür.. parça eşya gon ermı.ştir. Adana 7 (AA) Al l d" d ~--

1"1A •• T, ka~--'--ı fel"'-etzedc kardeşle- Yozgatın merkez teberrüatı 3300 lira ha l l . - ı e er nez ın e indiler-~ uuwu ~ - 1 ka · . zır anmı~ o an eşya ve çamaşırları top-
rlne yardun husu.iunda bugüne kadar Bogaz ıyan 7..a~ının ıse 500 liradır.. lamak için 16 mınt k .. . d 1 k Lizbon, 7 (A.A) - Porteldzde son 
sarfetUkleri mesniye iJ.Aveten .şimdi de Bunların dışında olarak Yozgattan şim- üzere millt yard aka u~en!' e ça ~ıl a günler zarfında havalar bozulmuştur .. 

. d eli k dar 2400 parra . il 15 b" 1 ım omtteeınce ayr mıı d b k battaniye ynpılmak üzere evlerın e par-1 .Ye a "! eşy~ .e ın o an kollar yarından itibaren harekete Şimendifer nakliyatı urmuş ir ço 
ça parça yiln örmektedir ve bu parça kilo hulg~r ve. 50<! ~ra degennde kuTu geçeceklerdir. mınlakalar ve hava meydanlan · sular 

Yi.lnl. ""rUldük" çc hır' leştirilınek :ı.ureü:ııı;- ı fasulya gondcrilmiştir. Adanad• P"' • b ·· b .. ::•- altında kalmı" ve hava münakal.Atı da er o ~ • d is 3445 li il . ... .. ra ıaşe te erruatı uyu.. .... 1_ 
le b:ıttaniyc vücuda ~ettrilfT"Pki'"dir • a<! a e ra e bı.r çok. gi. bir hızla devam ebnektedir. bu yüz.den irokAnsız hale gelmiştir. m~ 

Finlandıyaya yardım için 
~~~~~~~-------~*...._ 

lsveç umumi ·efkirında hükiimete bile 
tesir edecek bir galeyan vardır 

~~-~~~~--:-:---*--7."."::-~---:--~-------
Stokholın 7 (ö.R) - 600 lsv~ç gönül- Dagcs Nihter, Isveç politikasının bil- Finlandiya körfezinde Maglaya yaklaş· 

hisU Finlandlyaya hareket etmıştlr. . yük anlayış kuclrctinin inkar edilemiye- mak istemişlerse de sahil bataryaları ta-
Stokholm 7 (ö.R) - Efktı.rı umu~ı- ceğini yazıyor. rafından pUskürttilm~lerdir. 

Yenin Finlandiya harbı ile ala~ası gun- Isvestka Dngebladet, Finlandiyaya ya- . Stokholın 7 (ö.R) - Isveç gazeteleri 
den gilne kuvvetlenmiş ve derınle.,.•:ımlş- pılan beynelmilel yardımla.rmı burada Fın tayyarelerinin Sovyet tayyarelerine 
tir. Finlandiyadan gelen haberler Isve. Alman.yanın düşmanlarına bir hareket karş~ muvaffakıyetlerini tebarUz ettiren 
çin doğrudan. doğruya kendi harp cep- Ussü yaratmnkdnfiçin olddul ğu hakkındaki neşrıynt yapı.yorlar. Bir Isveç vapuru. 
helcrinden gelen haberler glbi .karsı~an- iddiaların mil aa e i ecek tarafı ol- nun bir Rus denlzaltu;ı tarafından batı
rnaktadır. Bugünkü hassasiyetın hU~U- madığı ve uydurma haberler zümresin. rılıruun Isveçte büyük heyecan uyandır-
mct Uz~rinde tesirs.iz kaldığı ~annedıle: den olduğunu yazıyor. mıştır. · 

san ve hayvanca mühim zayiat kayde-
dilmektedir. Dağlık mıntakada bulunan 
kurtlar vadilere iıım.Lşle.rdir.. Münferit 
bir lokomotif Dur nehrine yuvarlanmıo 
içinde bulunan ateşçi ile makinist bo-
ğulmuştur. 
Yalnız Tage mıntakasında 800 k1.P 

meskensiz kalmıştır. -*-Ekonomik fede-
ralizme doğru 

Londra, 7 (Ö.R) - SalAhiyetta.r mah
fillerin kanaatine göre Fransa ve İngil
tere arasında bugtink.ü tedafüi federa
iizm bir ekonomik federalizme müncer 
olacak şekilde inki,.~ etmektedir. 

ATEŞ ALAN TREN" 
Brüksel, 7 (A.A) - Tongres istika· 

metinde hareket eden bir askert trenin 
vagonu ateş alDll§tır. Bir askerle altı 
beygir ağır surette yaralanmış bir as
ker kaybolmuştur. 

rnez. Amele teşkUAtları ta_til. g~nlerinı Paris 7 (ö.R) - Kare1i ben.alımda . ~tokhol.rn 7 (ö.R) - Helsinklden bil-
feda ederek fazla mesailerının ucreU~ harp istikrar bulm~ gibidir. Niyojervi- dırıllyor: Sovyet tayyareleri bugUn Fin- İKİ VAPUR 
rini kamilcn Finlandiy;ı Kızılhaçına ter- de Ruslar Finlandiya hatlarını yazmağa landiyanın sanayi merkezi üzerinde Birbiri ile çarpıştı 

Tokyo 7 (Ö.R) - Abe kabinesinin akıbeti hakkında ittihaz edile
cek kararın en geç bu ay ortasında verileceği bildiriliyor. 

Bahriye nazın Oıida batvekile müracaat ederek kabinenin maruz 
bldığı muhalefet karf11mda mevkiini nasıl muhafaza edeceğini aor
mu§tur. Bu tqebbüa bütün mahafilin nazan dikkatini celbetmiıtir. 
Bahriye nazın ıimdiye kadar kabinenin bir çok hatalarını sükötla 
geçittirmİ§tİ. 

lngilterede vesika 
değil 

eseridir 
Bir kıtlık başlangıcı 
faydalı bir tedbir 

Londra 7 ( ö.R) - lngiliz Ticaret nazırı, vesika usulü hakkında 
ıunlan aöyleıniotir: c Deniza§ın memleketlerden istediğimiz kadar 
erzak tedarik edebiliriz. Fakat bunların tedariki mühim para aarfına 
ve vapurlarımızın tahsisine bağlıdır. Halbuki bu paraları ve nakllyo 
gemilerini harp levazımı nakline tahsisi tercih ediyoruz. Vesika usulü 
kıtlık demek değildir. ihtiyacımız olan bütün eıyayı tedarik edebileco
ğiz. 1914 de olduğu gibi halkın mağazalar önünde beklemesine mey
dan venniyeceğiz. Buna mukabil emniyetimizi ve kuvvetimizi arttı
racak maddelerin memleketimize girmesini istiyoruz. Nihai zafere 
kadar böyle hareket edeceğiz.• 

Protesto notası için 
lngiliz 

verdi 
Amerika hükümeti 

elçisine izahat 
Vaşington 7 (A.A) - Amerika hükümetinin, lngiltere büyük el· 

çisine kaçak kontrolü hakkında verdiği 14. 12. 939 tarihli protesto 
notasında, Amerika aeyrüsefain kumpanyalarının lngiliz kaçak ser
visi memurlarının vazifelerini teshil ettikleri ve buna binaen Amerika 
gemilerinin muharip limanlara girmesini tasavvur etmek müşkül ola
cağı fakat buna rağmen lngliz makamlan bir Amerika vapurunu harp 
mıntakasına girmeğe mecbur ettikleri takdirde Amerikanın her hadi
seyi ihtimamla tetkik ederek ona göre hareket edeceği bildirilme'k.

tedir. 
Vatington hükümeti bu yüzden hasıl olabilecek zarar ve ziyan is

temek hakkını muhafaza eylemektedir. 
Norveçteki Bergen limanına gitmekte olan Amerika bandıralı Mo

onnacson vapuru lngiliz kaçak servisi tarafından bitaraflık kanunu
nun Amerika vapurlarına menettiği mıntakada bulunan Kırkvallo 
limanına uğramağa mecbur edilmiştir. 

Amerika hariciye nezareti bu hususta vapur sahibi ile derhal temasa 
geçerek mufassal bir rapor vermesini Londradaki Amerika elçisinden 
rica etmi~tir. ' •'*lk\erinl bildinnişlerdir. hain uğraşmakta iseler de kendilerine uçarak bombalar atm~lardır. Viborg - Brüksel, 7 (A.A) - Folkestona git· 

büyük zayiat verdiren bu hareketlerden Relslnki demiryolu bombardıman edil- mek üzere dün sabah Ostendden harn· 
,tokholm 7 (Ö.R) - lsveç gazeteleri biç bir netice alamamaktadırlar. Kareli ~tir. Fin tayyareleri de çok faaliyet ket eden Prens Charles ismindeki posla Macar takımı Ankara 

Alman taarruzlarına mlihlm mukabel~ berzahının cenubu garbisinde Kiokide gostererek bir hava harbında 6 RU! tay- vapuru ile Dunkerk açıklarında Palron 
lerde bulunuyorlar. faaliyet btiyUktilr. Rus harp gemileri yaresl dilşünnUşlerdi.r. Bleur ismindeki Fransız vapuru çarpış-

_N__:_o_r_v-eç---:-----:D=:-::-i-:Ç)e- nehri T hı· y 1 =·.:::p~~~..!~~ muhtelitine yenildi 
Alçalmıya batladı e ıg er ınr.. -·-

M Y
• 1 re karşı FRA .. ~ız fAf Fon Spee' nin Ankara, 1 <Hususi) -Ankarnda bu· a 10 C Ankara, 7 (Hususi) - Diçle nehrinin n.- 2'EBL v : turun.akta olan Macar (Frenç Varoş) ta· 

d b• 1 sulan alçalmağa başlamıştır.. Tuğyan Paris, 7 (Ö.R) - Dün gece Garp cep. 1• OtJ• kam I J•ÇI• O kımı ile Ankara muhteliü arasındaki t e 1 r a 'yor tehlikesi bertaraf olmuştur. hesinde muhtelif noktalarda devn'ye fa. b u 19 tadınd 20 b" 
Batm

an üstündeki köprünün ayakla- maç ug n mayıs s a ın se-
b" eliyeti oldu .. Blayş mıntakasının şarlan· _ BAŞTARAFI ı inci SAYFADA_ yircl huzurunda hakem Ziya Organın 

Londra, 7 (Ö.R) - A1manlann ıt.a- nnda çalı.şnn kayıkçılar ve amele sula. da iki taraf topçusu şiddetli faaliyet g&· tarafından yapılacak bir huruç banketi- idaresinde yapılmıştır .. Ankara ınuhteli· 
raf g milere karşı açbkları harbi ak~ rın hücumu ile mahsur kaldıkları yer- terdi.. nin ancak bu filonun felaketi ile neice· ti : Hilmi, Şevket, Bekir, Keşfi, Muh· 
bırakınnk için Norveç hükümeti kUçil forden kurtanlmı..şlardır. -•- leneceği kanaatindedir. terem. Nüzhet, Muzaffer, Orhıın, Orhan, 
bir muhafız filosu teşkil etmiştir .. Nor- -*- B .

1 
Londra 7 (ö.R) _ (ngiliz ıazeteleri Mustafadan teşekkül ediyordu. 

veçin iki bın balıkçı gemisi bahk yatak- E T ata lanna açılırken bu mayn muhafız ge- S 0 V Y 0 gemi er Hitlerin Amiral Rideri Alman filotunu Macar takımı dünkü kadro ile saha· 
A-al d •- timal denizine çıkarmak huaueunda emir ya çıkmıştı .. 

mileri tarafından himaye edilecektir... $~ arın a seçuu Londra, 7 (Ö.R) _ Frankeynad adlı verdiği haberini mevzuu bahiı etmekte· Macarlar ilk dakikalarda Ankara ka· 
Aynen balıkçılara başıboş maynlert tah- Moskova, 6 (A.A) - Tas ajansı bil. beş bin tonluk Alınan vapuru demir dirler. Salahiyettarlara göre böyle bir lesine zarar iras edecek vaziyette bulu· 
ı·ip için silt1h verilecektir. diriyor : hamulesi ile Norveç sahilinde batmıştır. teııebbüı kal'fısında müttefikler tamamen nuyorlardı. Muhtelit oyuncularına göz 
hansa • Yunanistan R. S. 1. S . R. Ukranya, Beyaz Rusya, İsmi bilinmiyen bir &tonya vapuru da uyanık bulunmaktadırlar. Almanyanın rin yıldırım nkını üzerine Macarlar teh-
tlcaret anlaşması GUrcistan, Ermenistan, Türkmenistan, uyni lkibcte uğramıştır. Bu vapur, Nor- bir deniz sergiize~ri için çıkaracaiı bü· ~çtırmıyorlardı. Bu su·alarda Muzaffc-
Paris, 7 (Ö.R) _ Fransa ile Yuna· Kazakist,anda .. ve 2~ kanunuevve~d.e de veç sahilinden 25 mil uzakta bir tayya· tün .~uvvet iki cep kruvazörü. ~cdi kr~- l~eli vaziyete dli~yorlardı. . Kaleci 

nistnn ara ında bir ticaret anlaşması ya· Azcrbayc:ın, Ozbekıstan ve Tacikistan· re tarafındnn bombalanmıştır .. Mürettc· vazor ve otuz destroyerden ıbarettır. Hılmi de maharetle şutları çeviriyordu. 
ınlnuştır. Yem munhede iltl menileket da Sovyct sc~i~nle~. yap.ılnııştır. Münte- batı 10 .saat bir k~y~tn çalknndlktan Halbuki ~ngiltere ve F ransanın d~niz İkinci devrede An~ara muhteliti tn· 
r ın t <' rPtin inkisafında mUhiın hiplcr reylcnnı muttcfıkan namzetler sonra bır İsvl'Ç gemısı tarafından kurta- kuvvetelrı bununla mukayese edılemı:)'e- kımda kUçük bir değişme ile oyuna baş. 

Oyun göz.le takibi güç bir mahiyet ol· 
mışlı. Bu devrede de Macarlar mUdafaa 
\"tltlyetine girmişlerdi. 

Muzaffer fevkalAde bir maharet.le SA• 

yılarına devam ediyor ve Ankara muh· 
telitl bu vaziyetten neşelenmiştiı·.. Bu 
vaziyet karşısında Macarlar şaşırmış va· 
ziyele geçiyorlar .. 

Oyun neticesinde takımımız 3 • l ga· 
lip olarak ve alkışlar içinde sahadan 
çıkmıştır. 

Ankara, 7 (Husust) - İstanbulda ha· 
vanın yağışlı ve çok soğuk olmasına mi· 
men maçlara devam etmiştir .. Yapılan 
maçların neticesi şudur : 

lStanbulspor - Güneş takımları : 3 • 3 
beraber .. Beşiktaş - Vefa takımları 4 - O 
Be.şiktnş mağlup ... Fener - Galatasarn)' 
l?kunları : 2 ·O Galatasarayın lehine ne· 



lngiliz Harbiye Nazırının istifası 
Alman gazetelerinin de yazdıkları gibi ne lngiliz .. Fransız tesanüdünü 

sarsacak ne de lngiliz harp planını değiştirecek mahiyette değildir 

Hor Belişanın büyük eseri Venedik mülikatı bitti 
~~~~~~~~~~IWW*~~~~~~~~~~~ 

Aynen .muhafaza edilecek ve nihai 
zafere kadar tesirini gösterecektir 

Kont Ciano Romanya, Kont Çaki de 
Budapeşteye haber vermeğe gidiyOr 

~~~~~~~~~~~*llM,,,,..~~~~~~~~~-

Londra, 7 (Ö.R) - Röyter ajnsının 
ı:arl!mcnto mahafilinin resmi mahafil
den öğrendiğine göre Sir Hor Belişamn 
Genel Kurmay erkinı ile ihtilM halin
de bulunduğu için istifa ettiği hakkın
daki haberler doğru değildir. Böyle bir 
ihtilaf mevcut olmamıştır. Keza Sir Hor 
Belişanın kabine arkadaştan ile ihtilM 
halinde olduğu da doğru değildir. 

ile devam kudretleri üzerinde hiç bir te- Oliver Stanleyin iktidarından bahsede
sir yapmıyacağına kanidir. rek vazifesini başaracak kudrette oldu

Bu eazeteye göre Fransız :.. İngiliz te· ğunu yazıyor .. 
ikinci bir mülakat mevzuubahstır. Görüşmeler büyük 

sanüdü mükemmeldir. General Gamlen Ayni gazeteye göre Hor Belişanın is
ve general Gort zafer kuvvetlerini tam tifası, askeri meslekdaşları ile kendi 
bir ittihat halinde sevk ve idare etmek- arasında bir noktai nazar ihtilMmdan 

ve . "' 
sıyası neticeler vermiştir. Resmi tebliğ neşredildi 

Londra, 7 (Ö.R) - Venedikten bil- takdir ederhn .. Müzakerelerimizin çok 
tedirler. ileri gelmiştir. diriliyor ı Kont Cfano, cenubu şarkı faydalı olacağına kanilm. 

Bu gazete, yazısının diğer bir parça- Observer, idari ve askeri teşkilatın 
sında Finlandiya harekfitını mevzuuba- ahengi için hazan birlik uğrunda en gü
his ederek medeniyetin hudutları Kare- zide şahsiyetlerin feda edildiğini yazı

Avrupada bugünldi statükonun muhafa- Roma, 't (Ö.R) - Venedik muıakatı 
zasıru temin için Budapeşte htikümetine münasebetiyle aşağıdaki tebliğ neşredil
nıühim bazı tavsiyelerde bulunmuştur.. miştir ı İtalya hariciye nazın kont Cia
Macar hariciye nazırı Kont Çaki bu no ve Macaristan hariciye nazırı Kont 
mülakat etrafında hUkümetine izahat Çaki Venedik temaslarında Avrupa va
vermek üzere Budapeşteye yarın gide- ziyeti üzerinde umumi gör~ teatisi yap
cektir. blar .. İki memleketin devamlı dostluk 

Hor Bclba, Çemberlaynın takip ettiği 
siyasette tamamen mutabık olduğunu 
söylemi~tir. 

lide bulunduğunu, Finlandiyanın ezil
mesinin yalnız İsveç için değil, bütün 
meden1 memleketler için bir felaket ola
cağını yazmaktadır. 

Par'fimentoda müstafi harbiye nazırı
nın istifasını icap ettiren sebepleri izah 
edeceği zannedilmiyor. Maamafih şu iki 
nokta üzerinde fikirlerde tam bir muta- Londra, 7 (Ö.R) - İngiliz askeri ma-
bekat vardır : kamlarının verdikleri malfunata göre, 

1 - İstila, İngilterenin umumi siya- şimdiye kadar orduya yüz binden fazla 
seti ve harp hattı hareketi üzerinde hiç gönüllü efrat yazılmıştır .. Bunların mec
bir tesir yapınıyacaktır. bur! askerliğe çağınlanlara ilaveten 

2 - Belişanın büyük eseri masun ka- kendi rizaları ile geldikleri göz önünde 
lacaktır. tutulmalıdır. 

Sunday Ekspres, harbiye na21rının is- Harbiye nezareti, ordu mevcudu ve 
illasının millette uyandırdığı heyecana milli sanayi ihtiyaçları arasında bir mü
ternas eden yazısında bütün hakikatle- vazene tesisi için lazım gelen bütün ted
rin bilinmesi amme menfaatleri iktiza- birleri almıştır. 

yor .• 
ret uyandırmakla beraber yine her yer

Bu istila, dünyanın her tarafında hay
de ve hatta İngiliz siyasetinde değişik
lik olmıyacağı kanaati vardır. Kont Ciano da Mussolini ile görUş- ve teşriki mesaisi ile bütün meseleler 

mek üzere akşam Romaya dönmüştür... üzerinde tam bir mütabakat imkanı 
Stokholın, 7 (Ö.R) - Hendlsbladın Her iki devlet adamının bu görüşmeler- müşahede ettiler, 

Berlin muhabirine göre Nazi resmi roa- den sonra tekrar Venedikte buluşmala- Roma, "1 (Ö.R) - Kont Cianonun Ma-
kamları Oliver Stanleyin harbiye nazır- n ınuhtemeld.h. car hariciye nazırı kont Çaki ile görüş-
lığına tayinini siyasi ve sev.külceyş ba- Roma, 7 (Ö.R) - Kont Çaki, bu sa- meleri bitmlştir. 
kımdan çok mühim addediyorlar. Stan- hah Kont Ciano ile bir saat görüşmüş- Yarın (Bugün} Kont Çaki Romaya 
ley, harpten evvel Alınanyada, Alman ttir .. Bu !!onuncu mtilfilratı müteakip gelerek Mussolini ile görüşecektir.. Bu 
1mparatorluğunu ihata teşebbüsü ile ta- nıatbuat mümessillerin! kabul eden kont görü~melcrin Tuna havzasında ve Bal-
nınmışb.. Ciano şu sözleri söylemiştir ı kanlarda sulha ne derece müessir ola-

Paris, 7 (Ö.R) - Vladirnir Gormeson, - •Görilşmelerlmizden memnunum ... bileceği yakın bir istikbalde görülecek-
Figaroda İngiliz kabinesinde yapılan ta- Siyasi ve moral planlarda yer alan mev- tir .. Ne olursa olsun İtalya, cenubu şar
dilatı mevzuubahis ederek diyor ki : zular üzerinde tam bir görüş mütaba- kt Avrupayı Sovyet istilasına karşı ko-

aİstifasını vererek çekilen harbiye na- kati müşahede ettik. Macaristamn, sul- l.'Ulllak azmindedir. 

diriyor ı 
GiornaJe D'İtalia gazetesi, Venedikte 

Kont Ciano iJe Kont Çaki arasında ya• 
pılan görüşmeler hakkında mufassal 
malômat vermekte ve hususi mahiyette 
olan bu göril~melerln Tuna ve Balkan 
havalisini aydınlatmağa yardım ettiğini 
kaydeylemcktcdir. 

Giornale D'İtalia diyor ki : 
İtalya, Abloka fikrine taraftar delil

dir .. Fakat Tuna ve Balkan devletleri 
arasında bir yakmhk husule gelmesini 
arzu etmektedir. 

Netice olarak Giomale D'İtalia şöyle 
demektedir : 

İtalya, sadece medeniyeti, nizamı ve 
Avrupanın selametini tehdit eden komti
rıizınin yayılmasına mani olmak istemek
tedir. Rus~·a, hudutları dahilinde rahat
~a yaşıyabilir. Fakat komiinizm Avrupa 
ve İtalyanın hayati menfaat ınmtakala· 
rına doğru sarkmağa kalkışacak olursa 
Fşizm lôzım gelen tarzda mukabele et· 
mesini bilecektir. 

smdan olduğunu yazıyor ve Çemberlay- Geçen harpte lüzumsuz yere yapılan 
nın bu istilayı kabule kendisini sevke- insan israiatının önüne geçildiği kanaa
den SPbepleri açıkça beyan etmesini is- ti vardır. Sunday Taymis, diyor ki : 
tiyor.. •Hor Belli!a zabitan ve efradın maaş-

zırı Hor B~lişa İngilterenin mühim bir hun ldamesi hususundaki gayretlerini Roma, 7 (AA) - Stefani ajansı biJ-
simasıdır. Ingiliz ordusunun tensikinde ------------------------
büyük hizmetleri sebkat etmiştir .. Yapı- F • 
lan tadila t İngilterenin sarsılmaz bir 1 n 
azimle kuvvetlerini zafere hazırlamak · . 
için yaptığı gayretleri eksiltmiyecektir .. 
Hiç bir zaman İngiltere ve dominyon • Rus harbı 

Berlln, 7 (Ö.R} - Alman gazeteleri- farını yükseltmiş, refahlarını temin et
ne göre Hor Be]işanın ve ticaret nazırı- miş, İngiliz ordusuna demokrasi ruhunu 
nın istifaları tamamen dahili bir mese- aşılanuştır. Ordu modern Ş"eraite göre 
ledir ve Almanyayı imha etmek azmin~ yetistirilıri.iş, motörlü hrkaların tesjsin
de olan İngilterenin harici siyasetinde de Be1işa hakild bir rehberlik etmiştir. 
hiç bir değişiklik ifade etmemektedir. Bu yeniliklerden rücu edilmiyecektir .. 

Londra, '1 (Ö.R) - Sunday Kxonikl, Zira bu esaslarda bütün millet roütte
ları ile Fransa ve müstemlekeleri kuv
vetlerini bu kadar büyük ve mütesanit 
bir birlik içinde toplamış bulunmıyor

~--~-~---~~~~.--tw---~~~-------~-

harbiye nazırının istifası, harbin taki- hittir .. • 
lar .. hinde ve idaresinde sarsılmaz bir enerji Sunday Taymls, yeni harbiye nazırı 

~;.._--...:.:....~----~---~~~------~;;._~~~--~~ 

Romanya taarruza uğrarsa 
ltalya, Macaristanın da Romanyayı 
tazyik etmemesini temine çalışıyor 

- BAŞTARAF1 ı hıci SAYFADA - yaresmı düşUrnıti§lerdlr. etmişlerdir. Mikkese şehrinde ekserisi 
· Her biri Nf# Aiılden mihell- Helsinki 7 (A.A) - Finlandiya ordu- kadın ve çocuk olmak üzere yedi k:tfi 
kep olan Fin devriye lıolu bu bü- ları kumandanlığının bir tebliğine göre öl müştür. Fin hava defi bataryaları dibı 

Sovyetler dün Finlandiya körlezi ile Mi- 10 Sovyet tayyaresi düşürmüşlerdir. 
yük muvallakıyeti kazanmtflar- olan Jeorvi arasında donmuş olan Mu-
du. Rua huJaclunclan 200 kilo- ollan gölü uzunluğunda ve Taipal mın- Londra 7 (Ö.R) - Finlandiyadan ge
metre ilerlemiıln ve Murmansk takasında Kirvede bulunan Fin mevzi- len haberlere göre Karelide Kızıllar bir 
demiryoluna gidinceye kadar bü- lerlne hücum etmişlerdir. Bu taarruz- çok mevzii hareketler yapmışlar ve her 
yük müıkiiUitla ll.mıılCJf1111.flardır. lar geri piliıkürtülmüştür. defasında bir çok mühimmat ve esliha 
Bu aagüzeıt emaaında Fin dev- Şark cephesinde Suomusalmide Raast bırakarak çekilmişlerdir. 
riyeleri bir 190k Rus ll.ollarına istikametinde muharebe inkişaf etmek- Londra 7 (ö.R) - Bir çok Fin tayya-

:ı- ted.lr. Finler bu mıntakada düşmanın bir recileri Londraya gitmek için A.mster-
raatgelmiılerıe de la.ndalı.klara kaç .zırhlı otomobilini tahrip ve bir ta- damdan geçeceklerdir. Bu ta.yyarecUer 
adlanarak Ruılmm elıne düıme- ne.sini iğtinam etrni§lerdlr. Juntusran- Ingilterenin Finlandiyaya verdiği ta:y-. 
miılerdir. terde Finler dilşman tarafından terke- yareler! Fin hava üslerine getireceklet

Demiryoluna vıuıl oldukların- dilmJş olan külliyetli miktarda sıhhi dir. 
--- ---- --- *- - -------- d hatt hıel·I '-t 1 malzeme ile Juntusrantaya giden yol Helsinki 7 (A.A) - Reapalanın şar .. 

Londra 1 (iJ.R) - Nevyork memnuniyetle hrş1lanmıştır. Çünkü hu nin isteklerini müzakere yolu ile hallet- ~ ın ~u .... 1 noR a arına ve Uzerlnde bırakılan 11 tank, 2 top, 30 kında Finler Sovyet arazisinde kırk ki-
T aymis, ltalya • Macariıtan ara- beyanat iki memleket arasındaki müna- mek mevzuubahs olabilir. Romanya hu- Kıyak~ k~prusune .. b~?1~alarını kamyon ve bir miktar cephaneyi almış- lometre ilerlemişlerdir. Ilerliyen kıtalar 

._ b l A 'h ·ı ~L sebatın aamimiyetini ve görü~ birliğini dutlarında de~iklik yapılma.sına hiç yerleftirmıfler Ve koprayu tama- lardır. hareket üsleri ile teması muhafaza et-
ıındaRi ağ arın vrupa 1 tı cirı- teyid etmektedir. bir zaman muvafakat etmiyeceğini bil- men berhava ettikten ıonra az.ak- mekte ve blitu··n gayretlerini Ragosero nın inkifalt niıbetinde ıamimi- M · · d' d · hd' Diln Sovyet tayyareleri Finlandiyanın 

acanstanın şun 1 me eruyeti te ıt dirmiştir. laımıflardır. merkezi. ve şimali üzerinde bir çok akın- tstikametinde temerküz ettirmektedlı-
leftiğini kaydederek diyor ki: eden karanlık kuvvetlere karşı Avrupayı cPopuler), ltalyanın vaziyeti ne ola- Dönüı aynı fekilJe olmuıı:tur. )ar yaparak bazı şehirleri bombardıman ler. 
V enedik mülakatı Balkanlarda müdafaa etmek için her zamandan ziya- bili b 1 ~ ı daki d f ı 7 

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

b . · • k · · de Italya ile birlikte çalışacagıv burada . ·r aş ıgı atın . yazı a şu araz - Ve bu fayanı hayret harekete İf-
ır sergüzeşte gırıımeme ıçın yeleri ileri sürmektedir-

teyid edilmektedir. · tirak eden 50 Fin fedaisi, bir ta-
Ruayaya yapılmıı bir ihtar mahi- 1 - Sovyetler Tuna havzasına ve • • b ·ı b k ad 
Yetindedir. Balkanlara karşı' sakin duracaklardır. nkeaınınAhlı e ııdr~u ii a

1
nad"! an 

Paris 7 (ö.R) - Fransız gazeteleri, ararga mma onm f 
Londra 7 (ö.R) - Venedik görüş- l Şu halde bu mıntakalardaki memleket- er ır. bugünkü baş yazı annda Venedik müla- 'k 

meleri münasebetile burada ha.kim olan katını ehemmiyetle tetkik ediyorlar. ler bugünkü vaziyetlerini muhafaza Yine Pola lıtı amelinde ilerli-
ltanaat şudur: Petit Parizyen, halen mühim olan şey, edeceklerdir. 2 - Sovyet Rusya Be- yen Finler mühim muvallakıyet-

Litvanya hariciye 
nazırının beyanatı 

ltalya Arnavutluğu işgalden 9 onra Sovyetler birliği harekete geçtiği takcfü- sarbayaya hücum edecektir. Bu takdir- ler elde etmiılerdir. Bunlar ken-
kerıdini büyük bir Balkan devleti telak- de Macari8tanın müsa}emetperver kal- de Türkiye &manyaya yardımda bulu- d' h L t kt l 'l · ~b ti Kaunas 7 (A.A) _ Litvanya hariciye nazm B. Urpsis söylediği 
ki ettig~inden cenubu Aarki A vr• ..... a dev- nacak ve ag~lebi ihtun' ale göre Bulgarlar 1 arehRef. no a an. 

1 
• e .ıru a a-

y - ,.. maın ve Romanyaya güçlükler çıkarma- t d b ir nutukta V ilnon un Lltvan yaya ilhak edilmiş oJması neticesinde 
Jetleri istiklal1erini muhafaza ve aralann- Dobrice cihetinden harekete geçecek- rını mu a aza e mtf e1' ır. 

masıdır. ltalya, Romanya hükümeti ile y ta ı - .ı • at d Lltvanyalıların Polonyalılardan hiç bir istegv i kalmadıg"" ını beyan et• 
daki muallak meseleleri hal etmek arzu- Budapeşte arasındaki ihtilafları yatıştrr- }erdir. on aaron uaan rıc e en 
aundadır. Halbuki cenubu tarki Avru- mağa çalışmaktadır. Bu iş kolay olma- 3 _ Rusya, Balkanların takshnl tçhi Ruı kuvvetleri .mühim .miktarda miştir. B. U rpsis b ununla beraber ecda t yadigarı hükümet merk ezine 
pada vaziyet Polonyanın taksiminden makla beraber Romanyanın daha uysal Italya ile yine anlaşma yapmak istiye- harp malzemen, top, ulıha bırak- her hangi bir su ik ast yapıldığı takdirde düşmanlık hissinin yeniden 
sonra altüst olmuştur. Balkan hudutla- ve Macarların daha anlayışlı hareket bilir. m&Jlardır. doğacağını söylemiş v e demiştir ki: 
nna ve Merkezi Avrupaya dayanan d ki 1 ö 

e ece eri umu uyor. 4 - Italya Tuna ve Balkan milletleri Moskova 7 ( .R) - Sovyet tebliğiı P o lonya dalma Litvanyanın kom"'USU kalacaktır. Ve bir çok Po-Kızıl ordu, Basarabyaya akın ettigvi gu'"n R · fikl · · 'Y 
omanyaya miıtte er garantisıne arasında bir uzlaşma teminine çalışarak Bugün Finlandiya cephelerinde hiç bir l ahi b 1 k l b 1 l dı B • 'bari ~L~ J 

Bulgarİ8tan ve Macaristan da taarruza ilaveten ltalya da Balkanlann istilasına 1m ğ al hAdi lrn<>m•a+• So ta 1 . ony a r u m eme ette m e ce u muş ar r. u ıtı a uu meme-
kalkaca1c olurlarsa Romanyanın muka- Sovyet genişlemesine mani 0 a a ç ı- C1 

58 0 ~-r. vyet yyare erı ket arasındaki mu' 'stakbel mu"nasebetlerde her tu"rlu" ihtı'la"' fa mani o1a-karşı müdafaa endişesile hareket ederse b'l' · k e h deflere ta ruzlard b l vemeti imkansız olur. Buna ltar•ı ltalya şa ı ır. as erı. e ar a u unmuş- l d b p 
.. bundan barı•ın müdafaası fayda göre- B' ak ö .. b sonu la d T yyarele..ı....•- Fin ta ar 1 · cak bir sekil bulmak lazımdır. Litvanyada söy en igvine göre u o-Budape te ve Bükreş arasında bir yakın- .. ıze en y ın g runen u ncu r ır, a uı.n.ı.z yy e erı 

lık tesisine uğraşmaktadır. bilir. faraziyedir. ile bir hava harbında düşmanın altı tay- lonyaya -karşı resmen alınmış bir vaziyettedir. 
Türkiye, boğazların yılmaz müdafii- Paris 7 (ö.R) - Gazeteler Venedik iilill;o;;;;;;;;a.;;;;;ı;;ııı;;;;;;;..-illii;;;;;;;ı;;-.iiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;Oiiiiiiililii;;;;;;;;;miiiiil...,.;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiöOiiım;;;;;;;;;;;;;;;;;;__.ôöii!i ... ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:miiiiiiı..-mııiıll--&iiiliiliiiall&iiliiiiiiiiiiiiöiiiiiiii;;;;;;;iiiliiiöl;;;;.;;;öliim.._iiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;--iiliiiii;;;;ıo;;;;;;;;;;;,._iiilOil.oıı---

dir. Macaristan ve Yugoslavya arasında mülakatını büyük ehemmiyetle tahlil 
münasebetler samimidir. Romanya ayni etmektedirler. 
zamanda y ugoslavyanın, ltalyanm ve Eko dö Pari, Polonyamn taksimi ne
Ti.irkiyenin doııtudur. Fazla olarak Ftan- ticesi olarak Sovyetlerle müşterek hu
sa ve lngiltere bu melekete garanti ver- dutlara sahip olan Macaristanın bir gün 
mişlerdir. Bulgaristanın Sovyet Rusya i1e ikinci bir Finlandiya olmak endişesi için
anla<ıınas ı siyasi olmayıp i.ktısadidir. de olduğunu kaydederek diyor ki: 
Finlerin mukavemeti Rus devinin n~ « ltalya, Rusların Macaristana ve Ro
mağlf1p olduğu zehabını ortadan kaldır- manyaya doğru geni<ılemelerini iyi gözle 
mıştır. lste Venedikte bütün bu nokta- 1 b d görmlyor. ita ya unun için.dir ki Bu a-
lar gözd en geçirilmiştir. pe, te ve Romanya arasında bir anlaşma 

Budape te 7 (AA) - Kont Ciano 
tarafından Venedikte Kont Csaky ile ilk 
mülakatım mı.ite, kıp yapıaln beyanat 
b urada b '1tun mahfillerde biiyük bir 

hir içf ma 

teminine çalışmaktadır. 
~ayet Sovyetler Besarabyaya çu11a

nırlarsa Macar istan fazla bir müşkülat 
çıkarmasın .. 

Ordr, aynı meseleye temas eden yazı
sında divor ki: Roınanvadaki azlıkların 
mümessi ll eri, mrızhnr oldukları serbes
ti den ho~nutluklarım izhar edeli çok za
man olmamıştır. Su halde Budapeştenin 
veni noktai nazarı n~ olabilir? Ve Ma
caristan ne hakla mi.iddeiyatta buluna
bilir? Zaman cok sert ve vahimdir. Re

Paris, 7 (Ö.R) - Dün harbiye neza- vizyonist emeller ve azlık davaları!lı 
retinde Fransız başvekilinin r iyaseti al- tah rik etmek lçin mfü:ait günlerde bu
tında yapılan bir toplantıya müttefik lunmıyoruz. 
ordular başkumandanı general Gamlen , Pöti Jurnal, Bükresin halledecek çok v---- -__ ı.:..-;ı.--ı.: •• _ --:....: -- ı ı · ..m.c>C<>.JIQ l'rtır. ivar __ J~ı.a.aaıaoıouı..ı.--------------------------------------------------------------------


