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Bapnuharrir ve umuml neşriyat müdUrU: 

HAKKI OCAKOOLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDETİ TUrkiye için Hariç için 
Senelik ....... 1400 2900 
Altı cı11lık ....... 750 1650 
GUnU geçmiş nlishalar ( 25 ) kuruştur. 

T E L E F O N : 2697 
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llb mUnderecatından gazetemiz mesuliyet kabul etmez. 
Cümhuriyctin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, 1abahlaTı çıkaT ıiycui gazetediT 

Pariate meydana çıkarılan 
bir kominist grubu 

Paris 8 (A.A) - Polis, Oravil ve Paris 
civannda faaliyette bulunan giizli bir ko
münist grubunu meydana çıkarmıştır. Beş 
kişi tevkif eclilmiştir. 

·-------' Yeni Asır Matbaasında basılm~tır. 

E 

Finler bir zafer daha kazandılar 
............. S8ilDitl"S8iiDi''Cl'e···· .. ·~f S''"biD'''''"ki'Ş'ilik''"''bir ............ . 

Ru.s fırkasını hezimete uğrattılar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Soııyet tayyarelerinin hucmnu karşısında batan bir f'.n ~o.ri 

Kızıl ordu müdafaa 

Fin milletine 
beyanname 
· 1i/iağlup olabiliriz. F ekat bizi 
mağlup etmek icin imha 

t 

etmek lazımdır,, 

Tir han vapuru 
yolcu 

almağa başladı 

Alaiye açıklarındtt 
ile kayalara 

200 
oturdu 

Londra, 8 (ô.R) - lngiliz ga
zetelerinin H elainki muhabiri bil
diriyor: 1939 seneainin son hafta
sında Majervi de kazanılan büyük 
zafer nisbetinde yeni bir zafer da
ha Finler tarafından kazanıldığı 
haber verilmektedir. Saumo Salmi 
d~ muhasara edilen 15 bin kişilik 
bır Rus fırkası teslim olmuştur. 
Büyük mikdarda ganayim ele geç
miftir. Soğuklar Mannerhaym hat
tına hücumları men ediyor. Dün 
öğleden sonra Ruı topçuıu büyük 

Bir kovukta euladı He barınan zavallı bir felaketzede ana 

Yolcuları Etrüsk kurtardL Kaptan O civarda faaliyette bulunmuftur. Manner-

ümit kalmadı Vapurun kurtarılma&ından F eliketzede yurddaşlar 
bir köye iltica etti haym hattı karşısında siper kaz-

latanbul 6 (Hususi) - lkiyüz yolcu· Tırhan vapuru bir milyon liraya mal ol- makla meşgul Rus askerlerinden 
yu hamil deniz yollannın Tirhan vapu· mu~tu. Almanyadan ge~irken ı1igorta edi- bir çok esir alınmıştır. 
runun Alaiyeye on iki mü mesafede v~ len v~pur b.ur~ya g~ldık!e!1 son.ra sigo~- N_orveç gönüllüleri $imal cep
ltayalıklarda karaya oturması ile nen- ta edılmemıştır. Yalnız ıçındekı mal sı- hesıne gelmişlerdir. Mormanksda 
c:elenen kazadan sonra kazn mahalline - SONU 3 ONCÜ SAIIİFEDE -
gönderilen Alemdar tahlisiycı:inin bütün -----------------...::8:..:0::~:..:.:U~G~U~N~CI SAHİFEDE -

Facia yerlerinden sıcak yardım ku
caklarına kafile halinde gönderiliyor 

rayretlerine rağmen vapur kurtarılama
Jnıştır. 

Yolcular Etrüsk vapuruna nakledilmiş 
Reminin ambarları ve makine daireleri 
sularla dolmuştur. Tirhan vnpurunun 
kurtanlmasından ümid kesildiği için va· 
Pur süvarisi Mahirle mürettebat tarafın· 
dan gemi terk edilmiştir. 

Geçen sene Almanyadn inşa edilen 

Baharda -·Harp Balkanlara 
sirayet edecek mi? 

-*-ŞEVKET nt.LGlN 

Finlnndiya seferinde, bir avuç kah
ramana karşı, dev cüssesile kafi bir 
muvaffakıyet kazanmıyan Sovyet 
Rusyanın askeri perestijini iade et
tirmek maksadile, önümüzdeki llk
baharda, Basarabyaya taarruz edece
ğinden çok bahsedilmiştir. 

• Sovyet Rusya hakikaten böyle bir 
nıyet besliyor mu? 

Salahiyetli Rus mahfilleri Roman· 
Ya aleyhinde bir tasavvurları olma
d·ı·ğını defeatle söylemişlerdir. Fakat 
ııozlerle vaadleriıı kıymet taşımadığı 
bir d · d ·· d .. evır e yaşadığımıza gore, un-
y~ matbuatını isgal eden bu mevzuu 
Rozden geçirebiliriz: 

Harp badircsinin Balkanlara sira
Yeti, tahminlerin çok fevkinde neti
celer, hatta sürprizler doğurabilir. 
Balkanlar Avrupanın en hassas nok
t~sıdır. Bütün büyük ihtirasların gef ıd .Yolları Balkanlara dayanır. Pans
~vı~t v~ Pancermanist cereyanların 

1 
ırbırlerıne dost göz),. bakmıvncak-
~rı Yer Balk nlardır. Nihayet Bol~e
b~zme kar ı husumetini gizl .. miven 
.. ır Fa ist ltnl a vardır ki Arnavutlu
r.a ayak be ı J.ı gündenberi vaziyetin 
rn·· d k usaa esind n istifade ederek Rrıl-

anlarda nüfuzunu mttırma1m calış
Ral,tadır. Ayni wmanda Sovyct 
usyanın T unaya ve Balkanlara 

~r~rnası ihtimalini hayati menfaat
crıne aykırı görmektedir. 

Bu davanın Balkanhr gözüvle tet-

Macaristan 
~~m:mıımı1m .. 1m1 .. mısilali ... mmma 

Fırsattan isti ade i 
etmek niyetindedir? 

Kont Çaki talimat aldıktan sonra 
tekrar lta!yaya mı dönecek? 

Roma 8 (Ö.R) - Hnvas muhabiri bil
diriyor: 

Venedik görüşmeleri etrafında Roma 
fıiyasi mehafiline gelen maH1mat Macar 
ekalliyctlerinin komşu memleketler ve 

bilhassa Romanyaya bırakılması ile 'Mn
caristanın kendi hukukunun ihlfıl edil
diği merkezindedir. 

Bir Macar ka_ynağına göre Budapeşte 
- SONU 3 UNCÜ SAHİFEDE -

Alman Harp Şôrası 
~*_.....~~-------

Hi tl erin riyasetinde topland1 Bitaraf-
ların vaziyetleri görüşüldü --·--

Tazyik 
Siyasetine ayni 

ı1ızla devam 
edi ecek 

Paris 8 (Ö.R) - Hı:ıvas ajansının 
AınstC'rdam muhabiri bildiriyor: Alınan
ların büyük harp meclisi bugün Berlin
de, Hıtlcrin riyn"eti ı:ıltında toplarunrn
tır. Almanyı:ının bitarı:ıflara karşı alacagı 
rnz.iyet müzakere edilmiştir. Mühim ka
rarlar ittihaz edıldıği söyleniyor. Alman 
gazetelerinin Iskandinavyaya hücumları 
devam ediyor. Bu hücumlar şu iki mı:ık
satlı:ı vukubulmaktadır: 

1 - Müttefiklerin Finlandiyaya 'ara 
cakları maddi yardımların mahall 

için Iskandınavya d 

ANKARA, 8 (Hususi) - lrzincandan Samsuna felaketzede aile
ler kafileleri gelmeğe başlamıştır. Yardıma muhtaç olanlar misafir
hanelere alınmakta, istiyenler akrabaları nezdinde yerleştirilmektedir. 
Ço.r§81Dba merkez ve köylerine felaketzedeler için yiyecek gönderil
miştir. Samsun valisi aık aık Çarşambaya giderek vaziyeti tetkik et
mektedir. Köylere ustalar gönderilerek harap evlerin tamirine çalısıl
maktadır. En çok hasara uğnyan Erbaaya Samsundan devamlı yardım
lar yapılmaktadır. 
Amasya 8 (Hususi) - Merkez dokto

ru, dört sıhhiye memuru ile fcl5.ket mın
takasında çalışıyor. Felaketzedeleri kar 
ve soğuktan korumak için zeminlikler 
yapılmaktadır. Amasya halkı tarafındnn 
felaketzedelere dün mühim miktarda un, 
şeker, bulgur, giyecek eşya gönderilmiş
tir. 

Şibinkarahisar 8 (Hususi) - Dünden 
beri yeni zelzele kaydedilmemiştir.Ame
le ekipleri havanın yağışlı olmasına rağ
men enkazı temiz.lerneğe çalışıyorlar. 
Eğribel dağının karla kapalı olması yli
zünden erzak nakliyatı b~ka noktadan 
ve daha güçlükle yapılıyor. 

Ankara 8 (Hususi) - Büyük Millet 
Meclisi bugünkü toplantısında Anadolu
daki büyük felaket karşısında Lüksen
burg parlamentosunun gönderdiği tazi
yet telgrafı okunmuş ve bu telgrafa ri
yaset divanının cevap vermesi tekarrür 

ederek ru7.nameyc geçilmiştir. 
Ankara 8 (Hususi) - Dün sabah saa\ 

3,50 de Ama yı:ıclıı şiddetli bir yer sar-
sıntısı olmuştur. · 

Bombay 8 (Ö.R) - Royterin muhı:ı
biri ~il.diriyor: Erzincan fclpketi münı:ı
scbeti ıle Ankara radyosunun Ingilizce 
ve ordu li~nı ile Hindistana mahsus 
neşriyatı Hind radyosu tarafından alına· 
rak bütün Hind istasyonları .farafından 
memlekete yayılmıştır. --·--Bir İtalyan vapuru 
Çanakkalede karaya 
oturdu 
lstnnbul 8 (Hususi) - Limammızdar. 

hareket eden ltalyan bandıralı Pctsamo 
adındaki balıkçı vapuru Çenakkalede, 
Nfue burnu civannda karaya oturdu. 
Kurtnnlması için tahlisiye gönderildi. 

Kremlin 
---~---

1 ç tim a ı n da --·--
B. Stalin harbı 
durdurmağa, Mareşal 
Voroşilo~ ta harbe 
devama mı 
tara~tardırlar? 

--*--
Roma 8 (Ö.R) - Dün Kremlinde Sta, 

lının riyasetinde Voroşilof, askeri rical 
ve Molotofun iştirakiyle bir toplantı ya
pılmıştır. Bu toplantıda iki cereyan be
lirmiştir. Biri, harpte devam ederek Fin
ı. ndiyanın sukutunu tacil etmek, diğeri 
ilk bahı:ıra kadar harbı durdurmaktır. 

Voroşilof ve erkanıharbiyesi, harbın 
durdurulamıyacağmı söylemişlerdir • 
Stalin karar vermegi tehir etmiş ve yal
nız ta arc faali etının çok şiddC'tlendi· 
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Merycm, lsayı doğurduktan sonraı 
mı Yusufla evlendi, yoksa? .. 

Hazreti Isanm doğuş şeklinde olduğu 
gibi doğum yerinde de ihtilaf var.. Hı
ristiyanlarm meşhur dört incilinde de bu 
hususta ittifak görülmez. IslAm dini ta
rihleri I.sayı kah mescid içinde ve kah 
bir sahrada dünyaya getirirler. Hfristi
yan dini tarihleri ise onu kah cNasıra:ı>
da ve kah <Beytelehem> de doğmuş gös
terirler. Bu iki şehir veya köy arasında 
blr hayl,i mesafe vardır. 

Daniyal Peygamberin kitabında Da
vud oğullarından bir kişinin cMesih> 
olarak Beytelehemde dünyaya geleceğini 
yüz yıllar önce haber vermiş olmasın
dandır ki Isayı «Mesih> telakki edenler 
ona Beytelehemi maksadı re's olarak 
göstermiştir. Fakat bunların hepsi de 
Meryem.in Yusuf ve Isa ile doğduğu yer
den Hirodesin şerrinden hicret ettiğini 
müttefikan kaydederler. 

Nereye hicret etti? 
Kimi Mısır tarafında bir köye der. Ki

mi bu köyün Şama yakın olduğunu kay
deder. Ittifak değilse bile ekseriyet Na
sırada büyüdüğünü söyler. 

Taberiye göre Meryem, marangoz Yu
sufla beraber yola çıktıktan sonra bin 
türlü yol mihneti ve meşakkatle bu kö
ye gelmişler. Meryem, Isayı arkasına 
bağlayıp ekin yerlerinde başak toplarlar, 
bunlarla nefislerine ve lsaya nafaka 
ederlerdi. 

Meryem Cebrailin rüzgAn ile Hazreti 
Isaya hAm.ile kaldıktan ve onu doğur
duktan sonra mı Yusufla evlendi? Yok
sa aralarında daha !sanın tevellüdünden 
evvel mi bir münasebet vardı? Bu cihet 
din tarihlerinde tamamen mesldlt bıra
kılmaktadır. Fakat yine bu din tarihleri 
lsanın kendinden sonra doğma dört er
kek ve iki kız kardeşi olduğunu ve bu 
çocuk1arın Yusuf - Meryem izdivacın
Öan vücut bulduğunu kaydederler. Şu 
hale göre Yusufun Meryem in meşru zev
ci ve çocuklarının babası olduğunu ka
bul etmek lazım. Ve o yalnız Isanın öz 
babası değil!. Bu mantıksızlık nereden 
geliyor? 

Isa hakkında ilmi bir eser yazmış olan 
Ernest Rcnon Isanm bir bakireden doğ. 
muş olduğuna inanmaz. Bu d sanenin b!
ıahare uyduuiduğÜnu söyler. Sebep ola
rak ta der ki: O devirde alelade bir karı 

ve kocadan doğmuş olan bir çocuğun bü
yük bir adam olması müsteb'at görünü
yordu. Muhakkak asaletli bir sülaleye 
mensup olmalı idi. Bu sebeple Isayı 
(Davud) a mensup ilan etmişlerdir. Ve 
yine doğuşunda bu maksatla bir fevka
ladelik göstermek istenmiş, imkansızlığı 
mümkün kılan bir hadise olarak ta onun 
bir bakireden dünyaya geldiği ileri sü
rülmüş, bu suretle halle arasında !sayı 
daha büyük göstermek istemişler. Fakat 
bir muhite mensup ve iki fikir kimsenin 
içtimaından hasıl olmuş bir çocuk. O 
devir zihniyetine göre büyük adam ola
mazmış .. 

lsanın doğuşunda ve doğuş yerinde 
olduğu gibi tahsili hususunda da ihtilaf
lar var. Bir kısmı: 

- Isa okumak yazmak bilmezdi. Bü
tün kanunlarını ilham ile yaptı. 

Derler. Bir kısmı ise onun mükemmel 
tahsil gördiiğünü ileri sürer. Ernest Re
nan bu ciheti de tetkik etmiş, Isarun bü
yüdüğü muhiti incelemiş ve onun ne id
dia edildiği ıı:ibi kara cahil. ne de iIPı>İ 
sürüldüğü gibi cal\amei cihan> olmadı
ğını yazmL~tır. 

NASIRA ... DA 
Isanın büyüdüğü yerin dünya yüzün

de mevcut en j!;Üzel yerlerden biri oldu
ğü söylenir. «Nasıra>, Zebulon dağları 
arasında kaseye benzer tenha bir vadi
de. dağların tam. Estreylon ovasile bir
leştiği yerde, bulunur ve sarp, kayalık 
bir yol onu bu ovaya bağlar. 

Duvarlarına tatlı kıvrımları ile asma 
dalları sarılan beyaz evleri, zeytin, incir, 
portakal ve nar ağa<;larından ormanlar, 
korularla cevrilmiştir. Tarlalar, frenk 
incirinden çitlerle avnlmış ve her renk
ten sayısız çiçckle•·le donanmış .. 

Köyün arka tarafında, bes vüz kadem 
irtifaında yükselen tepedf'n dünyanın en 
harikııla<le manzaralarından birisi görü
lür. Şimale doğru Galne dağları ve on
ların çok üstünde yükselen karlı Her
mon. .. 

Garbe doi'!ru Karmel ı::•rtları. Sur sa
hilleri ve Akdeniz.in parlak sulan .. 

Bir kaç mil ı::arta do,ğru Estreylon ova
sı ve daha ötede> F.f .. a;m daiihrı ... 

•• BirMEDİ •• 

Erzincandan lzmire ikin
kafile de geldi • 

cı 

Felaketzede elli beş yurddaş kısmen 
otellere ve yaralılar hastaneye yatırıldı 
Akşam treni Erzincan zelzele mınta

tasından şehrimize yeniden S S yolcu 
ve yaralı getirmiştir. Izmire gelen fela· 
ketzedelerin hepsi de büyük felaketi his 
etmiş, bütün ağırlığile içinde yaşamış, 
büyük faciadan yakalarını tesadüflerin 
sevkile kurtarmış kardeşlerimizdir. 
lzmire gelen bu ikinci kafile felaketzede 
ler on biri yaralı ve hasta oldukları için 
memleket hastanesi koğuşlarına yatırıl
mışlardır. Diğer 44 kişi sıhhattedir. Ken
dilerine Basmane istasyonunda çorba ve 
sıcak yemek ikram edilmiş ve Selçuk, 
Uşak - Söke, küçük Abdülkadir paşa, 
Emniyet ve Sadık bey otellerine yerleş
tirilmişlerdir. 

Kendilerinin her türlü zaruri masraf
ları vilayetçe temin olunmaktadır. 

Ayni trenle altı kişilik bir subay ailesi 
Erzincandan gelerek Burnavadaki aile
lerinin nezdine misafir olmuşlardır. 

Gelen 5 5 felaketzededen üçü Erzin
canın Havran köyünden, diğerleri Er
zincan merkez kazasındandır. 

Felaketzedeler, Erzincan ve civarında 
zelzelenin devam ettiğini, şehrin yavaş 
yavaş tahliye edimlekte olduğunu, hal
kın diğer vilayetlerde muvakkaten yer
leşeceklerini söylemişlerdir. 

Gelenlerin ekserisi, Erzincan yeniden 
inşa edilince memleketlerine dönmek 
arzU!mnu izhar etmişlerdir. 

lzmire gelenlerden hasta ve yaralı ol
mıyanlar peyderpey şehrimizdeki iş mü
esseselerine yerleşmek ve hükümete bar 
olmamak azmindedirler. 

9 SON ICAXUJI SALI 1 

ŞEHiR 
Seller 11 inci Yardım listesi 

--Jf-
Harp Balkanlara 
sirayet edecek 

Eki/mis arazide ... Lira K. 

zarar yaph Dünkü yekfuı 69753 77 

Yağmurların tahribatı hakkında dün 
yeni haberler alınmıştır. Sular ekilmiş 
arazi üzerinden henüz çekilmediği için 
maddi zarar layıkiyle tesbit edilememiş
tir. Eski Foça kazasında Geren köyü 
ovasında ve bağ arasında Kumtepe mev
kiindeki mezru arazi sular altında kal
mıştır. Zarar büyükçedir. Hamdolsun ki 
insanca zarar yoktur. -*-icra dairesinde 
İşlerin tacili için 
tedbir alındı 

Bolu lokantası sahibi Mehmet 
Bolu 
Süavi Güroğlu 
Müstahkem mevki mensupları 
Ahmet Bahri 
Tayyare alayı makinalı 
tüfenk erleri 
lbrahim Paruğ 
C. H. P. Gaziler ocağının 
topladığı 

G .H.P. Ballık.uyu ocağının 
topladığı 
Fırıncı Hasan Umul 
C.H.P. Gaziler ocağının ikinci 
defaki teslimi 
Belediye otobüs idaresi 
mensupları 
Cumovası milli yardım 

50 
10 

2248 76 
25 

13 
10 

208 05 

5 25 
50 

8 50 

92 05 Icra dairesinde işlerin intizam ve sü
rati bakımından bazı tedbirler alınmış
tır. Bu sene icradaki dosyalar yeniden 
numaralarumş ve eski numaralarını mu
hafaza etmiştir. 

komitesi tarafından 46 05 

Birinci ve ikinci icra memurlukları 
yalnız hariç vilayetler ve kaazlar alacak
larına, üçüncü icra memurları lzmire 
aid alacak işlerini intaç edeceklerdir. 
Dördüncü icra memurluğu ise hazine 
alacaklariyle meşgul olacaktır. 

Şevrole acentesi usta ve işçileri 19 
Cumaovası C.H.P. nahiye idare 
heyetinin topladığı 22 50 
Karat.aş 264 No.lu fırın işçileri 7 50 
Yeni Şükran kahvehanesi sahibi 
Hasan ve Hasan 
Gümrük komisyoncuları 
Kazım Tanerin paçalcıları 
Kebapçı Giritli Hasan 

Balıkçdarın yardımı Ticaret odası memurları 
Izmir balıkçıları zelzele feHlketzede- C.H.P. Hatuniye ocağının topla· 

]erine gönderilmek üzere aralarında <lığı, ikinci defa 
topladıkları 287 liradan 200 lirasını dün C.H.P. Karantina ocağının 
Izmir Kızılay merkezine, 87 lirasını da ikinci defaki teslimi 
Urla şubesine teslim etmişlerdir. _ Beden terbiyesi Izmir bölgesi -*- kupa maçından 

Kem a ip aşa da ~!t~:azaryeri ocağının 
Bir cocuk bir cinayet ~:;ni:a~Yş;:_murları 

10 
159 

10 20 
5 

53 40 

1 

12 05 

79 

33 15 
17 
50 

. ' İ •ledi Gümrük muhafaza alayı merkez 
'Y ~ubay ve memurları 232 30 

Kemalpaşa kazasının Sinek köyü muh- C. H. P. Pazaryeri ocağının 
tarı B. Alinin oğlu Mustafa, aynı köyden topladığı . 
bir kızı kaçırdığı sırada 14 yaşında Ke- Zafer okulu öğrencileri 
mal adında bir çocuk tarafından av tü- Balıkçılar esnafının maktu . 
fengiyle ateş edilerek öldürülmüştür. makbuz mukabili 
Derhal tahkikata el konuhnuştur. Ülkü ilk okulu öğrencileri 

,._,,, *- Zafer okulu öğrencileri 
Felaketzedeler C.H.P. Değirmendere ocağı 
men!aatine konser .eırafmdan 
Bayan Mihter Çelebi ve arkadaşları '!:Sçça. ve. Y eniköy okulu 

önümüzdeki hafta içinde Karşıyakada ogrencil.e~ı . . ~ 
ve Izmirde Erzincan felaketzedeleri ~-~· ~.:ı karantına ocagı 
menfaatine iki konser verecekleri ha- .. lisheds.ı ~g:etmen ve 
b lı musta ımını 

er a nmıştır. H D v dil -*- asan ogu~ er 

ı B 
Seniha Yazıcı Diki i ve erga- Hatice Canlı 
Kocate.PC okulu öğrencileri 

d 1 ı 1 AliFiliz ma 3 ZC ZC C Cf C.H.P. Asansör ocağı 

O 1 d U 
Şark sanayi fabrikası işçileri 
Kambiyo memurları 

Sarsıntılardan biri on 
beş saniye devam etti 
Izmir vil~yetinde Lelzele fasıla ile de-

vam etmektedir. Izmirde dün sabah ha
fif bir sarsıntı olmuştur. 

Bornova halkının teberrüü 
olup belediye reisi eli.yle 
C.H.P. Aziziye idare heyetlnln 
topladığı 
Borsa üzüm' simsarları 
Zeybek rakı fabrikası memur 
ve işçileri 
Rezi jeneral .şirketi 
Mühendis Salaruttin Dursem 
Avukat Cemil Erkli 

48 55 
1 59 

200 
22 20 
3 57 

61 64 

18 36 
13 

332 77 
5 
3 
3 

20 ()4. 
2 
6 75 

454 35 
16 85 

365 80 

85 70 
130 

50 95 
400 
200 
15 

Herman Spirer ve şürekAsı 
tütün şirketinin ikinci defa 
inkişaf tütün şirketinin ikinci 

1000 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİl 
65 santinı 499 lira 59 kuruş kıymetinde kiki b k b · h · 
pamuklu kumaş, Ali Ihsan ve Tahsin aş a ır u~usıyet arz 
Necipoğlu 19 top 484 metre 50 santim Çekoslovakya ıle Polony 
560 lira 37 kuruş kıymetinde pamuklu lasından sonra beynelmilel 
kumaş, Ahmet R~tü Palandız 1 top hasıl olan değişikliklerin Ba 
223 metre 79 lira 2 2ku:ruş kıymetinde t t t · tmed''" 'dd' 
pamuklu kumaş, Raşit Palandız 4 top an ına esır e .ıgı ı 
151 metre 80 santim 50 lira 10 kuruş kıy- mez. Fakat bu tesır An tan 
metinde pamuklu kumaş, Rafael Leon kıymet ve ehemmiyetini 
15 adet 75 lira kıymetinde kadın manto- kaybettirecek mahiyette olnl 
su, Jak S. Amado 10 top 357 metre 50 Bir kerre şu noktayı unutm 
santim 100 lira kıymetinde pamuklu ku- . 
maş, Hacı Ali ve Abdullah 9 parça 114 zımdır, kı Balkan Antantı 
metre 65 santim 200 lira 64 kuruş kıy- ve nüfuzu hiç bir zaman 
metinde yünlü kumaş, Mehmet Helva- nırlarım aşan bir ittifak m 
cıoğlu 8 top 363 metre 75 santim. 101 li- vermemiştir. Antant, sadece 
ra 85 kuruş pamuklu kumaş, Ibrahim ·ıı ti · · k di alan da 
Yılmaz 12 top 194 metre 70 santim 77 li- ~~ e erını . en. ar . ~ 
ra 27 kurWJ kıymetinde pamuklu k. ve duşmeden hır aıle samımıyet 
kuşak, Sadya Kaynas 6 parça 59 metre yaşatmakla iktifa etmiştir. B 
50 santim 30 lira 1 kuruş kıymetinde de Balkan milletlerinin ha 
pamuklu kum~ş, ~et Altan 1 top 31 bir tekamül merhalesi kayd 
metre 70 santim 14 lira 90 kuruş kıy- . T 'h' b .• "k 
metinde pamuklu kumaş Jozef ve Alber tır. arı ın en uyu en 
2 paket 127 metre 50 lir~ 80 kuruş kıy- en sinsi tahrikatına sahne ol 
metinde pamuklu kumaş, Mustafa Ata- kan yarım adasında yaşıyan 
lay 185 adet 100 lira kıymetinde kasket, gaflette oldukları müddetçe 
Kohen Konon 21 adet 100 lira kıyme- · d k' d h tte 
tinde Manto, Mehmet ve Ahmet Başçı r~ e ın en ve usume n 
15 top 517 metre 20 santim 151 lira 24 hır duyguya yer bırakmam 
kuruş kıymetinde pamuklu kumaş, Ha- Ebedi Şef Atatürk başda olm 
san Fehmi Serter ve ortakları 20 top re Yunanistan, Romanya ve 
689 m~tre 85 santim 175 lira 37 kuruş lavya devlet adamlarının sa 
kıymetmde pamuklu kumaş. l . l · d h 

erı gayret er sayesın e 

:········································ 

~ Şefin işaretteri 
• 

Evlere içinden 
kumanda edec:eiiz 

:Millt Şefimiz Inönünün şark seya-
.hatlerinden sonra memleketin her 

: yerinde akşam sanat okulları ve kız 
: enstitüleri açılması kararlaşm.ıştır. 
•Maarif vekaleti bu hususta derhal 

faaliyete geçerek Hazirana kadar 
icap eden hazırlıklarını tamamlıya
caktır. 
Kız enstitülerinde mevcud mual

limler, ihtiyaca kafi gelmediği için 
yeni açılacak mekteplere yeniden 
bilgili muallimler temin edilecektir. 

Mill1 Şefimiz Elazığ kız enstitüsü
nü ziyaretinde kız enstitülerine olan 
ihtiyacımıza işaret buyurmuşlar ve: 

-•Bütün kızlarımızı sanat okul-
larında yetiştirmek lazundır. Bu su-

• retle evlere içinden kumanda ede
: ceğizM demi.slerdir. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KÖMÜRDEN 
Zehirlendiler 
Şamlı sokağında 60 sayılı evde otu

ran kasap Aziz ve Bn. Ikbal, kömür
den zehirlenerek hastaneye kaldırılmış
lardır. 

Haftadan haftaya : 
•••••••••••••••• 

Firmasız 

devri gömülerek dostluk ve 
lik devri açıldı. Balkanlılar bir 
ni sevmeğe ve saymağa alıştıJa 
tan tın hariçten gelecek tehi·· 
karşı müttehid bir cephe teşkil 
si imkanı elde edilmemiş ise dı 
bın Balkanlara sirayeti halind 
taarrızın Balkan milletlerini 
kadar dağınık ve birbirlerine 
kayıtsız bulmıyacağı muhakk 

Fikrimizce ne Sovyet Rus 
de Almanya İtalya ile Balka 
paylaşmasını istihdaf eden bir 
maya varmadıkça Balkanlar ci 
de bir harba atılmağa cesaret 
yeceklerdir. 

Böyle bir anlaşmanın yapılın 
gelince, biz bunu da imkansız g 
lerdeniz. Zira Faşist ltalya S 
Rusya ile bir anlaşmanın ke 
ve Faşizmi nerelere kadar sürü 
ceğini tahmin etmektedir . 

.SEVKETBILG 
-*~ 

Kazaen çaya düştü 
Halkapınarda Paralı köprüden 

Rüstem oğlu Ilyas adında bir 
muvazenesini kaybederek çaya d'' 
ve kurtarılmıştır. 

zenginler 
A. MURAT CiN 

Evvelki gece Dikili kazasında üç defa 
zelzele olduğu vilayete bildirilmiştir. 
Bunlardan birincisi gece saat 1,30 da ol
muş ve beş saniye devam etmiştir. ikin
ci sarsıntı saat iki buçukta kaydedilmiş 
ve 15 saniye devam etmiştir. Bu zelzele 
amudi ve orta şiddette idi. 

Sonuncu zelzele dün sabah saat 6,30-
da hissedilerek 6 saniye devam e~tir. 

defa 900 Firmasız zenginlerin keseleri kadar şarlar. 
Tütün tüccarı Sabri Fetvacının gönülleri de zengin eli açıklarından hah· Hasisleri m~hur tamakarlan 

Bcrgamada saat 19 da iki saniye, saat 
2,25 te altı saniye şiddetli, saat 2,55 te 
2 saniyelik hafif sarsıntılar olmuştur. 

Geçen zelzelede Dikili civarında kay
narca mevkiinde çıkan !'lıcak sular son 
hafta içinde artmıştır. Sular fışkırmak. 

ikinci de(a 300 sedccek değilim. Onları daima takdir tasarrufta rek<>r kıran canbazlan 
Tütün tüccarı Aziz Paker 200 eder ve adetlerinin artmasım can ve gö· 7uldur. Öfü gözünden y~, imam e · 
Tütün tüccarı Alber ve Tomas 300 nülden temenni ederim. aş, kara sinekten yağ çıkannak için 
Is bankası mi.idürü Haki 100 Benim kastettiğim firmasızlar; meteli- pınıp dururlar.Mevduatlarına yüzde 
Karsıyaka belediye memurları 9 37 ğc kurşun, kuruşa taklak, liraya tomba- ıını {az]a faiz koparabilmek için b 
Ege hastanesi sahibi Dr. lak atan zenginlerdir. Onların ne tica- direktörlerine goygoycular gibi y 

tadır. operatör Adil Bir 25 ret odasında kayıtlan, ne borsada sicil· nrlar. -*- Necatihey ilk okulu öğrencileri 28 43 leri, ne kazanç vergisinde isimleri, ne de Kıraethanelerde bedava okumak m 

C d Endrika Fondra Triyesf.e 20 çarşı ve pazarda yazıhaneleri vardır. kün ise beş kuruşun kanma girerek 
1J m 3 0 Va S) 0 a Gaziemir piyade alayında Ali oğlu Mahalle kahvelerinde otururlar, mü- zete almak, tramvayın yeşili varken 

Menemen teberrüatı lzm·r ve Denzili Fel~ketzedeler Hasan Tiryaki çavuşun ayrıca sakkafat vergisi itirazlarını yirmi beş rısma binmek; vapurlann güve 
a tebcrriiü 10 kuruşa anuhalcıya yazdırırlar. Muha- açıkken salona girmek; kamyon d 

4000 lirayı geçmiştir buğdayları menlaatine pehlivan sebe daireleriyle belediye varidat kale- ken taksiye gitmek; yedi buçukluk 
Menemen Cümhuriyet Halk partisi Izmir ve Denizli buğdaylarınuı ihraç •• 78585 05 mi arasında, üç beş kuruşluk vergi ten- sigarası satılırken Yeniceye iltifat 

kaza idare heyeti riyasetinden aşağıdaki fiatler.i fob 6 kuruş olarak tesbit edil- gureşleri zilatı için mekik dokurlar. mek; haftada iki defa tatlı ve börek 
mektubu aldık: miştir. Cumaovası Cümhuriyet halk parti- İzmir manifaturacıları Bina, arazi vergileriyle; tanzifat ve mek onlar için israf ve haramdı.r. 

•3-1-940 tarihli gazetenizin Erzincan -*- si idare heyeti tarafından bu aym yirmi t b .. 1 i tenvirat resimleri onlan senenin muay- telefon, radyo; frijider gibi şeylerin 
feliiketzedelerine yardım hususunda Me- birine rastlıyan Pazar günü Cumaovası eşya e erru er yen aylannda hasta ve küfürbaz edip bayaasma kalkışmak belli başlı bir 
nemenlilerin 850 lira yardımda bulun- Balcovanın teberrüü spor alanında felaketzedeler menfaatine Ahmet Sağıroğlu 35 top, 1005,50 metre sersemleten birer yüktür. Senede (1000) net eseri. bir belfilıet aJıiınetidir. Oto 
duğu kaydını büyük esefle okuduk. Bu- Ba1ço;,a köyü halkından .şark zelzele- pehlivan güreşleri yapılacağı haber alın- 501 lira 81 kuruş kıymetinde pamuklu lira kira aldıktan bir dükkinlan için bil sahiplerini ele geçirseler deli 
güne kadar Menemen ve köylerinin te- si felaketzedeleri için toplanan 191 lira m~tır. Duhuliye ücretleri yirmi beş ve kumaş, Mehmet Süleyman ve Ahmet (70) lira vergi veriyorlar diye söyleme- ağaca bağlarlar. 
berrüü dört bin küsur lirayı bulmuş ve 89 kuruş ocak r~isi B. Mehmet Öz- on beş kuruştur. Cumaovasına vesaiti Sağıroğlu 41 top 223,80 metre 615 lira dikleri kalmaz. Terter tepinirler, dur- BırakacakJan serveti vereseleri yi 
olup teberrüat devam etmektedir. Bu kan eliyle Kızılay cemiyeti veznesine nakliye temin edilmiştir. Mühim varidat 26 kuruş kıymetinde yiinlü kumaş ve madan şikayet ederler. cek diye öliimden çok korkarlar. Mi 
hususun tavzihini rica ederiz. yatırılmıştır. temin edeceği ümit edilmektedir bataniye, Nuri Sevil 42 top 1678 metre Müntekil han ve hanıamları, müktesep helal, israfı haram ettiği için dindarl 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

r
~~l'77//.A'//./~F#MXZ'f~~- l 4ZY'JZ.ill 1 Babam pek 0 kadar memnun gözük- Velhasıl annem burada eski sıkıntılı yalı ve apartmanları; alacaklarına mu- Allahı da; rezzak ve kerim olduğu i 

miyordu. günleri unutacak kadar tahate kavuotu. kabil bağ ve bahçeleri; ipotekle kapa- severler. 

A k d l n Arasıra: Babam da rahatti. Esasen 0 vazifesinde dıklan çiftlik ve çubuklan vardır. Gelir- İslamiyetin şartlanndan parasız o 
~~ r a aş l m - Hanım, biz zengin insanlar değiliz. çok ciddi olduğundan az zamanda Fah- terinin ancak yan faizi miktannca çok lara bir di~·ecekleri yoktur. Fakat k 
::11 Vakıa zengin ağacının gölğesinde yaşı- ri beyin gözüne girmiş ve en emin adamı sade bir hayat içinde sessiz, renksiz ya- ye dokunan kısm•nı pas geçerler. Bed _ K d • yoruz. Fakat bu ilanihaye devam etmez. olmuştu. Hatta bir kaç defa uyanık hare- '!arlar. En büyük emelleri cana can ka· t-İz tediyeyi havsalalan almadığı için 

Ocaslnl Sev lm Belki bu ağaç b~r.gün kuru.r. Açı~t~ ~a: k~ti ~ayes~nde Sunanın babasına bir kaç tar gibi mala mal katmaktır. kit şartının ifası.na yanaşmazlar , · 
lırız. Hem sen hızım kıza yme eskısı gıbı hın !ıra bırden kazandırmıştır. Ölü fiatine mal; sudan ucuz mülk; be- mazurdurlar. Senede bir kerre 

Yazan: Üc Yıldız • -22--

2 

ev işlerini, mutfak işlerini göstermekte Bunu Fahri bey açık.tan açığa söyle- leşten bağ ve bahçe aradıkları için em- ıun kırkta birini değil, kırk yılda 
devam et. Unutmasın ki 0 zengin Fahri mişti. lak simsarlarına iltifat etnıeği, gazeteler· kırk binde birini dahi tesadduka ınec 
beyin kızı değil.. Oç buçuk kuruş maaşlı Babamın böyle ciddi çalışması benim de icra satış ilanlannı okumağı asla ih· lcri yoktur. 
bir tahsildar kızıdır. hakkımda gerek Fahri beyin ve gerek- mal etmezler. Tavuğun geleceği yere pi· Zelzele faciası dolayısiyle teşe 

Babamın bu sözlerine karşı annem se Sunanın annesinin alakalannı arttın- liç verme hesabiyle hazan yaradana st· eden yardım komiteleri şimdilik ya 
hiç sesini çıkarmaz. Fak11t yine bildiğini yordu. Hatta bir aralık onlar kendi ara- ğınarak perhiz bozar gibi bir fincan kah- maruf Ye firmalı tiiccarlarımızla meş 
okurdu. larmda konuşurlarken tesadüfen kulağı- ve ısmar!adıklan vakidir. bulundukları icin firmasızlar mesaile 

Fahri bey, babamla konuştuktan son- mek lüzumsuz. Onun babamın sözlerinden tuttuğu ma şu sözler de gelmişti: Kılık Jnyafetlerinden, yiyip içmelerin- haricinde kaldılar. 
ra otuz lira ile onu kendi yazıhanesine Mektebe onunla birlikte gidiyorduk. yegane şey Fahri beylerden bize yemek - Emeklerimiz boşa gitmiyecek... den; gezip tozınalanndan :ıenginliklerini Son giinlcrde kendilerine de tesad' 
almıştı. Babamın tekaütlüğüne esaSPn Onunla beraber yemek yiyorduk. Onun gelmediği akşamlar beni mutfağa sok- Zehra bizim Suna için çok iyi bir örnek anlamağa, refahlarına SC?!meğe imkan edemez olduk. Ne icra satışlarında, 
bir seneden az fazla kalmıstı. Tı>kaüt eski elbiselerini değil.· Ona yapılan her mak: oluyor. Eğer Suna yalnız kalsaydı bizim yoktur. "Orta halli bir kalem mümeyyizi tapu koridorlarında, ne müzayt>de 
olduktan sonra <la bti<:biittin, Fahri be- yeni elbisenin bir eşi de hana yapılıyor- _ I Iaydi soğan doğra ... Patates ayık- onu hoppa bebek gibi şimarık büyütme- kıyafetiyle dolaşırlar. Sakin sakin otu- Jcmlarında göremiyonız. Kıraethanele 
y1n işinde r.alıstı. 'r-;b il frda para il e .. du... la ... Aabanın sözlerini işitmedin mi? Ev miz karşısında büsbütün şimaracaktı ... rurlar, yavaş yava~ konuşurlar; kenar de c:ıkmaz oldular. Her halde yardı111 
evimizi k iraya VPrclik VP Sunnnın evle- Ayni bahçenin icinde olan evimizde i1ire alı~.. . Kız ev1addır. Yarın büyüyünce tabii ev- kenar giderler. komitesi azalanndan biri tarafından gö 
ı inin bahCE'"'·ndeki ki.i,.ük eve tac; ıncl·k. belki haftada bir veya iki gece kalırdım. Di\·erek b;\na ç ıkısınak vr beni İşe lenecek. il oğlu bu ... Gü;_;z.:.el:.:.li:::;ğ:.:..:in..:..:e;...;:ç.:;;ab=uk~L-M_a_d_d_i _m~e-nf_aa_t_lerine dok liUin~L.- .. ı- :-.ı-ı.~..-..~-

L.___;J~(~ii~cu~·k~·-eSv~d~İ)~'O~r~u~l..:B~u~ta~h~·~r~F~a:h:r~i~b~e~-..ı.;:D~i!ğe:r~g~e:ce~l~e~ri~S~u~na:.....,:i~le::..._:v~e_..::.on~u~n~e~v~in~d~e:.ı..s.e.l.uuı=<>._.._,,,ı...,.J~,~-~~~--~~·~ 
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• • 
servıs Harp 

Ingilterede bir 
nezareti teşkil 

• • 
ıçın ·~s ·o.N ·····tt ··A~~a ::E·R 

Milli Müdafaa 
• 

mı edileCek? 
Bu nezarete 8. Vinston Ç~rçil mi getirilecek 

Lo h b cereyanı hakkında beyanatta bu- Roma 8 (0.R) - o.Curnale Ditalya.. drada değil, cephede, yani hakiki mu-
Uıln °sıdra 8 (A.A) - Deyli Meyi gaze~- 1.ar a~ksa da kabinede tadilat yapmağa gazet{)si lngiliz harbiye nazırı Sir Hor hariplerin bulunduğu yerdedir. Hakiki 
lltluı ı!r~ muhabirine göre. Hor ~e • kun d'sini sevkedcn sebepler hakkında Beli.şanın istifası münasebetiyle Londra muharipler her halde harbiye n.az.ırma 
erin bıye nezaretinden ınfikllki ve . ~~ta bulunup bulunmıyacağı malfun gazetelerinde cereyan eden ınünakasayı karşı hiç olmazsa yahudi mahfillerine 
:Q ~ Stanıeyin tayini üzerin~ ~~- ~ ~·rdir. Hor Belişa bugiln Vek~let erka- mevzuubahs ederek şunları yazıyor: · mensup olması dolayısiyle, itimatsızlık-
eıtvisl berlaynm muharipleı:e aıt ~~~ n~~ veda etmiştir. Vekalet mUhürlerini Bu münakaşa dikkate şayandır. Bu larını ve antip:ıtilcrini gizlememiş ola-
.ıezar e~l? meşgul olacak hır_ mü krala tevdi edecektir. harbm iptidasında, tesir icrasından hali cııklardır. Bu sebeple bu karar, Ingilte-
'luhaeti. ih~ etmesi ihtim~ı v~: Londra 8 (Ö.R) -. Roy~crin lngi~ kal~ıyac;a,k bir ruh.haletini ifşa etmek- re ve Fransada partilerin idare~~?e v_e 
~insto rrtre .. g~re bu nczru:etin b. ş h va kuvvetleri nezdmdekı ınuhahırı tedır. lngılız başvekili, cepheyi ziyaret- umumi efkirııı y:ır olmasında bUyük bır 

Lo n Çörçil getirllecck_tir. .. .. b~diriyor: ten dönüşünde bütün cesaretini topla- nüfuzu olan yahudi mahfillerinin itira-
.>aşlı ndra 8 (Ö.R) - ~terede.~~ Bahriye nazırı Vinston Çörçil bu~ ~ve harbiye nazırmuı istifasını kabul zını davet edeceğinden B. Çemberlayn 
ltt ~ mevzuu Hor Belişanın ı:st f1 de cephelcı·in ziyaretinde devam etmiş- ederek harbın idaresi için en mesuliyetli buna göğüs gerecek bir cesaret göster
a • elecek hafta topla~ca~ 0 ı: f Sis yüzünden bütün birliklerin tef- olan bu mevkie Alınanyaya karşı Ingi- miştir. 
~kamarasında ~o~ Belişa bızza~eri· t~ kahil olamamıştır. ~ine aynı ~beple liz - F~ansız ~arbmın en ziyade taraftarı Roma 8 (Ö.R) .- ~~~~ b~di-

ni ~ hul~ak ıstıfnsının sebep yapılması mukarrer hır hava hucumu olan hır şahsıyeti geçirmiştir. Bu kara- rildiğine göre sarısOr muduru Vıs amiral 
R~-- edecektir. .. cçhil manevrası yapılamanuştır. rın menşei öyle tahmin edilebilir ki Lon- Hedborn istifa etmiştir. 

.. ~vekil ~cnıberlayn usulu v •••;••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ............ Fr·a·ösız devri yel eri ya~:.~0f:1:~;eti 
- "l- halk ----------: Bayındır 8 (Husu.si) - Parti ve. . -

Durmadan faall.yet go··sterı·yorlar evi idare heyetleri tarafından teşkil edi-
len milli komitenin ve tllli komitelerin 
faaliyetleri sayesinde fclAketzcdeler i~ 

-----------*- toplanan paranın üç bin lirayı geçeceği 

Bir Fransız çavuşu, · tek başına beş Alman askerini aldı :ın~:~~. ~:~!eı~at' 
rası Bayındır kaza merkezinden ve mil-

Pa.ıis pbesinde edilmiştir. Yalnız başına 5 Alınan aske- lerse de mitralyöz at.eşile- kolayca def tebakisl Dernekli, Falaka, Sanyurd, Ka-
F • 8 (ö.R) - GarpV • ~Aır.tarının rinl esir eden bir Fransız çavuşuna a.,_ olurunuşlardır, baa"""ç, ...n-A-lık, Buruncuk, Kızıloba, 
?ansız devriye kolları orı ~ 1 h saı·b· ·ım· . ıs.. .r;ıı.::ıa.l-

Garp havaUsinde futa faaliyet halinde- keri ıııada ya ve arp ı ı verı ıştır. . Karaburgaz, Turan, Yusuflu, Kızılapç 
dider. p~~· 8 (Ö.R). - Bu sabah.ki Fransız Gaziler köylerinden toplanmıştır. 

Cephe kar tabakası ile örtülüdür. Londra, 8 (Ö.R) - Garp cephesinde leh~gı: Cephenın umumiyeti üzerinde ve Aynca kadınlar komitesi de mUhim 
Devriyeler de ferdi yararlık gösterenler- iki Alman keşif kolu sisten istifade ede- sakin geçmiş, sadece Vajlonn Garp kı- miktarda iç ça.ma.cıırı ve giyim eşyası top-
den 23 kişi kahramanlık nişanı ile taltif rek bir Fransız ileri mevkiini zaptedmiş- tasında k~ faaliyeti olmuştur. lamaktadırlar. 

Polon yada 
- *-Lehleri Atmanla$tırına 1 

ıaauyeti devam 

~~:(ö.R) _ Noye Zorihe Çay-
tung Almanların Polonyayı Almanlaş
btın~k için bir çok vasıtalara bao:: vur-
duklarını yazıyor. Alman 

V aqovada Leh hnlkı için 17 
mektebi açm~ır. Daha 25 Alman mekte
bi açmak Uteredir. Buna ınukabtt ~ 
ten sonra kapanan Leh m~ktep!ennın 
açılması mevzuubahis bUe değildır. 

Bel çıka 
Alman gazetelerinin 
hücumlarına 
metanetle mukabele 
ediyor . 
Paris 8 (Ö.R) - Belçika .siyası. nıah· 

filleri Alman gazetelerinin bitaraflara 
karşı hücumlarını silkCınetle kaydederek 
Bclçikanın milletler cemiyetine sadık 
kalacağını beyan ediyor ve bu lıüc_u1?1a
rı sinir harbının yeni bir safhası gıbi te
lfildd ediyorlar. Belçiknnm milletle: c:e
ıniyetine karşı hattı hareketiı:ıi. değiştir
ınesi ihtinUlli bile hatıra geünlmemek
~r. Almanların Almanların matbuat 
~oliyle veya diğer vasıtalarla bi~ 
UZeriııde yapmağa çalıştıkları tazyik 
Bclçika uınumi efkArı ve hükümct mah
filleri Uzcıinde gittikçe daha a7. bir tesir 
Yapmaktadır. 

Romanya 
komşuları ile çok i>:i 
geçinmek azmindedir 
Blikreş, 8 (A.A) - Chisinanda Kralın 

huzurunda yapılmış olan vatanpervcran~ 
~ilrnttan bahseden Timpul gazetcsı 
Şöyle diyor: . 

Romanya Dnicsteı·in on bir yaşında~ 
lconışultırlle iyi ve snrninü komşuluk mu
llasebetıerini muhafaza ve takviye etmek 
•2:lllinde olduğunu bir kerre daha ıspat 
etmiştir. Kuvvetli ve müstakil bir ~ 
ll'ıanyarun komşu devlet için bir cmruyet 
%anuuıı olduğu muhakkaktır. , 
Rcımanya Dniester ve Karadenizde 

laqılaşan ınilleUer mukadderatının yek
:~erine muarız olmadığına be1ld dai.ma 
c 1~.sulh içinde yanyana inkişaf edebıle-
eğınc kani bulunmaktadır. 
Chisinau Oby de ve Köstence de ya

J>ılan tnllaZ7.am tezahürat ve Kralın iç
~n gelen bir coşkunlukla alkışlanması 

U!ncn ınillcünin nynı imanla müttehit 
oldu" · gunu ıspat etmektedır. 

V. Çörçil 
Garp cephesini 
Rezınekte devam 
ediyor 

13 Pa:is 8 (Ö.R) - Ingiliz bahriye nazırı 
, · Vınston Çörçil bu sabah Ingüiz karar
~ilhb.urnumislne gelmiştir. Ingiliz. erkanı 
kıar ıye reisi Sir Edmond Ayronsayd 
e.n..ı:_. 

f ~e refakat etmekte idi. 
:t f ngiliz başkumandanı Lord Gord ta
nıa:~:ın verilen bir ziyafete i~1irak et
ı-a} uzcrc Fransız başkumandanı gene
n Gaınlen ve erkanı hnrhiye reisi ge-1:;1 Jorj ta lngiliz karargMuna gelmiş
ve x· Gent-rnl Gamlcn, general Gonl 

vuı!'1bnsnyda Lejyon Dönür nişanın 
ir salihinı takmıstır. 

Tir han vapuru 
Alaiye açık1arında 

ile kayalara 
200 

oturdu 
yolcu 

-*
Osn1aniyenin kur-

tuluş bayramı 
Osmaniye 8 (Hususi) - Dün Osma

niyenin kurtuluş günü idi. On binlerce 
kişi büyük tezahUrat yaptılar. Milli el
biseli akıncılann kasabaya girişi halkın 
alkışları ile karşılandı. Atatürkün ebedl 

- BAŞTARAFI l inci SAYFADA - 1 ve mürettebat filikalarla sahile çıkarak haedil~d~ı. mı taziz için beş dakika silk<tt 
gortalıdır. yakındaki bir köye iltica ctmiflcrdir. Ka· 

• •. zanın vuku bulduğu yer Antalyaya 40, -·-
Tırban vapurunun Alaiyc ile Antal- Alanyaya 13 mil mesafededir. Bu bat Vekiller arasında 

ya araaında kayalara çarpmış olması bü· üzcrin~e itlcyen vapurlar, bu kayalıkla~ 
yük bir heyecan uyandırmıştır. ~·~ daıma dört mil açığından dolaşmakta değişiklik olmıyacak 

Haber aldığunıza göre vapur Cumar· ıdiler. 
tesi gu .. nü saat 18 de Antalyada.n AJai- T ha Ankara 8 (A.A) ·- Bazı Vekille.ıin 

ır n .. va.purunun fırtınanın acvkile çekilecekleri ve yerlerine başkalarınm yeye giderken kayalara çarparak ehem- kayala tılın 
iyctli surette ha.sara uğramıştır. Büyük d hir ~ uzerıne a ıı olması ihtimal geçeceği hakkındaki haberlerin kati.yen 

1 k k al dal ın e olduğu gibi kaptanın açıktan asılsız olduğunu beyana Anadolu ajansı 
gürültü ile sarsı ara ay· ara bindiren o a~maktansa müstalcim bir hat üzerin• me7.undur. 
vapurdan imdat işareti verilmeğe bat- d~n hede~e daha çabuk varmak malt.sa· --.A· _ 
lanmıştır. dılc kestirmeden yoluna devam etmiş Al J 

Yakında bulunan Etrüsk vapuru bu o~~· ~a varid görülmektedir ki asıl m 3 0 ar 
işaretleri alınca derbal yetişmiş, kaza- bu ikıncı ııkkın kazaya sebebiyet verdiği 
zede vapurdaki yolculan almıştır. tahmin ediliyor. 

Etrüsk vapuru bu ak§am veya yarın Alemdar tahlisiye vapuru dün ak.fam 
akşam limanımı7.a gelecektir. Tırb.an hadise yerine yetipniıtir. Devlet deniz 
teknesinin tam ortasındaki geniş rahne- yollarının bu mübim vapuruna kaybedil
den sular içeri hücum ettiği için kaptan miı nazarile bakılıyor. 

Macaristan 
............................. 
Fırsattan istifade mi 
etmek niyetindedir? 

_ llAŞTARAf'J l İNCl SAHiFEDE -

mühim toprak değişikliklel"i olduğu bir 
zamanda haklarından vazgeçerse vazife
sini yapmamış olaca[.tı . . kan~atind~: 
Kont Ciano, kont Çakinın ısteklermı 
ınüsaid bir şekilde karşılamakla bera
beı· kont Çakinin gö11eri önünde Mos
kova tehlikesini caıılandırı~1.ır. 

Deyli Meylin Romn muhabiri Vard 
Price .Rusya Balkanlarda ilerlemeğe 
teşebbüs ederse Italyanın buna şiddetle 
mukahele edeceğini» bildiriyor. 

Muhabir, Rus tehlikesi karşısında Ma
car _ Rumen yakınln~masını muhtemel 

·· ·· or 
goS':aa~şte 8 (Ö.R) - Bütün ~car 
g zeteleri Ita)yan matbuatının neşrıya
tı~ı iktibas ed~ ~ki memleket arasın
daki görüş ahengını ve Macar - ltalyan 
tesanüdünü tcbarliz ettiriyorlar. 

Budapcşte 8 (Ö.R) - Kont Çakinin 
Vcnedikten ilni avdeti hakkında hiç iza
hat verilmemiştir. Hükümct ile görüş
tükten .sonra tekrar Italyaya döneceği 
anlaşılmaktadır. 

Roma 8 (Ö.R) - Kont Ciauo Vene
dikten Romaya dönmüştür. Mussolini 
tarafından derhal kabul edilen Italyan 
hariciye nazırı, Ven edik görüşmeleri 
hakkında kendisine mufassal izahat ver
miştir. 

Venedikte görüşiilen meseleler şu su
retle hülasa ediliyor: 

l - Alman - Sovyet ittihadının akis
leri, 

2 - Rusların Karpatlaraltı hudutla
rında görünmesinin tesirleri. 

3 - Hatp karşısında Tuna \"C Bal
kanlar Avnıpasının vaziyeti, 

4 - Macaristanın Romanya ile mU
nasebetleri. 

Amerikada bir suikast 
teşebbüsü tahkikatı 

Londra 8 ( ö.R) - Amerika federal zabıtası Kolerado nehri üze
rindeki Bolder barajını berhava etmeğe matuf bir suikasd teşebbüsü 
etrafında tahkikat yapmaktadır. Bu baraz Amerikanın cenubu garbi 
ayaletlerine su ve elektrik temin etmektedir. Yıkılmış olsaydı, lngil
tere ve f ransa hesabına bir çok tayyarelerin yapılmakta olduğu cenu
bi Kalifomiya fabrikaları elektrik cereyanından mahrum kalarak mu· 
atta! vaziyete düşecekti. 

Bu suikasd teşebbüsü zahiren inanılmıyacak bir hareket gibi görün
mekle beraber geçen harp esnasında Amerikada Alman sefareti ata
sesi Yon Papen tarafından idare edilmiş olan sabotaj hareketlerinden 
~onra her şey hatıra gelebilir. 

İtalyanların Finlere 
gönderdikleri 
tayyareleri tevkif 
ettiler 
Londra, 8 (Ö.R) - Finlere gönderilen 

bir çok ltalyan tayyarelerinin Almanlar 
tarafından tevkif edildiklerini Bcrlinde 
itiraf ediliyor. Almanlar, Sovyet Rusya
nın tazyiki kar~ısında huna mecbur ol
ınU§lardır . 

-*-
Stokholmda bir 

suikast 
Bem, 8 (AA) - Alınan i.slihbarat 

bürosunun Stokholından bildirdiğine 
göre bu şehirde çıkan Hy Dag ismindeki 
Komust gazetesinin işgal etliği binada 
bir süikast 'tertip edilmiştir. Binanın 

medhaline konan bir saatlı bomba infi
lak etmi§tir. 

Hasarat mühim değildir. 
---~.---

Alman harp şurası 
- BAŞTARAFI 1 inci SAYFADA -

2 - Milletler cemiyeti azalığının bita
ra!lıkla kabili telif olmadığını ileri süre
rek şimal memleketlerini milletler ce
miyetinden çek.ilmeğe icbar .. 

Iskandinavya gazeteleri bu hücwnlara 
ehemmiyet vermiyorlar. 

Alton Po.stau adlı Noı·veç gazet&i., In
gilizler Norveç sahillerinde deniz üsleri 
elde etmek istedikleri hakkındaki şayia
yı inkara bile değeri olmıyan bir saçma 
haber suretinde tavsif ediyor. Kopen
hagda çıkan Nasyonal Tidende diyor ki: 

•Biz küçük milletler, bize aid olan 
~eylerin menfaatimize uygun olup olma
dığını takdir kudretine tamamen malik 
bulunuyoruz. Almanya, Iskandinavya 
devletleri arasına bir nifak sokmak veya 
bir harp vesile.si tahrik ebnek istiyor. 

Paris 8 (Ö.R) - Marsel Peye Eksl'l
~;yor'da .\iunlan yazıyor: 

Milletler cemiyetinin SovyeUeri çıka
t an kararından sonra Berlin garip suret
te müdafiliğini deruhte etmiştir. Mos
kova bu tcsanüdden hayrete ve endişeye 
düşmüştür. Naziler, Alman - Sovyet 
paktının yıkıcı bir askeri ittifaka inkılap 
edeceğini söyliyorlnr. 

Görülen şudur: Göbelsin ajansları 
Kremlinin sözcUlilğünil yapıyorlar. Bun
lar Hitler - Stalin askeri ittifakı imza 
edilmiş gibi hareket ediyorlar. 

. . 

Türk-Elen 
Ticaret münasebetleri 
Genişliyecek 

Istanbul 8 (Hususi) - Türk - Yunan iktısadi münasebetlerinin 
inkişafı için kurulan Türk - Yunan ofis erkanından sabık Yunan iktı: 
sad nazırı Bakkalhaşı bu sabah şehrimize geldi. Yarın Ankara ya gi
decektir. Ankarada halledilecek işlerden biri de Türle - Yunan eşn 
mübadelesini azami hadde çıkarmaktır. 

Yunanlılar bütün ecnebi piyasalarda bulmakta güçlük çektiğimiz 
manifatura, cam, 'kimyevi maddeler, pamuk ipliği göndermeği teklif 
ediyorlar. 

Mısır neden Müttefik-
leri iltizam etti? 

Londra 8 ( ö.R) - Elbelağ Mısır gazetesi Mısırın neden müttefik
lerin tarafını iltizam ettiğini şu suretle izah ediyor: 

lngiliz - Mısır muahedesi bu hususda en az ehemmiyetli unsur ol
muştur. Mısır için intihapta hiç bir :tereddüt olamazdı. Diktatörlerin 
tarafı küçük devletler için iatiklallerini muhafaza hususunda hiç ümid 
bırakmazdı. Demokrasi tarafında ise vaziyeti biliyoruz. Bize hayat, 
hürriyet ve istiklal bırakilacağını biliyoruz. ihanete uğramak kadar 
kuvveti de yoktur. Mısırın menfaati kötülüğe karşı iyiliği müdafaa 
edenlerin tarafındadır. Esasen biz bir islam milletiyiz. Bu.sebeple de
mokrat sempatilerimiz ve ananelerimiz bizi demokrasiler tarafına ço
ker. Demokrasilerin zaferi küçük milletlerin istiklalini temin ede
cektir. 

Japonya - Amerika 
Arasında 
nazik bir 

münasebetler çok 
girmiştir devreye 

Tokyo 6 (ö.R) - Nişi Nişi gazetesi, 26 kanunu saniden itibaren 
japonya ile Amerikanın karşılaşacakları vaziyete çare bulmak i'in 
hariciye nazırı Amiral Namoranın Amerika elçisi ile yarın da görüş
melerine devam edeceğini, japonyanın şarki Asyada yeni bir nizam 
kurmak maksadile üzerine aldığı vazifenin Amerikan menfaatlerini 
ihlal etmiyeceğine sefiri iknaa çalışacağını yazıyor. 

Japon mahafili, Amerika ile ticaret muahedesinin yenilenmeAİ için 
büyük bir gayret aarfctmektedir. 

Londra 8 ( ö.R) - Milli Çin hükümeti Ameri.karun japonya ile 
ticaret muahedesini yenilemiyerek Çinle tesanüdünü teyid edeceği 
hakkında kanaatini izhar od.en bir telgrafı beyaz Mraya gönder
miftir. 

Çemberlayn bugün mü-
him nutuk söyliyecek 

Londra 8 ( ö.R) - Mister Çemberlayn, harbın sureti cereyaru 
hakkında yarın akşam (Bu akşam) Londrada Menşenhavzda mühim 
bir eiyaai nutuk söyliyecektir. Bu nutuk Crenviç saati ile 19, 45 ae. 
Türkiye saati ile 21,45 de 31 metreden radyo ile dinlenecektir. 

Londra 8 (A.A) - Deyli Telgraf gazetesinin siyasi muharriri B. 
Çcmberlayn tarafından yarın söylenecek olan nutkun büyük bir 
ehemmiyeti olacağını tasrih etmektedir. Başvekilin, müttefiklerin si
yasetine dair tafsilat vermesi ve milletey kendisinden gelecek aylar 
zarfında daha büyük fedakarlıklar istenebileceğini hatırlatması bek
lenmektedir. Başvekilin hükümet kontrolunun yeni sahalara teşmili
ne telmihte bulunması da mümkündür. 

Çemberlayn 45 dakika sürecek olan bu nutkunda Ruzveltin kon
greye gönderdiği mesajdan da bahsetmesi beklenmektedir. 

Kanadanın lngiltereye 
harp yardımları 

Ottova 8 (A.A) - Kanada münakalat nazırı B. Hove dün gece 
radyo ile neşredilen bir nutkunda, Kanada harp haberleri ofisinin 
şimdiye kadar Kanadadan efrad ve mühimmatın tren ve vapurlarla 
naklini temin için ihtiyar edilecek masarif haricinde 65 milyon dolar 
miktarında sipari§lerde bulunmuı olduğunu söylemiştir. Hatip, Ka
nadalıların Fransız ve lngilizlerlc yanyana harp edeceklerini ilave et
miştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Kanadanın iki cephesi vardır. Biri burada, diğeri deniz a~ırı yer

lerde .. 
Kanada münakalat nazırı, büyük Britanya imparatorluğu tayyare 

kuvvetlerinin antremanına 4000 den fazla tayyarenin İştirak edeceğini 
söylemiştir. Bu planın icrası için 80 den fazla tayyare limanı inşası 
zaruridir. Bunların 40 ı şimdiden inşa edilmiş bulunmaktadır. 

B. Hove lngiltere ve Kanada hükümetlerinin iştirak edecekleri go
ni§ deniz inşaatı programının ihzar edilmek üzere olduğunu resmen 
beyan etmiştir. 

Kauçuktan mamul küçük sandatlardan Baleinieras tipindeki çelik 
gemilere kadar bir çok. gemiler inşaatı için şimdiden sipari~lcr yapıl-
mı~tır. 

Jngiliz sivil 
Glaskov'da 

müdafaa 
söylediği 

nazırının 

bir nutuk 
Loodra 8 (Ö.R) - lngiliz sivil müdafaa nazırı Sir Con Endenoa 

Claskovda söylediği bir nutukta son dört ay zarfında lngiltercye ltnqi 
hava taarru7Jarı yapılmamı~ olmasına rağmen pasif müdafaanın ge~ 
şetilmiyeceğini söylemiştir. Şimdiye kadar ihtiyat tedbirlerinde yapi.. 
lan hafiflik endüstri hayatı için çok faydalı olmuşsa da tavizin son 
haddini teşkil eder. Daha fazla müsamahakarlık imkansızdır. lngiliz 
hükümeti en ziyade tehlikeye maruz noktalarda 1 1 milyon kişiyi ba
rındırabilecek 2 milyon çelik sığanak yapmıştır. 
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Sarı Kitap 
ı:~~J.Y~i'!!Of"I, i L 1 !IJ 

Franuz Hariciye nezareti tarafından nefredilmiştir 
·········· ············••&••········································ 

harp Almanyanın 

gösteren siyasi 
mcsuliyctini 

vesikalar 
rürlıfeye t;eviren Dr. FARUK EBEM 

7 -
39 AGUSTOS GÜN Ü hariciye naz.ırı Beki 30 - 31 agustos ge-

~ .Ağustos günü bay Kulodrın teklifi cesindc ziyaret etti. İngiliz elçisinin Po
'\i:1.eır,\ı1e Fransız hariciye nazırı B. Bonne lonyayı teklifleri kabule te!jvikl yolun
Vaf_§9Vaya }~ransız Elçll;ine telgrafla daki gayretlerine Fransız elçisinin de iş
~·mlru·ı bildirdi : (Bay Hitler çok haşin tirak ettiğini Sarı kitabın muhtelil vesi
b.\r ifade ile olsa bile şimdiye kadar ka- k1arı göstermektedir. Bu ısrarlar i.izerin
bul etmemekte ısrar ettiği müzakere de Polonya hükümeti öğleden evvel 
t kiljflerini kabul etmi~tir. Bence bu mfubet bir cevap vereceğini bildirdi 
n~k.ta nazarı dikkati celbeclecek kadar 31 ağustosta Polonyadaki Fransız el
c:Qe..ı.nmiyctlidir. İngiJiz hükümeti ile mu- cis.i Parise telefonla şunları bildiriyor
ta:bık knlarak takip edilecek mü~terek du : (Bay Bek bana telefon ederek, Po
hattı hareketi tesbit edeceğim.) lonyanın İngiliz teklifini kabul ettiğini. 

Ayni günün saat tam ikisinde B. Bon- evvelce Lord Halifaks tarafından tesbit 
ne Berlindeki Fransız elçisinden ~u tel- edilen şartlar dahilinde müzakereye ha
rrafı alıyordu : (İngiliz meslekda!'!ım zır olduğunu söyledi .. Mütekabil olmak 
diinkiindt'n daha az ümitli olmakla be- .şartiyle, Polonya hükümeti hudut bo
nıher hay Bitlerin davetine icabet edil- yunda cereyan eden hadiselerin önüne 
mec;i kanaatindedir. Zira bütün dünya- gecmek hususunda tedbirler alacağını 
mn gözii önünde Polonyanın hüsnü ni- ilave etti.. Ayni zamanda İngiliz devle
yetini bu suretle izhar etmesi kendi tinin Polonyaya verilecek olan beynel
menfaati dahilindedir. Bu sebeple mes- milel garantinin mahiyeti hakkında ne 
lekdac;ıın Nevil Henderson bu mealde Öüşündüğünü öğrenmek ve Polonyanın 
hır telgrafı hükümetine gönderiyor ... yapılacak olan anlaşmanın tatbiki Sll'a
B~nce Polonya hiikümetinin bir murah- sında Londra hüki.imetinin ara bulucu 
has göndt'rifmesi tekJifini kabul etmesi faaliyetine devam ebnesini çok arzu et
icap edL"r. Çünkü netice itibariyle Al- tiğini söyledi .. ) 
man ~ansölyesi İngiltere ve Fransa ta- Bay Bek tarafımızdan yapılan teklif
rafından Berlin ile Varşova arasında mü- leri nazarı itibara alarak Berlindeki el
nasebet tesisi hususunda yapılan tekli- ellerine Alınan hariciye nezaretinden te
i~ ka\ml etmektedir. . masa geçmek için bir randevu almasını 

Fakat Berlinde hüküm sürmekte olan 
1 

~nırettiğini Polonya elçisi bay Lipskinin 
hava na7.arı itibara alınacak olursa B. lngi1iz teklifine müsbet cevap verildiği
Bekin bizzat Berline gelmesi ciddi mah- ni Alman hükümetine bildirmekle t~v-
7.w·lar tevlit edebilir. Bundan başka bay zil olunduğunu ilave etti. Bay Bek In
Bekin bu suretle Berline gelmesi vak- giltereye Yermiş olduğu bu cevabın giz
tiyle Şuşnig ve Haşanın ziyaretini za- li tutulmasını rica etti .. ) 
:rnri olarak hatırlatacai:,rından umumi ef- Bu emir üzerine bay Lipski saat 13 te 
kar üzerinde fena tesirler uyandırabi1e- ~Y Ribbentropu iyaret etmek istedi.. 
cektir .. ) 1ki saat sonra Berlin hariciye nezaretin-

1'1·ansanın Londra elçisi, Hitlerin İn- den Polonya elçiliğine telefon edildi. B. 
~iliz teklifine verdiği cevabı Parise şu Lipskiye müzakerelere başlamak tekli
§ekilde telliyordu. Bu çok uzun siya<:i fini sefir sıfatı ile mi yoksa murahhas 
vesikanın yalnız ~on kısımlarını Türkçe- sılatiyle mi yaptığı soruldu. Bay Lips
ye çcvir.iyoruz : kinin sefir sıfatiyle hareket ettiğini ce-

(Alınan hükümeti bir netice elde edi- vaben söylemesi üzerine telefon eden 
loceğine emin olmamakla beraber Po- hariciye vekfileti memuru meseleyi bay 
Jonya ile doğrudan doğruya müzakere Ribbentropa arzedeceğini söyliyerek te
etmek teklifini kabul etmektedir .. Ay- lefonu kapadı .. 
ni zaı;ı:ıanda Alman hükümeti bu tekli- Saat 20 de bay Lipski Ribbentrop ta-
li İngiltere ile bir dostluk muahedesi rafından kabul edildi .. 
yaJ'D''\k ümidiyle kabul ettiğini bildiri- Bay Kulondr hükümetine bu 31 ağus
:yor. Alman cevabına göre, Alman hü- tos ı_:ünü vakayiini şu ı-ekilde bildiriyor
.kümeti bu teklifi kabul ederek İngiliz du : 
hiikümeti ve İngiliz milletine dostça ge- (Berlinde 31 ağustos 1939 günü yazı1-
çinmek rzu~unu 11ı-;~termek i<=temekte- mıştır,) 
d. 1 eyJ(IJ saı:ıt 22 de kurye ile alınmış-
ır .. 
ıBu dilcklcrinı ıı.har caerJ{eıı Alınan- tn · 

•• BJTMEDl-
----tr---

ya hiç bir zaman Polonyanın menfaat
Jcrine darbe indirmek ve müstakil bir 
Polonya devletinin \•arlığını söndürmek 
gayesini gütmiyor .. Bu sebeple Alman- Ha san 
ya, İngiltercnin bir Polonya murahha
sının gönderilmesi hususundaki ara bu
lucu teklifini kabul etmektedir .. Fakat 
~'Uramnı da zikredeyim ki Berlin hükü
meti bu murahhasın, Alman hükümet 
merkezine 30 ağustos çarşamba günü 
vasıl olması nokta~ında kuvvetle ısrar 
etmektedir. Bundan başka Alman hil
kfimeti derhal Polonya murahhasına bil
dirilecek olan Alman teklifini hazırla
maya koyulacak ve mümkün o1Juğu 
takdirde Polonya murahhasınm vüru
dundan evvel bu teklifleri İngiliz hiikü

Çavuş'un 
Büyük kalpli yardımı 

meti.ne bildirecektir.) 

Gaziemirden yaz.ılıyor: 
FeTaketzede kardeşlerimizin acılarını 

dindirmek için milletimizin mühim bir 
ekseriyetinin yapbkları yardımlar içi
mize sonsuz bir inşirah vermektedir. Bö
lüğüınün candan para yardımına iştirak 
ettikten ba~ka ayrıca içinden gelen bir 
istekle on lira veren Ali oğlu Hasan Tir
yaki cavuşun bu teberrüünü gazeteniz 
delaleti ile Kızılaya gönderdim. Hasan 
Tiryaki çavuş fakir bir çiftçi çocuğudur. 
Biriktirdiği paranın tamanunı yurdun 
bir köşe.sinde yardım bek1iyen vatandaş
larımızın yara1arıru sarmağa hasretmesi 
küçük görülıniyecek bir büyük varlıktır. 
Bu civanmerd askeri takdir ederim. 

Yüzbaşı Nadir Erten 

---..r:s
MEVSİM 
hastalıklarma karşı 

Yine ayni dakikalarda Varşovadaki 
Fransız elçisi Parise Alman teklifinin 
~ok sert ve müstakil bir devletle müza
kereye girişmek teklifinden ziyade bir 
~mir şeklinde olduğunu işaret ediyordu. 
Bıı sivasi müzakere ve muhabereler sı
ra<:ından Alman propagandasının iki 
devlet arasındaki münasebet bozmak ve 
lwy~c.an '\:e karışıklık temin etmek için 
elinden gelen her şeyi yaptığını bugün 
bu satırlan yazarken hatırlıyoruz. Yine Mevsim hastalıkları ve Grip artmak 
BerJin gazetelerinin ~O ağustos nüsha- istidadını gösterdiğinden umumi yer
larmda Berlin ile Moskovarun Polonya ]erde, Sinema, kahvehane ve Jokanta
ısinin hallinde anlasmış oldukları inti- larda icap eden sıhhi tedbirler alınmak
baını uyandıracak mahiyette yazılar yaz- tadır. Tramvayların ön kapıları kapa
oıklarını da işaret edelim. Fakat bütün tılmıstır. Sinemalar havalandırı1acak
·bunlara rağmen İngiliz elçisi Polonya tır. 

' 1 
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YAZAN: Eczacı K. Kı1mil Akta~ 

Dünyanın öküz boynuzu üzerinde dur
masını Ye öküzün burnuna konan sinek
ten başını sallamasiyle zelzelenin oldu
ğunu çocukluğumda duyduğum i\'akıt 
evimizin bahçesine çıkarak acaba öküzü 
görebilir miyim diye dolaştığımı hatır
lıyorum. Erzincanlı bir adamımız var
dı, babamın beygirine bakardı. hikayeyi 
ona söyledim, adamcağız güldü, Erzin
can şivesiyle, dünya bizim bahçeden çok 
uzak küçiik bey dedi. Çocukluk bu, ev
cen çıktım dünyanın uzak olan ucunu 
bulacaktım. Bir hayli yürümüşüm. Fa
tih meydanına çıkmı~ım. Bu kadar yü
rümeye ı·ağmen dünyanın ucunu bula
mamaktan mütevellit· bir tehevvürle ağ
iamıya başladım. Benim niyetim dünya
nın ucunu bulup oraya yüzükoyun ya
tarak eğilip alttaki öküzü görmekti. Me
ger babam, anneın, Kemal kayboldu di
.Yc telaşa düşmüşler. Fatih karakolu 
önünde babam elimden yapıştı, hey gidi 
dünya hey ucunu bucağını bulmak ne 
kadar zor imiş. Büyük aliın Laplas'm 
teorisiyle, öküz masalını karşılaştırdıkça 
Erzincanı düşünüyorum, bugün ne öküz 
masalından ne de Laplas nazariyesinden 
fayda var, felaket görmüş kardeşlerimi
ze yardım gerek. Türkün necabetine ır.a
ten böylesi yaraşır ... - *-
Aydında 

F ~laketzcdelcre 
-1 ardımlar 

Aydın, 8 (Hususi) - Erzincan ve ha
valisinde vu.k.ubulan zelzele felH.ketze
delerine yardun komitesi her gün sabah
tan altşama kadar halkevi salonunda 
faaliyetine devam etmektedir. Komite 
reisi valimiz Sabri Çıtak, ikinci reisi be
lediye ve parti reisi Etem Mendres ve 
diğer komite azaları her gün halkevinde 
bu mali iş için geceli gündüzlü çalışıyor
lar. ve her gün halkevi salonwıda bu 
maksatla umumi toplantılar yapılıyor. 
Halkevi sosyal yardım şubesine mensup 
bayanlardan teskil edilen kollar da ma
hallelerde ev ev gezerek para e~a ve 
erzak toplamaktadır. 
Aydından Halim Aysın bin lira, Ek

rem Ciftçi, Hayretdin Bosnalı, ve fabri
kacı Eyyüp Şahin beşer lira verdiler. 

Merke:L Aydın kasabasından bugüne 
kadar 12139 lira kırk dokuz kuruş yar
dım teınin edildi. 

Bundan başka merkez nahiyelerden 
1314 lira kırk sekiz kuruş gönderil.nı4; 
merkez kaza yardımı 13454 lira 57 ku
rusa baliğ olmuştur. 
Aydın merkez kasabasından bayanlar 

kollarının tapladığı: 11 palto 42 takım 
erkek elbisesi, 217 takım çocuk elbisesi, 
90 ceket. 54 yantolon. 23 mmaınba par
desö. 291 gi5mlek ve fo.nle, 168 don. 142 
vün ka1.ak. 333 çocuk çamaşırı, 23 takım 
kadın tayyörü, 45 manto, 144 entari, 142 
kadın gömlefü 12 kadın e1ek]iği, 18 ka
dın ceketi. 26 erkek yeleği, 18 pijama, 
takım. 33 cizme ve ayakkabı, 36 kadın 
ı<=karpini. 29 çocuk ayakkabısı, 172 ço
rap, 4 eldiven, 73 şapka. kasket. çocuk 
başlığı, 12 boyun atkısı, 13 kilim, ve halı 
seccade. 3 battaniye, 10 yatak ve minder 
111 yastık. 27 yorgan, 18 yatak çarşafı, 
10 havlu, 7 top kaput, gömlek bez ve ba.s

lngiliz Gazeteleı·inde 
Zelzele dolayısiyle 
hakkında dostça 

Türkiye 
neşriyat 

Anadoluda büyük bir zelzele felaketi 
vukua geldiğini haber alnuş olan lngiliz 
gazeteleri buna dair hararC'tli makaleler 
yazmışlardır. 

Daily Herald diyor ki: 
«Şarki Türkiycde binlerce in.san. zel

zele yüzünden hayatlarını kaybettiler. 
Sanki harpler, zulümler, kar fırtına

ları ve kutup yakınlarında kışın ortasın
daki çarpışmalar beşeriyeti tazip etmek 
için kafi değilm~ gibi, tabiat şimdi de 
doğrudan doğruya btt katliama girişmiş
tir. 

Bir kaç dakika içinde, garp cephesin
deki üc aylık zayiatian çok fazla kurban 
veren Türk milletine dünyanın her tara
fından sempati hissi gönderilecektir.> 

Times gazetesi <Felaketli bir relzt"le> 
başlığı altında yazdığı bi başmakalede 
şunları söylüyor: 

clstanl:)uldan gelen son haberler. salı 
günü vukua gelen zelzele hakkında daha 
önce verilmiş olan haberleri, ma.alPse{, 
teyit etmektedir. 

Türk Asyasının beş büyük şehri bu fe
laketten ha.sar g9rmüştür. Bunlardan Er
zincan ve Sıvasta :kışın iklimin huşunefi 
de bu Ie1aket1e birlikte hesaba kafılmak 
ieap eder. 

Türklerin tipi dedikleri kar fırlması. 
Kafkas:yanın karlı ve buzlu dağlarından 
eser ve buradaki düz sahadan geçip ha
zan köyler arasında ı:!İdip gelenlerin ölü
müne sebep olacak derecede siddetlenir. 
Böyle şiddetli bir havada evleri ya yı
kıldığı, yahut da yandı~ için açık havada 
'kalmanın ne tiirlii bir fer&at olaca~ı mey
dandadır. 

Başka şchirleı· de müteessir olmustur. 
Bir dokumacılık endüstrisinin merkeızi 
olan Tokat, yemic:leri \'e fen adamlı:ırın
ca mebzul güze] kelebekleri ve yabani 
çiçekleriyle meşhur olan Amasya da ha
rap o1mus, Karadeniz. sahilinde müref
feh bir liman ve tiitün yetiştirme mer
kezi olan Samsun da bir takım ufak ka
sabalarla beraber hasar g3rmilştür. 

Türkiyenin bütün dost ve müttefikle
rini teessüre düşüren \:ıu felaketin yalnız 
teselli kabul eden bir noktası vardır ki 
o da bu ıstırabın yirmi sene nncesine 
nisbet1e çok daha büyü\ bir süratle ~nü
ne geçilebüeceğklir. 

Evvelce güzel yollar ve demiryollarl
nın bulunmayışı, b<Jyle kittü havalarda 
bınaya yardımı tam.amiyle im'kAnsız kı-
1ardı. 
Şimdi Ankaradan Sıvasa ve Samsuna 

ve daha ilerilere yapılan demiryolunun 
tamamlanın~ olması ayrıca ağır nakli
yata elverişli şoselerin de yapılması, hü
kümete felaket görmüş şehirlere stiratle 
yardım etmek imkanını verecektir. 

Darbenin pek hain ve ağır olmasına 
rağmen, yeni Türkiyeyi tanıyanlar, bu 
memleketin yardım teşki1atımn süratle 
harekete geçeceğini ve felaketten sonra 
sağ kalanların. felaket ve ıstnap karşı
sında, türkün ta Asyadan at sırtında gel
dikleri :zamandan beri muhafaza ettiği 
devaml~ sabn, tahammül ve mukavemet 
meziyeti ile buna göğüs gereceğini bi
lir.> 

BOYOK FELAKET 
Daily Telegraph gazetesi •Büyük f e

lllkeb ba.şlığ.ı ahında şu b~kaleyj ya
zıyor: 

Anadoluda 4000 :nıi.l murabbaı ~ahayı 
kasıp kavuran, sayıları 12 den a.,ağı ol
mıyan şeMr·ve kasabaları ya tamamiyle 
yahut da kısmen harap eden, ta Jngilte
redeki sismograf aletlerini bozan Tür
kiye zelzelesinin 8000 'kişi~i öldürdüğü 
haber veriliyor. 

Bu milli ıstı:ııap hengamesinde, bundan 
&ce geçirdikleri te<:!'iibeden daha ağır 
Ye çetinine uğramış olan müttefiklerimi
ze semnati1erimizi göndeririz. 

Tarih. asrımızda insanca zayiat hAkı
mından bundan daha miithi-; ancak dört 
zelzole Jtaydedivor: Merkn.i Cin ve Tok
vo. Messina ve Kuetfa 7.Pl1ı>leleri yalm1 
bt•rıdan daha zalim olmuştur. 

Tabiatı itibariyle Türk çetin·bir adam
dır v,. yacıama(>a karar vercHlH bir yerde 
kar<:ılaşacaıtı her türlü folahte öteki 
mi1letlerin lıeDSinden daha büyük bir 
<;nğukk~mh1•kla göifüs germesini bilir. 
Onun b~i\: memleketi olan Anadolu. 
dii.nvanm iki zelzele kuşağından birisine 
d<!bildir v 0 bu kusak- füerinde her s('ne 
zelze<lı-> felaketin.den 14.000 i1e 15.000 lc;._i 
aracımda kurban 1itti_ğin1 fen adamları 
hesaplamı"?lardır. 

n;j!er taraftan Britanya adasında bir 
zf'lzelenin vukuunu hatırlamak için tn 
1580 senesine 'kadar gitmek Umın gelir 
'ki bunda da R'l'l<.'ak. bl-r kişi ölmüsH.lr. Pı1 
tehlike bizden bll kadar uzak ofoı.aklı:ı 
beraber bir kaç saniye ictnde sehirJ,.ri 
yıkan "tt binlerce insan1 öldüren bir fp
taketin dt>Tısetinf bütün fecaafi ile tasav
vur edebiUrlz. 

Zelzele fabiatm en korkunç tezahürü
dür. Onun kurbanları beynelmilel şe:fka
Jı:alin verebileceği bütün yardımlara la
y iktir.> 

lngilterede vesika usulü halkı 
f~dalcarlığa mecbur etmiyecektir 
Londra 8 ( ö.R) - Bugün meriyete giren vesika usulü hakkında 

gazeteler neşriyatta bulunuyorlar. Bu gazetelere göre: 
Yeni usulün ihdası yerinde bir tedbir olup halkı sıkıntıya uğratmı

yacaktır. Bugün vesika usulüne tabi olan bir kaç gıda maddesinin hal
Jcın kemerlerini sıkmasına sebep olmıyacağını, böyle mr usulün halk 
için fedakarlık sayılamıyacağmı yazıyor. 

Gazeteye göre iki garanti mevzuu bahistir: 
1 - Tayin edilen miktann dükkanlardan alınması kabil ola

caktır. 
2 - Tevziat miı8avi yapılacak. ve hiç bir fark gözetilmiyecektir. 

ma ki ceman 2378 parça ve takım eşya B• Al 
ile 1203 kilo incir. 308 kilo üziim, 142 1 r m an vapuru Arabistan kralı 
kilo arpa 549 kilo buğday. s2 kilo melez. rparak , Bitlere Noel tebriki 
148 kilo bulgur, 538 kilo mısır. olmak Kayalara ça 
üzere ceman 2950 kilo zahire ve kuru parçalandı ; göndermedi 
meyve kızılay cemiyeti 1arafından Sivas. Oslo, 8 (A.A) - Hamburg - Amerika · Londra 8 (Ö.R) - Alınan radyosu 
deposuna ~önderilmiştir. hattında çalışan 5,062 tonluk Franken- ·Arabistan kralı Ibnissuudun B. Hitlere 

A,__ vald isminde bir vapur 6 Jkinciktmun- Noel tebriki gönderdiğini iddia etmiştir. 
Mimarlar birliği da Steinsund Sagn:fjord civarında kaya- Suudi hi.ikümeti bunu resmen tekzip et-

k • lara çarparak batını.~. Vapurun 48 miştir. . 
ongresı kişiden ibaret olan mürettebatı fle için- Kral Corc, kral Ibnissuudun Suudi 

Türkiye mimarlar birliği kongresi Cu- d bulunan iki Norveçli pilot Norveç Arabistan tahtına cülCısunun yıldönümü 
martesi günü Ankarada toplanacaktll'. to~idoları tarafından kurlal'llank Ber- münasebetiyle bu hükümdara b:ir teb-
Ruznamede, Türkiyenin başlıca vilayet- gene çıkarılmıştır rlk telgrafı göndermiştir. 
ıf:rinde yarı resmi mahiyeti haiz birer •• · • • • • · Bir vapur daha battı 
mimar evi kurulması da vardır. Kahire unıv~rsıtesııun Londra 8 (Ö.R) _ 5160 tonluk So-
l!ir kızı kacırdılar Türkce kiirstiSÜ rington Kort İngiliz vapuru Ingilterenin 
Bayındırın Yenice .• mahallesinden 19 Kahire S (A.A) - Ogyptien Mail ga- cenubu ~arki sahili acıklarında 8 daki-

yaşında Havva adında bir kız tarlaya zetesi, Kahire üniversitesinde bir Türk- ~da batmıştır. Vapurun batmasına se
gittiği sırada önüne çıkan Kfunil Cen- çe kürsünün tesis edileceğini yazıyor. 1

'.bep olan infilakın bir mayna çarpmaktan 
giz tarafından kaçırılmış. suçlu tutul- Keza bil- müddetteoberi üniversitede .ileri geldiği tahmin ediliyoı·. Mürette-
rnı.ıştur. Iranca da tedris edihnektedir. ·battan 34 kişi kurtanlmıştır. 

ve limanda demirli .. Yalnız hareket et- Morel uzaklaştı ve balıkçı grubunWl - Mistufle efendi, dedi. Ben senin 
me.si için gece olma!"ını beklemek icap yanma gitti. .t&vsiyene göre hareket etmeği muvahk 
edecek.. Faribol ve Mistufle de konuşa konu- .buldum. Aç karnına kırlarda dolaşmağı 

- Demek geminizi tevkif ettiler.. şa kasaba çarşısında yürüıneğc ve hay- 'burada nefis yemeklerle zehirlenmcğe 
- Hem evet.. Hem de hayır.. Bu sa- vanlarını bıraktıkları hana doğru git- -tercih ederim. 

hah saat sekizde limanda bulunan bti- meğe bS§ladılar. Bir kaç dakika sonra _Kırlarda aç ta kalmay1z patron, gi
ttin gemi, yelkenli, kayıkların çıkması bir meydana geldiler. Buradan geçerler- derken biraz öteberi alırız. Fakat çabuk 
yasak edildi. Bu ambargo emrini liman ken Mistufle birden sıçradı. olalım. Yolun öte yanında bu tarafa 
kumandanı verdi Bu itibarla limandan - Kuyruğun kopsun .. Ne oldun Mis- doğru gelen bir takım askerler görüyo-
ancak gizli ve kacak olarak çıkmak icap tu!Je efendi? rum. Bu iyi alamet değil .. 
edecek. - Olacağı şu ki düşman pusuda .. Ar- Mistufle böyle söyliyerek pençereden 

- Kuyruğu kopsun ]iman kumanda- kana bakma ve ayaklarımızı açalım ve sarkmış ve yo]un sağ tarafında hana 
nının .. Şimdi ne yapacağız? buradan çabuk uzaklaşalım.. doğru ilerliyen asker kalabalığını gör-

Mo:-el sesini daha ziyade hafifletti: Mistufle, meydanın köşesinde bulu- ·· ı·· mu'? u. 
_ Gece olunca ben bir sandal He na.n bir bina<lanGniaionun çıktığını gör- Bı'r aralık b"şıru sol tar:•fa çev; .. di ve - Uzaktan gelecek iki süvariyi bek- değil. " ·' .... 

rif Rans nehrine girerim. Siz orada. nehrin müştü. çevirir revirmez de bir hayret sayhası 
]iyonım. He · gülüınsedı: d b b kl ... 

d b l kk sağ sahilin e eni e ersiniz. Oradan Bir •'eyrek saat sonra hayvanlarını bı- ı·le pençerenin önünden geri sı"radı. - Onların ısimlerini e i iyor mu- - Ha ınız var mösyö Faribol, dedi. ... ... 
sizi alır ve tam demir ı:ı1mak sırasında ıaktıkları hana geldiler ve ı-okak iistün- Faribol: sun? Ben vakıa Marı:;ilyada oturuyorum. Fa-

- Evet .. Farıbol ve Mistufle.. kat ke-ndim Marsilyalı değilim. Madam La Kontenin kiraladığı gemiye de bir oda istediler. - Kuyruğun kopsun .. Ne oldun? 
götürdüm. Hancı onları birinci katta büyük bir Diye sordu. 

_ Peki.. Bu iki zatı buraya kim gön- - Bana kalırsa vakıt geçirmeden he- Buuu muvafık buldular. Mistufle: odaya götürdü: 

SALI 19 

IZMIR BELEDiYEStNDEN. 
Belediye otobüslerine 32X6-5 eba

dında 12 adet dış lastik a1ın.ması yazı iı:
Jeri mtidürlüğündeki sartnaınesi veçhi
le yeniden acık eksiltmeve konulrnu~ 
tur. · · ' 

Muhammen bedeli 2100 lira olup iba. 
lesi 10-1-940 Çarşamba güni saat 16 da
du. Iştirak edecekler 157 Hra 50 kwn.ıs
luk teminatı iş bankasına yatırarak 
makbu?.ile encümene gelirler. 

26-31-5-9 (2568) 

SOBA 
1 

Tekmil dökme İzmir ekonomik · 
sobaları 

7.50 Liradır 
Yemek pişirme, ~amaşır yıkama hiz
metlerini de mükemmelen görmek
tedir .. Her türlü mahrukat yakar. 
Ahmet Etem Buldanloğlu • 1ZMiR 
Gazi Bulvan 19, Tel. EHEM, 

TELE. 3991 

Asabiye Hötaltassuı 
DOKTOR 

Cahit Tuner 
Her gün saat 3 ten sonra Şamlı 

sokak ('Oçüncil Beyler) No. 19 da 
hasta kaoul ve tedavi eder. Elek
trik tedavileri tatbik eder. 

Ti!:LEFON: 3559 • 

DOKTOR 

Celil Yarkm 
İZMİR MEHLEKE'J' 

HAS'J'AHES'i DAHİLiYE 
M'Ur AHASSIS'J 

Muayenehane: İkinci Beyler sokak 
No. 25 TELEFON: 3956 

DOKTOR OPERATOR 

Sami Kulakçı 
Kulak, burun, Boğaz hastalıkları 

Mütehassısı 
Muayenehanesi: Birinci Beyler 

No. 42. Telefon: 2310 
Evi: Göztepe tramvay cad. No. 992 

Telefon: 366R 

S: 4 1-13 

------
DOKTOR 

Süleyman Çoruh 
Cocafı hastaldılaf'ı 
~ mütahmsısı 

Londra ve Viyana ha'.lltane1erinde 
etüdünü ikmal etmiştir. 
Hastalarını her gün kabul eder. 
Muayene adresi : Birinci Beyler 

sokak No. 42 .. 
Ev adresi : Göz.tepe karakolu kar

~-ısmda 834/ 1 .. 
TELEFON : 2310 

(2241) l - 13 

!!mi .............. ,.. .. ... 1 Birioci s..,f Mütahams - • 

Ur. Demir Ali · 
KAMÇJOCLV 

Cilt ve Tenasül bastalıklan 
VE 

Elektrik tedavileri 
Birinci Beyler Sokağı No. 55 ... 

İzmir - Elhamra Sineması arkaSUHla 
Sabahtan akşama kadar hastalarmı 
kabul eder.. TELEFON: 3479 

111111111111111111111111111111111111111111:: 

§ DOKTOR ~ - -
1 Sali~ Sona~ 1 - -- -- -: Askeri hastanesi cild, saç ve 11.üb- = 
: revi hastalıklar mütehassısı.. 5 
: 2 inci Beyler: No. 79 : 

iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı5ii 

derdi? men yola çıkmak lazım gelecek.. - Ne oldunu var ml? .. Yolun iki ta-
Qalıkçı etrafına ıhlıyatkir nazarlar _ Kuyruğun kopsun .. Çok doğru.. - Faribol efendi, dedi. Ta ki geceye - Asilzadeleriın, dedi, saat on bir ... rafından da muhasara altına alındık.. ı..l. k t 

alf~ttikten sonra gayet hafif bir sesle Ancak denize açıldığımız zamandır ki kadara burada boşu boşuna bı>k]emck- Nerede ise öğle olacak, yemeklerinizi Haydi patron .. Eğer hazırsanız hemen uOZ ur 
Ce:v'"P verdı'·. ten vaktımızı kasaba içinde değil, kasa- odanıza mı getireyim yoksa aşağıda, sa- gidelim .. 

G kendimizi emniyette hissedeceğim. iz .. ı·a ME .... EKEr ba dışında, tarlalarda dolaşmakla geçi- londa mı yersiniz? -Elbette haz.mm .. Hem belki bu defa a. .PJl&.t 
- Madam La Kontes dö Suvasun.. Morel hafifçe mırıldandı: relim. Faribol: melun dostumuz Gniafonu tabancamın RAST AHESİ 
faribol: - Maalesef düşmanlarımız sizden da- Morel: - Hayır, dedi, ilcisi de değil. Biz ci- ucunda görmek fırsat ve şerefini de el-
- Evet, dedi .. Bizim aradığım12 ada- ha evvel davrandılar.. - Ben de bu fikirdeyim, dedi. Bakı- varda bir şatoya yerrm~eg!~e~_:d~a~v~e~tli~·y~iz~.~d~e~e~d~ertii~m?;. __________ _ılI._A~S::G:!IJ~i'V,,r.:ıe!:::-..!m~ü~t~alla~~S~S~U~I..__ ___ _ 

L:mı~~~s~en~o~ld~u~ğ~un~~a~n~la~ş~ıl~dı~·~·~F~a~ka~t.~.~K~u1y~-J__:::..~N~e~o~ld~u~?~Y~o~ksa~~g~em~inı~·u~· ~m~üs~a~d~e~-~nız!:!.L_g:ttDriWJım!lll.lgd;ıl.-(Lalııa..s·imırn·i.den-k·a·nh...ıa.'lll~~~-.ı..~~_,._.~-.-.-



8011 KANUN S AL 1 1940 

Otobüs alınacak 
.......... -.. ......................... ~~~ W.F.HenryVanderZee 

- Ve şörekAsı 
SPERCO VAPUR 

ACENTASJ 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden:. . 
1 - Muhammen bedeli 350000 lira olan 35 adet otobuı ve tefer

.. ah kapalı zarf usulile ıatın ~· 

2 - Muvakkat teminat 17750 ~: .. saat 15 de Metro han bi-
3 - Eksiltme 4. 3. 1940 pazartesılangu~ ve Eksilbne komi.a-

nasının befinci katında toplanacak o ma 

onunda yapılacaktır. . • I müdürlüğünden te-
4 - Bu i,e ait ıartnameler idaremız evazım 

Sus, Cicim ... 
Teşekkür benim 

! hakkım. Bir şişe 
(Nasırol Kemal) ile 

rahat iskarpin giyi-

yorum. 

_ ... ~ --
' AMERİCAN EXPORT LİNFS İNC. ADRIA.TIKA SOS11ETA ANONlMA 

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

EXPLORER vapuru 8 ikinci kanunda mnnımıza gelerek ertesi gün saat 17 de 
Pire, Brindizi, Zara, Fiume, Triyeste ve bekleniyor.. v d h k 

EXİLONA vapuru 14 ikinci kanunda ene iğe arc et edecektir. 
E. MORANDİ vapuru 10 - 1 - 940 ta-bekleniyor.. ·h· d b kl k 1 

EXCHESTER vapuru 21 ikinci ka- rı ın e e cnme te o up Cenova ve 
ııunda bekleniyor. Riviera limanlarına hareket edecektir. 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİN ADİGE vapuru 18 - 1 - 940. tarihinde 
B U C A R E s T beklenmekte olup Cenova ve Riviera 

limanlarına hareket edecektir. 
KÖSTENCE İÇİN : LANGANO vapuru 20 - l - 940 ta
BUCAREŞTİ vapuru 10 ikinci kfuıu- rihinde beklenmekte olup Cenova ve 

na doğru bekleniyor. Riviera limanlarına hareket edecektir. 
ALBA JULİA vapuru 13 ikinci ka- BRİNDiSt motörü 17 - ı - 940 tnrihin-

nuna doğru bekleniyor. de limanımıza gelerek ertesi gün saat 17 

darik edilebil.ir. edeki tarifat dairesinde hazırla-
, __ ı.; 5 - Teklif mektup~-~ komil on katipliğine imza mu-
~ narak saat 14 e kadar yedincı ka Y Hilal yel \kabilinde verilmif bulunmaaı liznndır. 

27 
(4S} 

~tıı: 9, 11 «10861• 
ATİD NAVİGATİON COMPANY de Pire, Brindisi, Znra, Fiume, Venedik 

IIAİF A ve Triyeste limanlarına hareket edecek-
BEYR UT UAYFA, İSKE1'"DERİYE tir .. 

];czanesl bU eseriyle VE' PORT SAİT İÇİı."ll NOT - Bütün bu vapurlar Triyeste 
'" .. e kadar 1•f!tiltar ATİD vapuru 16 ikinci kfuıunda bele- veya ~enovada Şimali ve cenubi Ame-

.. . . ı· ~ Menemen Beledıye rıyase ın-,,. 

l ..,. ll 1 • rika limanlarına hareket eden İtalia . etse yeri Vardır.. enıyor. . . . hakkmda Anonim seyrisefain şirketinin ve Afrika 
Vapurlarm ısım ve tarihleri ve Hindistana hareket eden LLOYD Eczacı Kemal Kdmil Afıtaş, dostun diye ita.. hiç bir taahhüt alınmaz. ı TRİYESTİNO anonim scyrisefain ~ir-

Hafıifıaten onun ııoıon"aıarı da 'birer Şedöur .. ı Vapurların ha:eket tarlhlerly. nn- keti vapurlarına tesadüf ederler. 
...._ .7 J lunlardakt değtşıktilclerden acenta m-. NEERLANDAİSE ROYALE 

den: . 
Eksiltmeye konulan ış 

,. suliyet kabul etmez. KUMPANYASJ 
Daha fazla t.af.sU1t için ATATÖRK VENUS vapuru 8-10/1/940 tarihin-

• d belediyemizce inşası mukarrer 1 M kasabası cıvann a f " 
- enemen . f sal planı keşifname ennı şart-

apor sahası ve müştemilatı_na. ~t ~':ni vaziyet planı ile maketinin 
name, mukavelename proıeaı.nıneksil ' konulmuştur. 

im · · k palı f usulile tmeye 
2

) yapı ası ııı a zar bed li (JOO) muvakkat teminatı (2 
2 - Bu işin muhammen e 

lira (SO) kuruştur. bel di hasebesinden parasız verilir. 
3 B . 't tname e ye mu d • • d 

- u ı§C aı .F lar 2490 sayılı kanunun tarifatı aıresın e 
4 - Bu İ§C talip olan ın .. . .... at t 1 de belccliye daimi en

:L l .. .. lan 19 1 940 cuma gunu ..... 111a e gunu o • • 
dimenine müracaatlan ilan olunur. 7 4 ( 46) 

9, 11, 13 

D. D. yollarından~ 
D.D. 

.. .. tarifesine yeni bir zeyil yapılmıştır. 
94 Numaralı kuru ~~m 'h' den itibaren mer'idir. Fazla tafsi-
Bu tarife zeyli 1 5 • 1 • m:ın: . 

.. t esı. 
lat için istasyonlara m uracaa 81 ( 4 3) 

Af yon Belediyesinden: 
17175 lira bedeli keşifli yeni belccliye binası mefru§atı 27. 12. 939 

tarihinden 16. 1. 940 tarihine kadar yirmi gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konmuştu::. Eğreti teminat 1258 lira~. . 

ihalesi 16. 1. 940 salı günü saat 14 de encümeni belcclıyece teri\ 
edilecektir. 

Bu İ§e ait şartnameler isteklilere bedelsiz olarak, resimler de on lira 
mukabilinde Afyon belediyesince verilir. 

Taliplerin 2490 sayılı kanunda yazılı şartlan haiz olmaları ve tek
lif mektuplarını mezkur kanunun 32 ve bunu müteakıp maddeleri 
çerçevesi dahilinde ihale saatinden bir saat önce belccliye endlmenine 
makbuz mukabili vermeleri lazımdır 

isteklilerin mefruşat işile uğraşını; olmaları ve bu gibi işlerle uğ~ 
raştıklarına dair mahalli ticaret odasından tasdikli vesika ibraz etme
leri" ve yaptıkları işlere mukabil bonservislerini teklif mektuplarile 
birlikte vermeleri şarttır. . . 

T aJiplerin belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmalar1 
veya teklif mektuplarını vaktinde vermeleri ilan olunur. '( 10782) 

lZMtR SICILI TICAREI' MEMUR-

IZMIR SICtLt TlCARF.:l' ~ LUCUNDAN: ··--------------------•, ... •• LUCUNDAN: ~~ • 
. t İz.mirde Peştemalcılar başında Mimar D o o t b a n k 

31, 3, 6, 9 4760 (2594) 

Ibrahim Basmacı ve ortakları ticaz; Kemaleddin caddesinde 46 numaralı Y Ç e r Y e D 
Unvanile Izmirde Peştemalcılar biın a mağazada manifatura ticaretile iştigal 
nılınar Kemaleddin caddesinde .~ ı;ı-u- den Ibrahim Basmacının 31/12/39 ta- D E R S D N E R B A N K Ş U B E S 1 •fatura uzenne c }At 'h t tnaralı mağazada maru.. . kkül rihinden itibaren muame a ına .nı. aye 
dahili ticaret yap~k u~ere teşe ·r- verdiğine mütedair bcyanna~esı. tıcaret 
eden işbu şirketin tıcaret unv~.ve2f23 kanunu bUkiimlerine göre sıcilın 2621 
ket mukavelenamesitıe gö:e sı~ıcliır: i ilin numarasına kayıd ve tescil edilmiş ol-
nunı.arasma kayıd ve tescıl ed g malda e&ıs kaydı terkin kılındığı iian 
olunur. v olunur. 75 (44) 

lzınir sicili ticaret memurlugu ve. 
resmt ınilhür ve imzası F. Tenik 

1 - Mukavelename 

Mukavelename 

·········································~ . . 
~ Gayet ucuz ~ . . 
= satılık ev : Biz aşağıda imzalaiı ve adresleri yazı- a : 

lı Ibrahim Basmacı Aziz Basınacı vle : Tilkilikte geniş nezareti brihçe ve : 
' w a yazı ı • r h' • Mustafa Boydaş arnmızd.a aş~ a bir : hamamı hn~i ~Uzel ve crah ır ev : · 

§artlar ve esaslar dairesınde tuccarl k : çok ucuz hır fıatle sablıktır. : 
§irket teşkil ve şöylece mukavele a - : Görmek istiyenlerin hükümet ko- : 
teyledik. . . S nağına muttnsıl kunduracı Kazıma E 

1 ş· k ti · • Kollektiftır. • ·· ncaatlcri 132) • - .ır e n ncvı. . M .. nh ıran da- :ı!1;!~· ......... ;; ......................... , 
2 - Şırketin mevzuu. u as. 

1 
t 

hili manifatura ticaret! işi ile iş'tiga e -

rnektir. ah' Bas- tıri2 _ ihtilafın halli: Şüreka arasında 
3 - Şirketin Unvanı: clbr ımt b't hasıl olacak her nevi ihtilMlarda şim

ınacı ve ortakları> olarak tayin ve es ı diden Adil Fidanın hakemliği kabul edil
edilmı..+:. 

"i""• · ini Mimar ı:niştir. v• •• 
4 - Şirketin mcrkezı: Izm e ~ 1 Hakemin verecegı karar katıdır. 

Kemaleddin caddesl 46 numarada 0 up l3 _ Şürekanın husust masrafları: 
§Ubesi yoktur. . kırk Hususi masraflarına karşı şirketten Ib-

5 - Şirketin sermayesı: 40,000 li rahim Basmacı <220> iki yüz yirmi lira 
bin Türk lirasıdır. Bundan otµz bin j ve Aziz Basmacı c120> yüz. yirmi lira ve 
rası eşhas zimmetindeki matlubat ve r::ıa Mustafa Boyda~ c100> yüz lirayı geç
bedcli olnrnk Ibrahim Basmacı. ve. tı memek Frlile her ay para çekebilecek
bin lirası Aziz Başmacı ve dört bın ]ırası tir Işbu mehuzatın senelik tutan sene 
Mustafa Boydaş tarafından ıuıkden vaz- so~unda tahakkuk edecek kArdan rnah
olunmuştur. . . iup ve maazallah zarar vukuunda ise 

6 - Şirketin imzası: Şirketı ılzam herkesin sermayesinden teruJl cdilecek
edecek tUccari senetl~rlc mukavel~stve tir. 
U~udata ve sair bilcil~le e':'1'ak, m hı: 8 K. Evvel 9~9 
diyat ve luyiha şirkctı temsilen Ibra I.mza· Jbrahun Basmacı 
Basmacı münferiden ve Aziz. B~acı Imza; Aziz Basmacı 
ile Mustafa Boydaş mUctemıan ımza Imza: Mustafa Boydaş 
Vaz'ına salahiyelta.rdırlar. Bir kelime ilave edilmiştir. 

7 _ Ibrahim Basmacıya ait emval eş- tzmir üçüncü noteri resmi milhür ve 
Ya, nıatlubat ve zimmemat: Şürekadra Süreyya Olcay imzası . . 
1?rahim Basmacıya ait olarak ~.u~ 8 /Kanunuevvcl/939 tarihlı. bu muka
şırket merkezi gösterilen dukkanda . lename nüshası altındaki ımzalardan · 
ınevcut kaffei emval ve eşya ile eşhas ~ ·nin şahıs ve hüviyetleri dairece 
nezdindeki matlubat ve düyunat~ ~u- ı sıuf Istanbulda Bahçekapı Cermanya 
tnaileyhe ait tasdikli defte:Ier ıı;-ucıb.ınc~ ~::ında ı numarada Abdülaziz oğlu Ib
tesbit ve 31/12/1939 tarihindekı vazıyetı h' Basmacı ile Beyoğlunda Pangaltı-

dıı kt' Bu ra ım · k d 10 aynen yeni şirkete devre ece ır. d Süleyman Nazif so ağın a numa-
vauyete nazaran tahakkuk edecek ~a- ad Osman Zeki oğlu Aziz. Basmacının 
kiye tnevcudattan otur. bin lirası Ibrahım r~d a ğunu tasdik ederim. Sekiz Kanunu
Basmacı tarafından vazolunan sermay: ~vv~l bin dokuz yüz otoz dokuz Cuma 
Ye mahsubundan sonra fazlası mumaı-
leyhln hususi hesabına nakledilmek su- gü~~~i mühür: T. C. Istanbul dördün
:relile talebi şekline göre ödemeği şirket eli noteri Ali Mürtez.a Astan. Imza: M. 
teahhüt eder. tan 

8 - Sirketin müddeti: Üç sene olup A~ · uretin dairede dosyasında saklı 
işbu rnüddetin inkizasında şürek!nın Ku ~ el 939 tarih ve 16405/1786 sa
muvafakat ve mutabakatı ile tekrar 8 

1 
· .k.vvci nüshasına mutabakatını tas-

tecd"t d'l vı ı ı ın ı e ı cbilccektir. - . d 'm 
9 Şirketin feshi: Ahvali mü.c?i~e ve d•k: ~20i/l839 

rneşrua tahtında şürckadan blrisırun ta- ~ ~ unuevvcl 939 tarihiyle yazılı bu 
lehi ili.erine ve yine şürek! arasında hl- k ~ me nüshası altındnki tmza-
s:ı olacak mutabakat şekline göre şirke- mud nve Uc.~ciisUnün sah ıs ,.e hilvlyeti 
tın feshi cihetine gidilebilecektir. tar and Jece maruf Istanbulda Beyo~-

10 - Şirketin tasfiyesi: Indelhace şlr- keza ; plasta 9 numarada misafir 
ket muamelat ve hes.1batının tas.Üye7i ti- lun::mi-;;;;1~nönii cadd,.sinde yetmiş ye
caret kanununun faslı mahsusundakı ah- v~ aralı sôkakta 3 numaralı evde 
kam ve şerait dairesinde cereyan ede- dık n~Lurat oğlıı Mustafa Boyda~ın ol-cektir mıı ım 

11 · . 1 -:] l'r nıı tnsdik ederim. 
k - Karın taksimi: Şirketin 1 Ikınc: u

0
u d k · Kfü11ınuevve1 bin doku1. 

.an~n tarihi ticaret başlangıcı ve 31 hı- .. n ° t~uz :ılı eünii 
:rıncıkanun tarihinde müntehası olara~ , . .,.,otuz t No 92"6 husu~i No. 133119] 
kabul ~ilmiştir. Bu müddet zarfınd~kı Umum uka\:elenam" suretinin nörülen 
ınd Uamelattan tevellüt edecek karın yliz- Isbu m dosvam•zda alakonulan ve 

e ellis' lb h' B yu .. zdc .,o;lına ve ı ra ım asmacıya ve . t fından lmnılı bulunan surf'-
~tuzu Aziz Basmacıya ve yüzde yirm:c:· ',1i.ibrizı t:~:katini 1ac;dik ed!:'rim. Bin 
e lctustafa Boyd a ait olacaktır. •ıne mu " 

1 Z Mi R 
Merkeıi : Bl.'RLJN 

lmanyada 175 şubesi mevcuttur-
Sermaye ve ihtiyat akçesi 

ı7ı,500,ooo Raylasmarlı 
TUrkiyede şubeleri : IStANBUL ve WDB 

Mısırda şubeleri : KAIIlRE VE ISKENDERIYE 
Her türlü banka muamelatını ifa ve kabul eder. 

............. ~·~lıliiiilii~Dıiıiııl--------------~· 
Türk Hava kurumu Karacasu 

şubesinden: 
Kaza merkezimiz ile kazaya bağlı nahiye ve köylerden toplan.ac:ak 

kurban deri ve bağırsakları 26/ l 2/9 39 tarihinden 15 / I /940 tanhıne 
kadar 20 gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

Muvakkat teminat mikdan deri için 100 ve bağırsaklar için 50 lira
dır. ihale 15/1 /940 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 18 de kurum 
merkezinde veya telgraf makinası başında yapılacaktır.. .. 

Talip olanların Türk hava kurumu Karacasu ~ubesıne muracaatları 
ilan olunur. 3, 5, 7, 9 6 (5) 

._,..,. : . . : : . ·~ ...... ;-.. 

iZMİR 
PAMUK MENSUCAT 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaı, Değirmen, Geyik 

ve leylak markalarını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekte 
olup malları Avrupanın ayni tip mensucatma faiktir ... 

Telefon No. 2211 ve 3079 
1,elgraf Bayrak 

~-----------~--------~-------------------------
Ege Ticaret 
şirketinden: 

Türk A,~onim 

Şirketimizin 939 takvim senesine ait hisscdaran umumi toplantısı 
29 ikinci kanun 940 pazartesi günü saat 1 5 de lzmir Esnaf ve Ahali 
bankası ikinci katında şirket içtima salonunda yapılacağından alaka
darların malumu olmak üzere ilan olunur. 

RUZNAMEIMOZAKERAT: 
A - Heyeti idare ve mürakip raporlarının okunması 
B - Bilançonun tetkiki ve kabuliyle idare meclisi azalarının ibrası 
C - T emettüün tevzi tarzını tetkik ve tasdik · 
Ç - idare meclisi azasının ve mürakip ücretlerinin tayin ve tesbiti 
H - Nizamnamei dahill mucibince müddetleri hitam bulan idare 

heyeti azalarının yerine yeniden intihabat yapılması. 
82 ( 45) 

lzmi.- Avcılar· ve atıcılar ce-
mi yetinden: 
Senelik hesabat ve muamelatı tasdik ve yeni idare he.Y'etini seçmek 

rnaksadile umumi heyet 1 O K. Sani 940 çarşamba akşamı saat 8 de 
Tilkilikte Osman zade yokuşundaki cemiyet merkezinde toplanaca

ü elerimizin elmeleri rica olunur. 

dd · 148 N da w F Henry Van Der de beklenmekte olup Anvers, Rotter-ca esı o. · · dam A _ _. __ .ı_ limanl harek 
Ura ve .nJJı:.ı.ccuam arma et Zee ve Şsı. Vapur acentalıjına m ca- c-dccektir. 

at edilmesi rica olunur. ACHİLLES vapuru 17 - 1 - 940 tari-
nLUON ı 2007/2008 hinde beklenmekte olup Burgas, Varna 

Con.stanz.n limanlarına hareket edecek-

UMDAL tir .. SVENSKA ORİENT LİNİEN 
- -JJ.- GUNBORG vapuru 6 - 1 - 1940 tari· 

UMUMİ DENİZ ACENTALI(U LTD. hlnde beklenmekte olup Goteborg, Ko-
HELLENİC LİNFS LTD. penhag limanlarına hareket edecektir .• 

PATRAİ vapuru 15/20 ikinci kAnun . ~RAGELAND molörü 10 - 1 - 940 ta-
da bekl "lm kt ı A ersa ve rıhınde beklenmekte olup Goteburg, arasın enı e e o up nv K h 1" la h k 

R dam i in yük 1 caktır open ag, ıman nna are et edecek-otter ç a a • tir 

ZETSKA PLOVİDBA A. D. KOTOR SERVİCE l\IARlTtME ROUMAİN 
LOVCEN vapuru 8 şubatta Köstence SUCEA VA vapuru 10-1-940 tarihin-

ve Varna için hareket edecektir .. Yolcu de beklenmekte olup Malta ve Marsilya 
\'e yük kabul edecektir. limanlarına hareket edecektir. 

LOVCEN vapuru 16 şubatta Pire, N O T : 
Hayfa, Beyrut, Durazzo ve Triyeste içln Ahvali hazıra dolnyısiyle navlun va 
hareket edecektir. Yolcu ve yük kabul hareket tarihlerinin kat'i olmadıWıu ve 
edecektir. bunların hiç bir ihbara lüzum olmaksı-

GOULANDRis BBOTBERS zın değişebilir olduğunu ve bu husustan 
(HELLAS) LTD. dolayı acenteye bir mesuliyet terettUp 

p t R E etmiyeceğini muhterem yükleyicilerin 
kayıt ve işaret etmeleri rica olunur. 

·NEA HELLAS· Daha fazla tafsilat için Cümhuriyet 
Lilks Transatlantik vapuru Pire-Nev- caddesinde FRATELLİ SPERCO vapur 

york hattı... acentesine milracaat edilmesi .. 
Pireden hareket tarihi : TELEFON : 2004 - 2005 

15 --- 1 -- 1940 :··········································· 
YÔlcu ve yük kabul edecektir. : OLIVIER VE 
Gerek vapurlnrın muvasalAt tarihleri, : ŞVREKASI LTD. 

gerek vapur \simleri ve navhınları hak· E 
kında acenta bir tcahbilt altına giremtt. : 

Daha faz.la Wsiltıt a1oıaJc için Birinci : ATATÜRK CADD~t Rees binası • 
Kordonda 152 numarnda •UMDAL• TELEFON: 2443 

VAPUR ACENTASI 

umum! deniz A~ntalığı Ltd. mClraCUt 
edilmesi rica olunW'.'. 

Telefon : 4072 MildUrlyet 
Telefon : 3171 Acenta 

I Londra ve Liverpol hatları için 
piyasanın ihtiyacımı göre vapurla
r.muz sefer yapacaklardır. 

•... ____ .. ________ ......... ·aı·········.· ................... 1 ••••••••••••••••• - . .• 
T. C. Ziraat Bankası 

Kurul~ tarihi : J888 
Sermayesi : ıoo.000.000 Türk lirası.. 

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

PARA BlRiKTbtENLERE 28.800 LİRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanJara senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşağıdaki plana göre ik
ramiye dağıtılncakbr : 

4 Adet 
4 
4 

40 
100 
120 

• 
• 
• 
• 
• 

1.000 Liralık 
500 • 
250 • 
100 • 

50 
40 

• 
• 

4.000 Lira 
2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 
5.000 • 
4.800 • 

160 • 20 • 3.200 • 
DİKKAT : Hesaplarındaki parnlar bk sene içinde :SO lirndnn aşağı dilşmI- r 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, l EylUl, 1 Birinci kanun, 1 l\lart ve 1 Ilnziran tarih

lerinde çekilecektir. 

~ - • 
Halkevinde Şubat ayı zarlın

da açılacak amatör sergisi için 
çalışmak ısteyen gençlere: 

Teknik resim bilgisini kuvvetlendirmek için amatörlerin hazırlan· 
mış itleri üzerinde ressam bay Abidin elder tarafından her cumartesi 
günleri sant 15 - 16 arasında koreksiyon yapılacaktır. Amatörlerin 
ellerinde hazırlanmış bir~r işle Halkevine müracaatları. 
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Beyoğlunda 
'**SNT091 

BRiSTOL OTELi 
Sirkecide 

OSMANiYE OTELi 
Bu her iki otelin müsteciri 45 senelik otelcilik müt'!hassısı bay Ömer 

ütfü Bengü' dir. 

Briatol oteli elli odalı her odada soğuk ve sıcak akar sulan, banyoları 
ve kaloriferi vardır. Dahili ve harici müteaddit telefonları olduğu gibi 
uansörü ve hususi lokantası vardır. 

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

Bütün bu mükemmeliyetlere ilaveten fiyatlar rekabet kabul ehni
ecek derecede ucu:r.dur. Çünkü bu otel Türkiye otelcilik mütehasam 
ay ömer Lütfü Bengünün idaresindedir. Bir defa ziyaret hakikati 
eydana koyar. Bunun için bütün Egeliler, kendinin tahtı isticarında -------- otellerde bul urlar. 



' BALI 

Venedik mülikatının neticeleri 
Birinci derecede Bolşevizmin Balkan yolu ile Avrupaya sirayetini IJnle· 
mek geliyor. Rumen - Macar yakınlaşması da ilk plô.nda yer buluyor 

Italyan -Macar dostluğu Bitlerin gizli silahı 
Balkanları tehdit eden tehlikeJeri 

aceba önleyebilecek mi? 
lngiliz denizcilerinin uyanıklığı 

karşısında neticesiz kaldı 
Londra 8 (ö.R) - Taymis gazeteııi

nin Roma muhabiri, Venedik görüşme
lerinin akisleri etrafında malumat ver· 
me1'tedir. 

ltalyada siyasi mahafil bu görüşme
lerin müsbet neticesinden nikbindirler. 

Romanya kralı Karolun T ransilvanya 
nutkunda Macaristanla görüşmeğe ama
de olduğunu hissetmiş olması Romada 
bir Rumen - Macar yakınlığı için ümid1i 
bir hava uyandırml§tır. 

Oeyli Niyuz gazetesine göre ltalya, 
Sovyctlerin balkanlarda bir hareketine 
kafi olarak muhalefet etmek niyetin
dedir. Finlandiya harbı Rus korkusunun 
nnnedildiği katılar korkunç olmadığını 
göstermiştir. 

Deyli Ekpres, Almanların Skandinav
yayı tehditlerinin diğer makııadları, me
ııeli garp cephesine veya balkanlara kar-
01 bir taarruzu gizlemek için yapıldığını 
yazıyor. 

arasında bir tedafüi pakt aktedilmeııine 
ehemiyet vermektedir. Zira ltalyanın, 
Sovyet tehdidi halinde, Macaristanın im
dadına ycti,mesi Rncak bu ııuretle müm
kün olabilir. Alman - Sovyet birliği ııe
bebile, böyle bir ihtimal dahilinde hal· 
yan kuvı.•ct1erinin Alman arazisinden ge
çerek Macaristanın yardımına yefr•me
leri imkansız olacaktır. 

Roma 8 ( Ö R) - Kont Ciano, Ma
car hıuicive nazırı kont Ksaki ile miila
knt icin gitmi olduğu Venediktt>n bu sa
bRh Roma~·a avdet etmistir. ltalva hari
ciye nazın kont Ciano ile Macar hariciye 
nazırı kont Ksaki arasındaki mülakatı 
müteakıp şu tebliğ neşredilmiştir: 

ıtırazı davet edemez. Fak at Rusya ce· 
nubu ıarki Avrupa mıntakasında mana
sız yayılma planını tatbika kalkışırsa va
ziyet bambaşka olacaktır. lta]ya ve Ma
caristan hakkında dostluk ve işbirliğinin 
emin ve sağlam olduğu hakkında resmi 
tebliğde mevcut olan cümle Tuna ve 
balkan memleketleri arasında geniş bir 
anlaşma fikrinin iki taraf araııında tekid 
edildiğini ishal etmektedir. Bu sebep]e 
Macaristan ve ltalyanın da Avrupanın 
umumi enfaatlcrinden ilham alarak sa
mimi bir anla ma yanmaları Romada 
temenni edilmektedir. Bahusus ki bu iki 
meleket ayni hayat telkkisine ve ayni 
medeniyete İştirak etmekte plup muhte
mel hasım da her ikisi için ayni derecede 
bir tehlike teşkil eder. 

Londra, 8 (A.A) - 1940 senesinin ilk 
yedi gününde bir tek Ingiliz vapuru ba
tırılmıştır. Bu haberi lngiliz efkarı umu
mlyesi büyük bir memnuniyetle karşı1a
m~tır. 

Londra, 8 (Ö.R) - 1940 yılının ilk 
haftası içinde batırılan tek lngiliz gemlq 
2288 tonluk Tonbey vapurudur. Bir 
mayne çarparak batmıştır. 

DeiJy Horald bu münac:ebetle diyor 
ki: 

cHitlerin barl>arca kuUandığı meşhur 
~(zli silahı mıtnatıs1ı maynleri tesirsiz 
bırakmak için Jngllterenin bütün tedbir
leri aldığı anlasılıyor Geçen günlere 
nisbetle lngiliz limanlarına daha çok mal 
girmekte ve limanlarımıza ,giren gemile
rin mikdarı gittikçe artmaktadır. Buna 
mukabil müttefik harp filoları, Alman 
deniz altılarının adedini yarıya indinnlc:. 
lerdir. 

Londra 8 (ö.R) - Gazeteler kral 
Karolun Basarabyada orduya ve Basa
rabya halkına karşı sövledi'ii nutukları 
derin bir menuniyetle ka,ll detmişler ve 
Romanyanın istiklal ve tamaiyeti mülki
yesini muhafaza hususunda gösterdiği 
azmin manevi bir cesaretlenme oldu ~u
mı kaydetmektedirler. 

c ltalya hariciye nazırı kont Ciano ve 
Macaristan hariciye nazın kont Ksaki 
arasında Avrupanın umumi vaziyeti hak· 
kında fikir teatıleri vuku bulmuş, ve iki 
melekcti birleştiren dostlukla sıkı İş bir
lii!inin i tinad etti~i esasın sağlam bir şe• 
kilde inkiııaf ,.tti•i ve her mesele hak
kında iki hükümet arasında tam bir fi
kir ayniyetinin mevcut olduğu en derin 
bir memnuniyetle müşahede edilmiştir.> 

ltalyan gaz!"teleri bu tebliğin, iki hari· 
ciye nazırı ara~ında mülakahn tam bir 
samimivet havası içinde c,.reyan ettiği
ni ve iki mel,.ket arasındaki tam anlaş
manın bütün Avrupa meselelerine şamil 
olduğıınu gösterdiğini kaydediyor. iki 
dost hükümetin mü~illeri Avrupa 9i· 
ya~i ufkunu gözden gecirirken tamamile 
mutabık kalmıslarclır. Bu mülakattan bir 
ihtar çıkarılabilir: 

Rom:ı, 8 (Ö.R) - Budapeşteden bil~ 
dirıldiğine ~re Macar siyasi mahfilleri 
Venedik mülakatı hakkındaki resmi teb
liği en derin bir memnuniyetle karşıla
mıştır. Italyan _Macar dostluğunun, Ce
nubi Şarki Avrupada sulh, nizam ve mu
vazene için en mühim bir nusur olduğu 
kanaati mevcuttur. 

Hükümet mahfülerine mensup olan 
cMagyaı Uoog> gazetesi şeflerilc birleş
miş olan Macar milletinin Venedik mü
zakerelerini en derin bir dikkatle fakip 
etmiş olduğunu \te Macaristana yeni bir 
hayat vermiş olan Amiral Hortinin her 
hareketinin zamanla haklı cıktığını ve 
milletin tek bir adam gibi hükümetin ar· 
kasında olduğunu yazıyor. 

Mayn döken Alman tayyareleri faali
yette bulunmalarını imkAnsız kılan bir 
kontrol altına girmişlerdir. Geçen Ağuc::
tos ayında inşası henüz bitmemiş olan 
harp gemileri şimdi filoya iltihak etmiş
lerdir. Umum hacmi bir milyon tonu ge
çen muhtelif harp gemilerinin ~ası da 
ilerlemiştir. 

Fon Spee ile harp eden Ekseter kruvazörü 

Pari" 8 (ö.R) - Röyter ajansına gö
re Venedik mülakatının en mühim neti
cesi Macar revizyonizminin bir tevakkuf 
devresine girmesi olacaktır. 

Koryera Del Viçino gazetesinin Bük
reş muhabirine göre Kont Ksaki Venedi
ğe Romanyaya karşı azami müddeiyat 
listeııile gitmişti. Macaristan Romanya
«laki Macar akalliyeti meselesinin ve Ro
manya - Macaristan münasebetlerinin 
derhal hallini talep etmek niyetinde idi. 
Kont Ciano halvanın Macar müddeivatı· 
na :r.ahir olduğ~nu tekrar etmekle bera
ber şimdiki halde bu müddeiyatın tahrik 
böyle bir hareketin balkanlarda dü ÜnÜ· 
len sulh planını tehlike) e dü üreceğini 
bildirmiştir. Esasen ltalyan hükümetinin 
fikrince, Macar müddeivatı Avnıpanın 
yeni kuruluş planına dahil olup harbın 
tasfivesinden sonra bu p) • n dahilinde 
nrzedilecektir. 

ltalvan siyasi mahfilleri Venedik mü
lakatından c;ok menundur ı. e bunu Bol
şeviklerin Tuna havzasına ve balknnl ra 
hululüne müannat siyasetinin ilk tezahü
rü addetmektrdir. Venedık konferansı 
ltalvanın. cenubu rki Avrupada Sovyet 
yayılmasına karşı bir sed te!!kili mak~ -
dile b !kanlarda ve Tuna mıntakasında 
girişmek nivl'tinde oldu~u bir sıra d:plo
mııtik trşebbüslerin baslan ıcıdır. 

Bu itibarla şimdiden Mııcar - Yugos
lav devlet adamları arasında bir müla
kat prrnsibinin kabul edildiği tahmin 
rdiliyor Basler Nahrihten gRzetesinin 
Belgrad muhabiri balkan kon eyinin iç
timaını müteakıp bu mülakata ihfmal 
ı.eriyor. 

Bund gaz lesinin Bülucş muhab 0 ri ta
rafından bildirildiğine göre ltalya hükü
meti ltalva - Macaristan - Yugoslavya 

Macaristan ltalya ile bu hükümetin 
harici ııiyaseti ve bunun tatbiki hususun
da metodları itibarile mütesaniddir. Di
ğer tarlatan ltalya da Macaristanı alaka
dar eden ve harici sivaııetinin bir cüzü 
olan husuııi meseleler itibarile Macarista
nın vanındadır. Bu te9anüdün esası Ma· 
cari;tanın Italyaya karn daima gösterdiği 
dostluk ve i birliiH ve Macaristandaki 
muhtelif umumi ,.fk&r cereyanlarile ken
dini göstermiştir. Macaristan bugün her 
zamandan ziyade Tuna ve balkanlarda 
bir muvazene un urudur. 

Diğer taraftan Leh arazisinin yeni tek· 
simi üzerine Macaristanla Rusya arasın· 
da mü terek bir hudut hasıl olması Ma· 
cari tan için bütün Avrupa hesabına şü
mullü bir mesele ihdas etmektedir. Leh 
meselesinde görüldüğü vechile Rus si
yasetine h-ıkim oldu~u anlaşılan tanrruz
kar f kir dolayı ile bu komşuluğun yal
nız ideolojik bir tecaviiz şeklinde deRil, 
ayni zamanda miisellôh bir taarruz ha
lindt' inkişaf etmesi mü tebad değildir. 
ideolojik tehdide karşı Macaristanın mil· 
li vicdanı, bütün ihtilül temayiillcrine 
muhalefeti, basda olanların birliği ve 
perestiji . mil1etin müd fan azmi kafi bir 
teminattır. Bir müsrllah taarruz ihtima
line gelince, Jtalyanın noktai nazarı şim
diye kadnr takip ettiği siyasetle tezahür 
etrni tir. Bu dn komünizme karşı tama
milc hasım bir vaziyettedir. 

Bol evik rejimi. Rus dahili siyasetine 
münham kaldıkça hiç bir beynelmilel 

Roma, 8 (Ö.R) - Venedik mülakatı 
hakkında Rumen gazetelerinin alakası 
derlndir. cKurentul> Italyanm Cenubi 
Şarki Avrupada yapıcı bir işbirliği imiş 
takip ettiği hareket Romanya tarafından 
emniyetle takip edildiğini yazıyor. Ha
riciye nazırının gazetesi olan c.Timpub 
Bokodina ve Basarabyada Kral Karo] 
lehine yapılan nümayişleri tasvir eder
ken Romanyanın sulh için çalıştığını. 
bütiin memleketlerle iyi komşuluk mü
nasebetleri tesisini istediğini teyid edi
yor. 

Bcrlin gazeteleri Venedik mülfiltatın
dan sarih bir netice çıktığım müşahede 
ediyorlar: Bu da Ital ·a Macaristanın, 
Harbin Balkan mıntakasına sirayetine 
mani olmak hususundaki kat'i azimleri
dir. 

Fransız gazeteleri Itnlynn - Macar an
laşmasının bazı Balkan ve Tuna memle
ketleri arasında hala mevcut olan ihtilaf. 
lan bertaraf etmeğe matuf olduğunu ya
zıyorlar. 

Landra matbuatına röre ise ltalya si
yas ti. Bolşcvizmin Balkanlara dol"rru her 
ilerleyişine karşı koymak kararını ten
kid etmek suretile bilhassa Rusyaya ih
tarda bulunmak istemiştir. 

Roma, 8 (Ö.R) - Kont K.saki bugün 
Venediktc San Marko meydanında ge
zindikten sonra şehrin ve cGarda> gô1ü 
üzerinde tayyare ile uçmuştur. Bunu 
müteakip hariciye azırı Venediğin belli 
başlı yerlerini ziyaret etmiştir. 

Her türlü tehdide karşı 
- ----------*------------

Finlandiyaya her taraftan yapılan 
yardımların arkası kesiln .. iyor 

--------~~--*_....----~-------
Paris 8 (Ö.R) - •Goteborg ticaret )or. ı derilmesinin önüne geçilmesini temenni 

gazetesi Iskanrlinav memleketlerinin Aynı muhabir, Alınan gazetelerinin etmektedir. .. . 
Finlandıyava yardımı hakkında şunl:ırı I<'ınlandıl aya yardım ı>dilmemesi husu- Londra 8 (O.R) - Italyadan Fınlan
ya7.tl or: unda Iskandinav milletlerine yaptıkla .. diyaya gönderilen Italyan tayyarelerinin 

Her taraftan :\o aı dımlar tevalı etmek-ı rı. ,.ah~ ih~~ırı tef ir ederken, .Alman Alınan araziı;;inde tev.kif edildiği Berlin
tcdir. Malzeme 1;e yardım cvki:1-atının mıll~tinın. Fın da\ asına SC'mpa~ı. bcs~e- de kab~~ edi~ekte~ır. ;ı-nyyarcler bal
lre<>ılme ı hatıra bıle gelC'm z. Aynı su- mc ıne rngmen ~lm?n hükilme~ırun ~~: ~Jk _:;ahllı~deki Sanıç lıman.~n~. k~d?1' 
relte mılletlE'r c İ) eti a !arının bil- landı) anın h zımetmı temennı ethgını evked~e ~e Sovyet hukumetın~ 
ha n lngıltere ve Fran anın gönderdık- Ja7.ıyor Zira imal harbı, Rusyanın esa- pr.~test.osu ~7:erı~e, ~lmanyanı~ . yenı 
leri h rp malze ınin tr n ıt tarikiyle en p k bozul olan nal.liynt .servislerini mutlefıklerını gucenc.lırmemek ıçın tu
l ve t n g çın n muh lefctin ım -nı bir k t daha d z r ani c etmiştir. Buse- tulmuştur. 
da yoktur. Bu n kt mun bile edı- hep Almanlar n Ru adan bekledikle-

r bu hu u n I dd terin t lımi ittikçe tehlikeye 
ık • t dir. 

J k 

-ı:;..

lngilterede 
eni nazırlar 

vaz·ıreıeriııe basladılar 
L ndra 8 (A.A) - Yeni i~tihbarat na

zırı Sir John Rcith ile ticaret nazın An
d v Duncan bu ab. h \: zifelerinE' baş-
la ]ardır. 
Dı r cihetten yeni bir vaz.ife\:e tayin 

cdıJ cek olan sansör ervisi şefi Vis 
amıral Usborneun istifa ettiği hah r ve
rilm ktedir. 

Yeni bir İtalyan 
denizaltısı 
Roma 8 (A.A) - Raffaele Trantini 

Deniz harbi hakkında itimad besle
mekte her zamandan daha haklıyız. Bu 
gazete, bu itimadın. harbin ve iktisadi 

40bin 

hayatın ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak 
için lngiliz vapurlarının kontrol edilme
sine dair hükümetçc verilen karar ile de 
takviye edilmiş olduğunu yazmaktadır. 

Bugünden itibaren bazı gıda maddele-

rinin vesi.kaya tabi tutulması lngiltere. 
nin mevcut stoklarına istinat ederek ae
lişi güzel yaşamaktan vazgeçtiğini g&o 
tennesi itibarile bu itimadı sağlamlaftD'
maktadır. 

sivil tayyareci 
ft .merikanın bugünkü sivil hava 
filosu mürettebatını teşkil ediyor 

Vaşington 8 (A.A) - Sivil tayyare 
bürosu kongreye vermiş olduğu senelik 
ilk raporunda 1940 senesi Ağustos ayı 
nihayetinde sivil postalar miktarının 
40 bine baliğ olacağını tahmin ve Ame
rikadaki tayyare limanlarının inkişafını 
temin etmek için 125 milyon dolar tahsis 
edilmesini talep etmektedir. Raporda, 
geçen seneye nazaran yolcu nakliyatının 
yUzde 54.9, cmtea nakliyatının yüzde 
49,7 ve posta nakliyatının yüzde 12,5 
nisbetinde artmış olduğu kaydedilmek
tedir. Nakliyattaki bu tezayüd yalnız 
ıncvcut bir çok tayyare limanlarının 
tevsiini değil yeni bir takım tayyare li-

manları ihdasını zaruri kılmaktadır. Bu 
limanlar aynı zamanda milli müdafaaya 
da hizmet edecektir. 

Vaşington 8 (A.A) - Birleşik Ameri
ka, Avrupa ihtilafının şarka sirayeti ha
linde her ihtimale karşı koymak üzere 
Filipinin müdafaasını takviye etmek 
programının ikmalini tacil etmektedir. 
Bundan başka askeri rnelıafil Alaska
nın da çok müstahkem bir kamp haline 
getirilmesine karar vermiş olduğunu 
söy !emiştir. 

Alaskada üç hava üssü ile büyük bir 
deniz üssü vücuda getirilmesi için kong-

reden tahsisat talep edilecektir. 
Vaşington 8 (A.A) - SaWıiyettaı. 

bir menbadan öğrenildiğine göre Ame
rikanın Şanghaydaki general konsolosu 
Clarencc Gau~. Amerika tarafından 
Avusturalyaya sefir olarak göndeirle
cektir. 
Vaşington 8 (A.A) - Hariciye ıuwn 

Hull, A vusturalya ile diplomatik mUna
sebetler tesis edildiğini bildirmiştir. Ik1 
taraf şimdiden scfirlerini tayin etmiştir. 
Kanada ve cenubi Afrika birliğinden 
sonra Avusturalya Vaşington ile doğru
dan doğruya münasebet tesis eden do
minyon1arm üçüncüsüdür. 

Finler bir zafer daha kazandılar 
~~-~-~--~-~~w•~~~~~~~--~~-

S a um os alini 'de 15 bin kişilik bir 
Rus fırkasını hezimete uğrattılar 
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erzak kıtlığı baılamıftır. Fin kızak 
alaylarının laaliyeti buna •ebep 
olmaktadır. 

Helsinki 8 (ö.R) - Bugün Fin mil· 
Jetine hitaben bir beyanname neşredi]
miştir. Bunda deniliyor ki, mağlup ola
biliriz. Fakat bizi mağlup etmek için im
ha etmek lazımdır. 

Beyanname bütün vatandaşlan tesa
nüde ve memleket üdafaasında çalışma
ğa davet ediyor. Ve şöyle devam ediyor: 

c Atiye imanımız vardır. Mukaddeıı 
bir savaş yaptığımızı biliyoruz. Milleti
miz bu mücadeleden bütün hürriyet ve 
kuvvetini muhafaza ederek çıkacak, şa· 
irlerimiz ileride bu devirden bahseder
ken bu günleri bir şan ve şeref devri ola· 
rall terennüm edeceklerdir.> 

Helsinki 8 (ö.R) - Cumartesi gecesi 
Kareli berzahında Rusların bazı taarruz
ları püskürtülmüştür. Şarkta Finler mev
kilerini tahkim ediyorlar. Düşmanın yÜ· 
rüyüş halinde bir mekôre kolu dağıtıl
mıştır. Düşman, mevzilerini takviye edi
yor. Tel örgüler ve siperlere çıkmnğa 
çalışıyor. Sallnda kayaklı bir düşman 
kolu Finleri arkadan çevirmeğe çalışmış 
ise de bu manevra bozulmuştur. 

Düsman 300 ölü bırnkmı tır. 14 mit
ralyöz bir çok mühimmat iğtinam ettik. 

Tayyarelerimiz büyi.ık faaliyet göster
diler Dün on iki Sovyet tayyaresi dü
ı.iruldü. 

Paris 8 ( ö.R) - Isveç hududundan 
alınan haberlere göre Finlandiyalılar 
Saumo Salminin cenubu şarkisinde bir 
çok Rus taburlarını muhasara etmiş
lerdir. 

Paris 8 (ö.R) - Angrift ve Gazet 
dö Laburs gibi maruf Alman gazeteleri 
Hor Belioamn barb · e nezar · · 

dülden Almanya lehine hiç bir 
beklenmiyeceğini yazıyorlar. 

iyilik kilometre şarkında bu aabah Finler pal\ 
lak bir zafer kazanarak Suo Salmi ile hu· 
dut arasındaki yol üzerinde bir Rus fır· 
kasını tahrip etmişlerdir. Şimdiye kadaı 
alınan iğtinam arasında 1000 esirden 
başka muhtelif tipte 102 top, 42 tank, 
1 O zırhlı otomobil, 20 tralltör, 2 70 oto· 
mobil ve saire vardır. 

Fransız gazeteleri ilk defa olarak bir 
mesele üzerinde Alman gazeteleri ile 
mutabık olduklarını kaydetmektedirler. 
Filhakika büyiik Britanya, Fransa gibi 
zaferden başka bir şey düııünmemekte• 
dir. 

Roma 8 (ö.R) - Fin harbı haberleri 
ıunlardır: 

Ru lar bu sabah Kareli berzahında 
yeni bir hücum yapmışlardır. Bu hare
kete 3000 kişi iştirak etmiştir. Fakat iki 
tarafın tebliğlerinde henüz bundan hah· 
sedilmemek tedir. 

Stokholmden bildirildiğine göre 19 18 
• 20 Finlandiya istiklal harbı kahraman· 
larından general Erust Mila gönüllü kuv
vetlerin kumandasını deruhte etmek üze· 
re Finlandiyaya hareket etmi!ltir. Isveç, 
Norveç ve Danimarka gönüllülerinden 
bir grup kendisine refakat etmektedir. 

Moskovadan haber alındığına göre 
Kremlin sarayında yapılan bir harp şu
rasında biri harbın şiddetle devamına, 
diğeri kesilmesine taraftar birbirindı n 
ayn iki cereyan tezahür etmistir. 

Roma 8 ( ö.R) - Helsinkide Fin baş 
kumandanlığı tarnfındnn neşredilen fcv· 
kalade bir tebliğ 44 üncü Rus fırkasının 
Suo Salminin şarkında cereyan eden 
şiddetli muharebelerden sonra tamamen 
perişan edildiğini bildirmektedir. Fin ns· 
keri mahfillerinin fikrince bu muharebe, 
hıırbın İptidasından beri Finlerin istila 
kuvvetlerine karşı kazandıkları zaferle• 
rin en büyüğqdür. 

Finlerin eline 1000 den fazla esir, 4 3 
tank, bir çok toplar ve mühim mile.tarda 
diğer harp malzemesi düşmüştür. 

Ganimetler arasında 1170 at. 4 7 sah-

Finler arazi üzerinde tarama hareketi· 
ni tamaladıkça ganimet miktarı arbnak
tadır. Bütün haberler bu muvaffallıyetin 
vüııatini tcyid etmektedir. 

Diğer cephelerde ııükunet vardır. Mu· 
tad olan topçu ve keşif hareketlerinden 
başka bir şey kaydedilmemiştir. 

Londra 8 (ö.R) - Finlerin inhizama 
uğrattıkları 44 üncü Rus fırkasının mev· 
cudu 1 5 binden fazla idi. Bu kuvvet ta
maile safıharp harici sayılabilir. 

Finler, şimal ordularının karargAhı 
olan Robolycviden hareket ederek yeni 
hücumlar yapmışlardır. Fin kayaklı müf
rezelerinin beyaz deniz hudut üssü olan 
Kordorlaşaya kadar vardıkları bildirili· 
yor. Kareli berzahında şiddetli soğuk &e• 
bebile Rusların f~liyeti mahdut olmuı 
ve Finler hak ettikleri bir istirahat için 
bundan istifade etmişlerdir. 

Fin avcı tayyareleri tayyareye karşı 
bataryaarın da ynrdımile sene iptidaeın· 
danberi 30 Rus bombardıman tayyare· 
sini düşürmfü;lerdir. 

Bunların yansından f<\Zlaııı geçen per• 
şcmbe v,ünündenberi düşürülmüştür. 

Fin harbının devam ettiği beş hafta· 
dnnberi Kareli berzahında 8 Rus fırkası 
hareketsizliğe mahkum edilmiştir. Diğer 
cephelerde tesbit edilen Rus kuvvetleri 
de 7 fırkadır. 1200 kilometrelik cephe• 
nin en hayati noktalarında Rus kuvvet• 
lerf geri sürülmlitlerdir Rusların zayiab 


