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Dün; Isparta, Burdur ve Aydında zelzeleler oldu 

ar F elô.ket mıı takasında 
fırtınası devam ediyor 

Pü Erbaada beş yüz k"şi gömüldü. Tokatta ölenler on 
bini buldu. Birçok köyler toprak yığını haıinde~ir 

1 

Harabeler arasında su tatıv:\n b:r yavru .. 
Ankara, 9(Teh·fonla)-Bugün am•J blı heyetleri de bir kom:te muraka

sunds iki hafif. Burdurda rla olduk- be etmekterı;r. 
ça şiddeti, bi· ve Ispartada da bir ha Bugün, 38J kisilik ilk feleketzede 
fif zelzele olmuştur. Ha;ar yoktu~. kafilesi de Erzincandan Hataya gel· 

Kay•<"riye yerleıtirilenler: ııı ·'tir. Kendileri vali Sökmen Siler 
Bugüne k~clar Kay•eri~·e 83 ü ya- tarafından karşılanmı~tır. H:ılk, fe

rah 236 felakt•L·edc gelmiştir. BLın- ıiik<>tzedeleri evlerine almak için bir. 
Iar, bütün eşyaları ile mevcud evler<' birl«riyle yarış etmektedir . 
alınmışlardır. Kendilerine verilen kıiı· Vı:.Ii Sökmen Süer dem'ştir ki: 
nelerle fırından ekmek, ka•aptan et - Milli fel'lket karşwnda Hr.tay-
ve bir depodan da kuru erz~k al· Iıhrın alaka ve ı•tıraplı..ı·ı, Türküm 
maktadırlar. dyen her vatandaşı ütihar ettirecek 

Kay».eriye verleştirilen felaketze- kadar derindir. Bu vaziyet, harekete 
deler:n işleri~i iki heyet görmekte , - Devamı 5 inci sahifede -
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F in lan d i yaya yardım 
yardımın 

• 
serı 

Taygar vapuru 
Kendisi yüzmek sure- OST SE • 

1 
tiyle kurtuldu • 

1stanbuı, 9 (Telefonla) - Celi· l •zt B k ·z · T •• k ·zz t • 
bolu :>.çıklarında ~9:raya oturan T~y- ngz ere aşve l l, Ur mz e l 

;~a'k~:fu~:~şt~~.::ıoyüzmek suretıy- için çok teveccühkar sözler söyledi 

Be~çika 
işsizleri silah altına 

alıyor 
Bürilksel, 9 (A.A) - Hilk(lmet 

8.000 işsizi silah altına almağa karar 
vermiştir. Dlğer taraftan ilç çocuk 
babası olan 7.500 aile reisinin terhisi 
;mkiinları araştırılmaktadır. 

Rus sefareti 
Yeni müsteşarı 

lstanbul, 9 (Telefonla) - Sovyet 
Ru;ranın yeni elçilik müsteşarı Vi
naı:radok, bugün l\Ioskovadan şehri
mize gelmiş ve derhal Ankaraya ha • 
reket etmiştir. 

Fransada bir tren 
kazası 

Paris, 9 (Radyo) - Bugün Parise 
allı mil mesafede bir tren kazası 
ulmuş, cepheye giden 19 asker öl • 
müştür. Kaza, istasyonda bekliyen 
~ren yolcularının bu sırada ikinci 
hattr.n gelen bir tren tarafından ezil. 
me•iyle olmuştur. 

Gafenko 
Romaya gitmiyeceatir 

Bay Çemberlayn 

rımızı kıymetli dostumuz Türkiyeye 
sunuyoruz. Türkiye harbe girmedi 
fakat muharip devletlerden fazla in
san zayiatı wrmiştir. 

Türkiye cumhurreisi !nönünOn 
yüksek direktifleri sayesinde vaktinde 
alınan tedbirlerle feUiketzedeler mua-
venet ediliyor. · 

! Türk milleti, Türklere has olan ve 
İngilizlerin hayran kaldıkları meta. 
netleri ile bu felaketi hiç de sarsılIM 
dan karşılamışlar, vazifelerin! yap • 
maktan geri durmamışlardır. · 

Biz, Türklorin dostlan İng!l!zler, 
facia karşısında ralnız hissayatımızı 
izharla kalmıyacak, daha esaslı yar • 
dımlnrda bnlunacafrız. 

Biz ve Frıınsızlar. şimdiye kadar 
yapılandan başka n• daha genlş yar • 
dımlarda bulun~cağımızı Türk htıkft
metine bildirdik. Bu yar~!mlann şek
li, ilç hükumetin arasında m!lzakef! 
edilecektir. 

/stanbulda kar 
Karadenizde fırtına var 

1~tanbul. 9 (Telefonla) - Buır1111 
tstıınbula kar yağmıştır. 

Karadenizde hükiim sarınekte o
lan fırtına yilzOnden Aksu burnn 
müşkülatla gelebildi. Vapurun caın 
eş)'a~ı. gil,•Prtedeki tahta kısımlart 
kamilen Jprıldı. 

Hayvanlara da yardım 
edilecek 

Lon~~a, 9 (Radyo) - İngilte!'I ı İstanbul, 9 (Telefonla) - Hay• 
ba§vekılı B. Çemberlayn bugün Man- vanle.n koruma cemiyeti, fel&W 
çın Huvsda irad eWği bir nutukta mıntakasında bakımsız kalan bay • 
1'.ilrkiye hakkında şu sözleri söylemiş- vanlara yardım edilmesini kararlaş• 
tır: tırmış ve bunun için Erzincana Od 

- Bugün, bütün samimi duygula- milfettiş göndermiştir. ' 

------=-o<ıOO<ı------

Berlinde vaziyet 
Rusların mütevali mağlubiyetleri, 
Almanları hayal sukutuna uğrattı 

. A~sterdaı:ı, 9 (Radyo) - Bir kaç sukutu hayale uğratmrştır. 
gilndur Berlınde, büyük siyasi faali- ! • . · · · 

Bay Gafenko yet müşahede edilmektedir. Bu faali- ktısadı me~afıl ıse S~vyet~ed:ın FY~I! 
Bilkreş, 9 (Radyo) - Romanya yetin merkezini, Fin hadiseleri teşkil dımlarının azlıgından müştekı ır. ' · 

hariciye nazırı Gafenkonun Domayı etmektedir. hakika Ruslar şimdiye kadar vaadleri
zi;ı:ar~t ~deceği haberi resmen tekzip • Telgra_f ga_zetes.ine göre, Sovyetlerin ni yerine getirmemişler, pek az 'pti· 
edılmıştir. agır maglilbıyetleri, Almanları derin dai madde vermişlerdir. 

RUS -FiN HARBi 

Rus askerleri 

~ 

Gene vapurlardan tiki.yet ... Sabah 
aaat yedi buçukta Karııyaka - iz • 
mir aefetı~ni yapan vapurun, fU iki 
büyük vapurdan biri olması lazım .. 
Çünkü bu sefere yetitenlerin ekııeriai 
talebedir, memurdur, itçid~. Tahsiı 
edilen vapur iae küçük olduiu için, 
yolcular ve talebenin bir kıamı, bu 
kıt ııününde vapurun dııında kal • 
makta, ooiuiu ıin.,ye çekmekte ve 
titremekte imitler .•• Bunu h'ze bir ka. 

Sulh icin akdolunan Ballro.n ınisakı imzalanırken... riimiz bildiriyor.. , 
~lgrad, 9 (Radyo) - Sovyet teb. reli berzahında da topcu, piyade, mit 

liği: ( ralyöz ateşi kaydedilmiştir. Hııva nuı 
d · l{ B lk Vapur meaelelerıni yazıp durmak-Londra, 9 (Radyo) - Balkan an-, evam edeceklır. onse;•e a an D 4 .. •. h"f d 

~~ı~~d= t~~~~~~":ab:t;~~ 4~;!~:~çB;J~ i;:~:~~ı eı~;~ect~k~~r~f:icirl nazırları lllllllİİİllllH"İlttİlllllİıİllttı"İllİllİlllİIİİİlllll 
Cephede mühim bir hadiee olma- halefetinden tayyarelerimiz uçuş ya-

mıştır. ııamnmışlarrlır. 
Devriye milfreıı:eleri faaliyeti, Ka- - Devamı 5 inc:i aahifede --
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Felaket sahnesinden röportajlar 

HİP İZ F 
Kemal Zeki Gençosınan 

ü Erzinca c·den s enin son •• u 
ek veriliyordu 400 -45 Oki • 

ıye e 
• 

••• lstanbuldan gelen E yond • is ta r, zınc 

Erzincanda akrabası olanların ne 
tızüntülil ııunler ge~ird!ğini tahın n 
etmnk hfç de güç değ 1!1ir. Bunlar -
dan bir kı.miyle, oraya k!!dar g!dip 
öllilerini ve dırilerini gözlu:yıe gür
mek istiyenler!e, bütUn yol boru b.ı
raberdik. Çektikleri azabı çok yakın
dan gördüm. Yerdeıı göğe kadar hak
lıydılar. 
F~kat ya g'demfy;mler, ya bu im

k!ndan mahrum olan iar; bunların 
aza hını dU~tiromez m:;iniz? Ben u
zaktaki Erzfncanhla•ın yerlerinde 
naaıl kıvrandıklarını kiğıtlar Uz ~rin
de gördüm. 

Bir telgraf' müvezz!ni çamurlu is
taayon caddesinde bir aşağı bir yu -
kan dolaşıyor, bir yerde durur clur-
maz etrafında der!ınl bir kalabalık 
halkalanıyordu. Yanına yakleşt•m: 
Elinde b:r kucak telgraf .... Etraıın -
dakilere adresleri okuyor: 

- Şerefiye mahıdlesinde ....... 'u-
marah evde Bay .....• 

... mahalleiinde .•• Numa -
ralı evde Bayan 

- Tüccar .. , . vasıtasiylc B .... 
Adresler okunuyor; fakat on tane-

sinden b'.rine ancak talip çıkıyor. 
- Ver buradayım. 
- V ~r, sahibi sağdır, ula$tıralım. 
Öteki hlgraflar destenin üstünden 

alınıp altına geclril'yor. Bu de$te sa
bahtanberl klmbilir kaçıncı devrini 
yapmaktadır. Telgraf mllvezz:ine so 
ruyorum: 

- Çok mu geliyor? 
- Ne diyorsunuz, diyor, si?.e ya!-

nız bugünkünü göstereyim. Bugün 
tam iki yüz telgraf alındı. Burada
ki akrabalarının sıhhatlerini soruyor
lar. 

- Bari sahiplerini bulabiliyor mu
sunuz? 

- 1 te şimdi iördUnüz. Onda bir 
desem caizdir. 

- Bulamadıklarınız? 
- Rulamaclıkla ımızı saklıyor, mü 

ev yıkılmış. Topraktan üç blü çıkar - huzmeleri yüzlerde dolaşıyor, brl
mışlar. Kurtul .. ıılar ev n en ihtiyarla li k, birini aramaktadır. F~kat ıı-ece, 
rı ve en küçükleridir. Tesadüf bu >a ... vu!:nıı isabet ni bir kat daha azaltı
~akallı b~ba kazma 'le to,mık kazı - yor. f•tasyon bir :ınd mah er halini 
yor. beyaz gaz bezlı ana bir k!irek'.e aldı Nadircıı kucak!aş!tl~lnr, uğ -
bu topraiı aklarıyor, bu cukurlara la~mnla. olu.ror, daha cok, fenerler 
gönıiilecek evlfrdlar d~ bir yıında ceplere sokularnk sabahı bulır.ıık i -
çamurlu örtülerin altında upuzun , a çin kompartımana dö'lillilyorclu. 
tıyorl r. O gece, kayıplarını :ıı·amıtk için tiı 

.-\Jc am dönm•k ; t'yord~k. Fakat İ"tanbuldan ka'kıp gelen!erin trende 
tre'I yok.1 ta yone.ıık gonıa,;ı has uyııyabilır.i, olduklarını h;ç znnnet
talan e ycıralıları ;·erldştirmişle~ıli. miyorum. Karanlığ'ın gözlerinden giz 
Gece Erzuruma sevkedrceklerdi Biz lediğ şu karşıki düzlükte anaları, 
ilk yazetecı kafilesi beş arkadaştık. babalan, kardeşleri, çocukları belki 
bir kaç günlü kyorgunlduğumuzu ve mu\•akkat bir iniltili. fakü belki de 
açlığ,mızı çoktan unutmuştuk. Ye - son uz ve iniltis:z uykuları ıçindej·
ter ki başımızı sokacak bir yer. eli- dileri. 
mizi ıoıtacak bir ııteş bulnbiicl'm. O B r ümid .... Zaif da olsa 1nııcl ..... 
da yoktu. Vagonların ara•ınıla, fl- Hayatn tahammtil kudreti veren de 
reye titreye dolaşmakt:m başka ça- bu değil mi~ Bu, cümid> lerın, erte
remi1 kalmamıştı. si •:ıbah yık•k evler ııras•,,da na,ıl 

Binbir çaresizlk iç'nde kıvranan eriyip da;i'ıldığır.ı görmek ~eğ'!, dü
bin!crce vatandaşın 1 -tırabı yanında ~'inmek bile haz'n oluyor. 
beş gazetecinin şu gelip geçen sıkıııtı Bt; anlattıklarım 1939 un sun gün
sının adı bile geçmı>ı. Bunu hll·ni - !eridir. O gecr yılbaşı gecesiydi. An
yor değilim. Kayded!<imin •eb•bi şu- karanın kararlarıııı ve memıeketin 
dur: Sırtlarında palto1nrı. arnklann- di~er kü~eler'nde zelzele felftketi U
da pabuçları olmıyanların ve yaş top zerinP ibraz edilen ranlı ham'··et c••r 
rak üstUndekiler'n hali daha iyi anla- Jer'·1; d~yanııyor. nk~yhııııyorcluk .. 
şıl••n diye... Fakat çok >yi tıiliı·orduk ki memle-

Gere saat onıı doğru Ankara yolun- ketin bu ele li g:inlerinde yılbaşı eğ
rlnn bir tren geldi. Bu da zelzele f P- lencPleri yapmak hiç kiımen '1 ak -
lilket' du· ulduktan sonra Haydarpn- lıııa gelmiyecPktir. Bundan dahıı ta
~adan ilk kalkan frendir. İstanbul- bil birşey ola.nnzdı. 
daki Erzincanlıları getiriyordu. Saat 24 e yakla~ıyordu. Biz hal:l 

Yolcular ellerindeki eiektril· fc - cloln•ıyorduk. Yaralıların inilt'leri, 
nerlerini istasyondaki kurr.ltıların hastaların eninleri, yaş toprak üs -
üz•r'ne "1kmıya daha trr.nden inme- tü'ldcki!erin titreşmeleri bu ge~e vak 
nen başladılar. Ortalık kapkar:ınlık- t'ıırlc daha çok duyuluyordu 
tı. 1 Diz 1939 ~enesini, i~te böyle hııziu 

Elektrik fenerlerinden çıkan ışık bir dekor içinde uğurladık. 00_, _____ _ 

Pamuk ve zegtin:_-ağ
cılar birlikleri 

BORSALAR 
0 ZV Mı 
l %9 ilzüm tarım 8 50 12 25 
775 jiro \'e şil. 9 25 11 50 

1 ~!Fiıöır DalftlöU1 Halb>~ırn~rü 1 
ı--___;,.._-~-;;;....._ 

Gene heyelan var Şehrimize gelen 
felaketzedeler 

Kemer - Kızılçullu çifte raylarından 
biri işletm ye kapatıldı 

Fazla yağmurdan Kemer ve Kızılçulu ':ıtasyon1arı arasında eıki su 
bendlerinin oulundugu sahada tekrar f.eyelan başlamıştır. Çünkü yağ
murlar, bu Yl'rd ki bolçık toprağı çamur haline getirmif, toprak kay
ması artmıttn. Heyc.:lan yüzünden Kemer - Kızı1çullu iataıyonları ara
sında çift demiry<>lı.mun d re tarafındaki kısmında seyrÜaefer tehli
keli ırörülmüf, dürıdeıı irb r n teı-.·nlt:rin bu hattan gçemeleri yasak 
ec!ilmlştir. Bı.. suretle 11e)'rü ... ~fer, lek at üzerinden ve ihtiyatla temin 
edilmeğ~ başlanmışt, ... Dün yirmi lradar amele, bu yerde heyf'l~na ma .. 
ni olacak ve demiryo!unu tclılikeden k r~aracak bazı tedbirler alını§· 
!ardır. 

Bir hadise 
Genç fırıncı ya
ralı bulundu 

Dün Selviliın~scid mevkiinde Ballı 
kuyu mahallesinde 59 numaralı fı -
rında esrarengiz bir vaka olmuştur. 
Bu fırında çalışan Emrullah oğlu An
talyalı Osman, karnından bıçakla yıı
ralanmış olarak bulunmuştur. Yara
lının vr.ziyeti çok tehtk~li görülmü0, 
ha tenene kencL ;ne a~eliyat yapıl
mıştır. 25 yaşında olhn o.man:rı ' 
kimin ta•·afından yaralandığı meç -
lıulrlür. 

Mildde'umumi muavini B. Rilodü 
Uskent hadiseyi tahkike başlamış -
tır. 

---- ** 
öğretmenlere kurs 

İlkokul milze•incle öğretmenler i
çin ~çılan yazı ve iş kursu, büyük ala 
ka ve iı•,ifade ilr tak:p edilmektedir. 
Bu kur~a şimıl:y 0 kadar devam et -
nı_miş öğretmenlerin d 0 devamlannı 
tem n için J<ültllr direktörlüğü, ica -
heden tedbirleı-i almıştır. 

Zavallı ih iyar 
Dlln sabah Bornova nahiyesinin 

Pııırrba.ı köyünde bir vaka olmuş -
tur. Sabit oğlu l\fahmucl Acar adın
da yetmişlik bir ihtiyar, yalnız yaşa
dığı odasında ateş dolu mangal üzeri
ne dUşmü,, yanarak ölmüştilr. 

-=-:.'.::;-

Veremle nıüca
dele cemiyeti 

Yeni s€ne İçin hazır
lanmaktadır 

İzmir verem mücadele cemiyetinin 
senelik kongresi 18 şubat pazartesi 
günü saat 17 de cemiyetin beyler so
kağmdakı dispanser salonunda top
lanacaktır. 

Cemiyet, aliikadar teşekküJlerden 
:nevcud )'ardım tahsisatını alamadııTı 
'.ç ıı 1939 yılında zorh•klarla karşı
!n,mış, hkat buna rağmen Yamaıılaı 
kaınpını ncmış, dispanserde de fay
ıJa.ı şekilde faaliyet g i. !ermiş, bir 
çok hastaların tedavisini temin eyte
ın:•tir. 

Cemiyet, Yamanlar kampında ':>a
zı yeni tesisat \'Ücuda getirecektir. 
Karı;~yaka - Yamanlar yolu esaslı ;ıı. 
rette ·nşa edilecektir. 
Yapılan teşebbüs üzerine vakıflar 

um,ım rr.üclürlüğil de Yamanlarda ba 
zı te ·sler \ iicucla getirmeğP. kara. 
vermiştir. Geçen sene \·akıflnr idn-

'ı, Yanrnnlarda güzel bir bahçe in
~a ett>rmişti. İdare, kamp için bu 'e
ne 100 kr.ryoJa, 50 çadır verecektir. 
Ayr•ca bölmeli iki pavyon da inşa e
dilecektir. Cemiyet, muvakkat çadır
lardıın mürekkep kamp y~r'ne bu
rada pavyonlar inşası sureti; le daha 
iyi konfor temini için teşebbüslere 
girişmişt'r. 

--=•---
Asfalt Yollar 

Erzincan n havali•i zelzele feliı -
ketzt·de'rinden İzmire geleceklerin 
her Lürlii ıhtiya~ re ,stiranat!crinl te
min için v !ayet n• ili sardım komite
"inre tedbirler a!ııımıştır. Yaralı ol
mıyaıı feliiketzecl"ler, otellere yerle,;
tirilerek b;tirahatleri temin olunmak
ta. bütün masrafları, iaşeleri yarılım 
komite~ince temin edilmektecı:r. Dün 
akşamki Afyon treniyle Erzincan zel
zel efelaketzedelerinden 3 kişi gel -
mlş bir otele yerleşt;ri!miş, iaşeleri 
tcm:n olunmu~tur. 

--=·* 
/ngiltPı'e ve Fransadan 
siparişler bekleniyor 
lnı,ııltere ve Frano la.ı mulıtelif 

mahsullerimiz için ye~· •iparişler bek
lenmektedir. Bir kaç ingiliz kt~peratl
fi namına şehrimize gelen bir mümcs
,;il piyasada tetk;kl ·r yapını tır. Fak•t 
;eliihiyeti olmadığı lç'n mübayaat yap
mamıştır. 

İnıliliz koopueratifler mümessili 
muhtelif üzilm ve incir imalathanele -
rini gezerek mahsullerimzin işlerıme
;inde gösterilen titizt:k derecesindeki 
t.emizlikten takdirlerini bildirmi~Ur. 

----·~n -:, __ _ 
Vilayette ha.lJvauc:lık 

isluhı için 
İzmir veteriner müdürlüğü vili • 

vette hayvan neslinin ıslahı için beş 
"enelik zengin bir program hazırla -
mıştı. Viliiyet daimi enr'imenince de 
'llUVafık görül0 n bu program tasdik 
'çin Zir<:at Vı>kAletine l".llnrlcri!ec~ktir. 

Prog-ram 1940 yıh,.,dan itiL.ren tat 
'ıika başlanacaktır. B~ş yıllık prog • 
ı·amda vilayetin m~him bazı köylerini 
'yi hayvan yetiştirme ve artırma bakı
nıından '1oımune köyleri ha~ine getiri
'ecek, bunlar ho1'a ve a~nm istasyon· 
'arı tesis ed:Iecektir. Prorrr:ımda ta • 
vukçuluk kıcmıııa yer verilmemiştir. --·---

Sıhhiye ta11inleri 
Tıp talebe yurdu 988 senesi rue -

zuıılcrından B. Yusuf Kemal 35 lira 
nııtaşh Serik kazası hllkfimet hekim
liğine. B. Mustafa Niyazi 35 lira ma. 
aşla Yeşilova hükumet hekimliğine. 
B. Sıtkı Veli Cang'l hıfzıssıhha asis-

1 
tanlığında çah~tırılrnak üzere üniver-

nşaaf ve hazırlıklar s te emrine tayin edilmislerdir. 
Evvelki gün eBrgamada saat 14 de l 1. Kı.s kazaaı· ükflmft tabibi Dr. Ha-

Yeni zelzeleler 

temadlyen Pahiplerini
1
anvoruz. Ç!iıı 

kil kimlerin ölüp kim erin kaldığı 
henüı Jayıkiyle anlas:Jamladı ki.. ... 
Ya yann bir yerclen çıkıver;r.>e diye. 
şimd'lik çantada biriktiriyorum. 

Şeh~imizdek; pamuk ihracatçıları, 
:arın ~aat 15 de 'l'!car•t ve anayl 
ıJdıioı konferans alonıında toplana -
rak yeni birliklerin ·n idare ve mu -
rakabe heyetlerini seçecektir. 

334 $. Rcnı1.I 9 75 11 
:no Y. !. Talat 9 11 

iiç saniye devam eden bir zelezle ol - i er zyor eli Gürpınar, İzmir E'fefpaşa hasta-
!:'li muşt-ır. Bostanlı Halkapınar turistik yolu - nesi asistanlığına tayin olunmuştur. 
50 Dikilide de saat yirmide üç saniye nun inşası için güzergahına tesadüf *·---

Çantasını gösterdi. Bir kucak tel
graf ·~hibini btkliyor. 

- Peki çıkmıyanlann telgrafları 
ne olacak? 

Şehrin 'zde teşkil ulunan ~eytin -
yağı ihracatçılar biriliği hey ti umu
miyesi de ayın 15 inde gene oda sa
lonunda içtima edecektir. Bu heyeti 
umum'yede de idare ve murakabe 
heyetleri seçilecektir. 

- Zahir mevrldine iade edecek
ler; böyle bir namda kimse buluna-
mamıştır diye... Avam 

Şehirden tekrar istasyona clöndUk. 
B'r cami avlusunda ekmek dağıtıyor- k d 
!ardı. Bir arkadaşımız, ekmek dağı - amaraSıll a 
tan memurdan kaç kişinin adını kay-
dettiğıni sormuş: • 

- Zelzeleclen sonra köyl~rden bu Hor Be!ışanın 
ray:ı gelenler de dahil 4000 - 4500 • ~./ - - -ı k 
kadar .... Erı.ncan •ehri nüfusunun ısflJ ası gorUŞU ece 
16.144 olcluğunu hatırlarsınız ve köy_ Lonc'ra, 9 (Radyo) - Parlamen -
'erden. gelmiş. olanları da en m:ıte- tonun perşembe gilnü yapacağı içti
yazı bır tahm:nle 500 sayar, bugil:: matla, ~ski harbiye n&zm Hor Beli
yaşıyanlan. ~ilfus Y.ekQnundan çık~- şanın ist:fası 1ın münakaşalara yol 
rır.anız elınızde şoyle korkunç bır açacağı söylenmektedir. 
rakam kalacaktır: 

- 12000 ölü. 
BugUn ya~ıyanların da ölüler ara

sında sıwılP> sayılamıyacağını ayrı
ca konuşacnğız. 

Şehr' dolaşmamız uzun süTmedi . 
Enkaz altında kayıpları cıkaranların 
birer geniş tahta parcası !l•tilnde on
ların cesetlerini iP şıdıklarını, bir kıs 
mının da bahçelerinin bir kenarında 
mezarlar kazdıklannı görüyorduk . 
Şerif'.ye mahallesinde şahit oldu~n -
muz bir manzarayı unutmı; a imkan 
roktıır: 

Önünde ağachklı bir bıır.çe~i olan 

Polonyada 
Yahudiler için alınan 

tedbirler 
Paris. 9 (Radyo) - Havas ajansı 

Kopenhagdan bild riyor: 
Alman polisi, Po:onyaya yerleşmi~ 

olan yahudilerin izinsiz olarak yer 
cle!rişt!rmelerini ya•ak etmi•tir. Ya
hudiler, akşam saat 21 Jen sabah 
be e kadar sokağa çıkamıyacaklar, 

• ISLAM T RIHI .... ~==-==-11CZ!!'C'r 

Hz. Muhammed 
YAZAN: NI. AyhanAmııımımı-

153 M. H. Nazlı 10 25 10 
J30 j. Koh 0 7 875 8 
126 H. Alanyalı 8 50 11 625 
105 :M. j. Taranto 12 25 14 75 
87 C. A lişıın 11 14 50 
26j.tarantoma.10 50 10 50 
46 ''. BP 0 ikçi -11 50 11 50 
27 D. A rdit! 10 50 10 öO 
18 A. Mayala 9 25 9 2ô 
ıs H. Uyar 11 11 

'\[ 9 
401096 

405145 
N. 
7 
8 
9 

10 
11 

LA H 1 R 

Fi. 
8 50 
9 25 

10 25 
12 
14 50 

100 ton arpa 4 50 
65 Ç. fasu!ya 16 50 
12 ton P. çekirdek 3 50 

375 B pamuk 58 50 63 50 

81:!30 kilo 
Zeytinyağı 
zeytinyağı 37 40 

.Wvam edn hafif bir zelezle hissedil- eden kısımdaki tarla, bahçe ve evlerin Otomobil kazası 
miştir. Yeni hasar yoktur. istimlak muameleleri ikmal edilmiş, . ! .. .. . ---* Bornova '~ti""'~k işine başlanmıştır. .. Karantın~d. n.onu. c.ad~esınd? şer 

b 
Vililyetimiz dahilirde inşa edilecek for Hakkı oglu !Iusı;rını!' ıdaresınde-

Z a ı tada turistik yolların süratle ikmali için i- kı kamyon, Ala.eddııı oıılt Mustafa 
cabeden tedbirler ıtlınmıştır. Selçuk _ Avcıya çar~mı~. sol ~Y~ırının k,ırılma-

Bir rüşvet hadisesi: Mnkadem sosesinin inşasına devam e- sına sebebı~et verımşt:r. Ş~for hak-
Kemer~ltı caddesinde Meserret ote- 'lilm•ktedir. kında tahl ıkata başlanmış:ır. 

'i !cinde terzilik ya~an Hüseyi~ oğ- Turistik yolları inşa edeceek Fran- .., ~ 
lu B. Behçet, başka bır şahsı malıyeye •ız Reji jeneral şirketi, "üzel)·alı - VaUgi ziyaret 
obn 48 lira borcundan kur•armak tnriraltı - Ilıca kısmmın iMası için . . . 
maksadiyle mahalle mümessili sıfn - ·le hazırlıklara basl~mıştır. Bn ksma . Sehrımız. Alman konsolosu, dün 
tiyle fakir olduğuna da.r ilmühaber ..,•rt ayında bası, 11acak. tahmin edil- vıUire~te vah B. Etem Ayku.tu ziyaret 
,·ererek ;ki Fra rüşvet aldığından za_ ·liğine r~re asfaltı ma>·ıs sanımda ik- e_t_m_ış._t_ır_. __ _ 
bıtac btulmuş ve adliye) e veril - "'lal edilPrektir. Ha1iron •nıııanncl" • • • 
miştir. t,mirden 1nciraltı nli'dına v• 'R"lro.·o D 1 "ILID E 

Hırr;;z!-!k: Tl1rn~nna tnriı:ıt;k vrıl ;;.,"'.,.~nar n O'İdip 

Ke~al~aşa kazasının. Pars.o kö\'.ü~- "•imek mümkün olacaktır. ,, 24 barakanın ; ~aatı bitti 
de Alı cglu B. H!Jscyın tufek;ının _. • 
dükkanın kepnıdni gece aı;ar0 '· iki te vikff kazn merkezmcle felaket':P-
ne av tüf"·; çal;n Hal] oğlu Yusuf µ;r~İ seu/ôJ.1 eleler içirı kız•Jay ku umu tarafıııd?.n 
Akın yakalanmış, adliyeye verilmiş - lnsa ettirilen 24 ah<ap pavyonun 
tir. 'C' l "'k f d { • jr~.t'i kabul muamelec;· ~''l ı 1 mış ve 

C' e a e ze e erı cedırla:·daki felaketıedeln. kışı ge-
Çalacaklardı, fakat: rirmek üzere çok kv Janıslı barakala 

Karşıyakada şimendifer caddesınde üdemişte Birgi çayının geçenlerde- ra t~mamen yerleştiri!mişledir Ier 
Derviş oğlu amel~ )Iehmed Sarıkaya, ki taşkınında Birıri naiıiyesine bağlı barakaca birer ocak da , ardır. Kı
B. Kerim ve Alımedin lahçe duvarla- küçük Havk-uk kvyünü Kış mevsimi zı'ar, pavyonlara ·akın bir çamaşır
rından athyar~k hırsızl;k maksadiyle girerken sel basm,ş. mah ul zarar gör- hane. bir de yemekhane te• s etmiş

nıecburi çalışma kanununa tabi hı- evlerine girmiş ve bazı eşya çalarken muş, bir çok evleri yıkmıştı. Bu köy tir. Çamaşır burada yıkanacak ve 
tuhraklardır. yakalanmıştır. halkının veryi borçlarının affı ve zi- yemek de buradıt pisi•ilerekt'r. ~86 

Polonyadaki Almanların harp esir- Bir htl'stzlık daha: raat bankasına olan borçlarının tecili :ıile bu pa\•vonlarc :·er!eşfr'Jmistir. 
!erile dolP•mııları, onlarla birlikte ki- Tepec'kte ki\ğıthane caddesinde İb- için icabeden mazbatalar hazırlanmış Pavyonlar ~ra•ındaki yollar da Di -
ı:s •ere ~itmeler; yasaktır. rahim oğ1 n hanıma! Hamza, Hasan kı.. ve idare hevetince tasdik edilmek üzere kili belediye<in n vazi>••tl nazan clik-

Bu emirnam•Ye itaat etmiyenler zı Bn. Sıdıkanın mantosu cebinden Ödemiş kaymakamlığından vilayete kate alınar•k kı7.ıla,· tarafından ka!-
•idı1etli cezal:ır:ı çarptırılacaklardır. (lara çaldığından tutulmuştur. gelmiştir. dırım dö•etilmi•tir. 

,._.,~.., ........... ,....,,.,a ..... 1!11119 ......................... .-...... Dımı::~!!!P.n!~ 
m:yeti ıı;izliyorl:ırclı. Hepsi de dostları- lenlerle temas ederek onların samimi- sadık ve itaatkar kalacağız. Abadenin oğlu Sa'd, Hayseme oğlu 
na mi. afir olmUfl:ırdı. yetlerinin derecesini ölçmek istiyor - Ebillbeysen, Hazret :IIuhammede hi- Sa'd, Rabiin oğlu 8a'd, Sam it oğlu 

Mü'.ilkat gece yarısından sonıra ola- du. ta ben: Abade, Re\'ahanın oğla Abdullah, 
caktı. Şehirde şöyle bir manzara gö- Gece yarısından sonra idi. Ensar - Ya resıılellah -dedi- biliyorsunuz Hızanı Pğlu Abdullah ,.e Münzlr. 
rülllyordu: ile Hazret Muhammed ve arkadaşları ki bizim Yahudilerle ve Medinedeki Nakiplerin tayininden sonra Esad 

Gece. iyice karanlık .. Hemen hemen Ukbede toplanmışlardı. Evvela Ab- rliğer kabilelerle bir takım muahede- söz aldı: 
herkes uyumuş.. bas söz aldı: !erimiz. alakalarımız vardır. Bugün_ - Arkadaşlar!. Taahhüd 1?ttiğimiz 

Ara, 'ıra :l.Iekkenin muhtelif yer- kil ittifakımızdan sonra bittabi bun - vazifenin mana ve ehemmiyetini id -
!erinde kapılar açılıyor ve birer ırölge . - Ey Hazreç ve Evs oğulları! .. Bi- ·arın artık hiçbir ittifakı kalmıyacak- rak ediyor mu•,ınuz? Ve bugün, bil -

-94- haber gönderiyor ve alınan neticeleri çıkarak sokaklarda kayboluyorlardı. liyorsunuz ki, ben Hazret Muhamme- ır. Yalnız siz. mücadeleyi kazanıp da tiln Arap ve di;:er r.1illrtlt>l'" karşı mil. 
_ Henı muhabbet, hem da ıtaatı- bildiriyordu. Bu gölgeler üıl<ek Ye mütcrecldid bir llin amcasıyım. Biraderzadem bizim muzaffer olduktan sonra hizi yRlnıı cad•leye giris:niş, yiıni ilanı harp 

mıı ur.. Ara sıra Medine müsıümanlannı a- vazivette l\Iekkenin şimal istikametine •ü'~le ve kabilemizin en •evgili ve şe_ bırakmayın. Yani bizi )ledinede bıra- etmi~ bir vaziyette .olduğunuzu biliyor 
_ şu halde biliniz ki, ben .!üslü- Iıyor ve şehir haricinde cem~at ~al.in- doifru uidiyorl~rdı. . . reflisidir: Şimdiye. kadar onu cani~ kıp Mekkeye dönmeyin!. mu~unuz? 

man oldum. Sizi kamilen bu dine da- de namaz kıldırıyordu. Yenı muslu - Bunlar. Medınetlen gelen mü~lilman- ba~la mildnfaa ett;k. Anlıyorum kı, - Hayır arkarlaşlar !. Bu hususta Ensar dalP'alancl•: 
ve~ ediyorum. Kabul etmiyen!erle hiç manların kaffesi, Hazret Muhammedi Iıırclı. Gerek kendi kabile ad:ıınlırının, yeğenim. şimdiden sonra sizinle be - hiç endişe etmeyiniz. Bugilnden iti- - Evet, kararımızıin ve sözümü -
bir ailkam yoktur. görmek ve ona biat etmek istiyorlar- ırer·:k J\Tekkelil7rin an10maması için, ~~bP_r çalı~nıak isti,l'or. Ve siz de a~n~ har~n ~e~im kanım sizindir. Siz de ziln manasını ve no,ticelerini iyice an-

Yüzlcrce ağız tekrar cevap verdi: dı. mülakat mahallı olan likbeye teker te- h,.sıvatı ızhar edıyorsunnz. Her ıkı benımsınız. Harpt de, sulhde de daima Jıyoruı. 
_ Kalıul ediyoruz. Her zaman se- Mus'ab bu arzuyu kabul etti. Resu-. ker ııitme{!İ murnfık görmüşlerdi. tarafın bu hissivatına ben de muvafa- beraberiz. - Şu halde Allah bizi muvaffak et-

ninle beraberiz. Jüekrcmle muhabere ettikten sonra' Bu sırada Resnlflekremin de kapısı kat ed'ynrum. Areak iyi clilsilnün, onn Artık biat ve ittifak etmi•lerdi. sin. 
lll s'ab e Ensn- nihayet•iz bir se- ertesi sene Zilhacc•nin on ik'sinde bu- "cıldı. II~zret . lnhammedle beraber •nnuna kadar mür1"faa edebilecek mi- Bu yece isl!im tıtrihinin yeni bir Bu suretle isl5miyet ilk defa ola-

vinç içinde idiler. Bir hamlede bu ka- 'uşmnğn karar verild; Bu mi\!ahat ve hir zat ıı:'irünıl'i. Bu zat, amcası Haz.. <i'liz, eclemh·eek misiniz? faslı ırılrnıs oluvortlu. Ve {1ıhe mev- rnk b'lfiil mücadele ve icabında harp 
:!ar kuv eti kaıanmr.lc elbette ki, Jco.. biat, gene llekke civarında Ukbe ret Ahbastı. 'Rer a atılilı: kii isliimi;-et:n ikinci bir ınııv~ff•kıye_ kırar• vermis tınlunnyorrlu. Yani is-
.ay bir iş tleğildı. mevkiinde olacaktı. ALbas. mllslilman deiril ·. Fakr.t - Ya Abbast Biz kılıclaı'lnın göl- •inin hazırlandığ mahal olu,-rrdıı. 11M·vct.e tasrrm: erl-rek olanlara si-

İsliimiyetin, , fedlneye de inkiıaf e- Vakit gelmişti. Zilhacce ayı gir - Re•·ıliiekreme kArsı bilvilk hir mn - ""eleri altında ı-nsamıs kRh-nm~n ka- Yalnı• bn ens~r içinı1°n b•zılarını, liıh!a da c~\'ap ':'er'lecekti. 
:leceği \C bütün knvv•tlni kaıanaca- rr.i ti. h hheti vardı. Her hanıri bir ihtimal hiJe1er0 meıı .. •bıız. Onıı elh ttpki 1<en. 'f('clinede rlini ta!Tlim etmek. serintı :'ıf•kh ı:fuklarında. •;ıbah başlı -
jı artık tahakkuk etmiş bulunuyordu. )fos'ab da dahli olduğu ha 'e, 73 ka~•·sınrla nr." müdafaa ptmek is+; - 1l'nıizden ewe1 m!lclaf1a e,deceviz. 'Tl!ldümanhra anlatmak için nakip o- vordıı. A1Ma bir kararlı' içinde idi-

M diııede t 'am:;et, artı'< aeığn vu- erkek \'e 2 kadııı Medınedeıı iekkcye yorrhı. VP hirarl•r•nn••',.,in veı•i ,,..;;_ Fıısar nR hen hir aO;ızdnn cev~p v~r. 'arPk ~ecmPk ican ~tti. lrr. D.,ii'llmn z•J'llo"ı ""elmişti. Merline-
·ulmu ı. Hiçbir ko!'ku ve endişe duY- hal'{)ket etti. Mak<ad hpvtullahı ziya- rorlrle ha,·atır~o ,,,,., •• ~falm•et ;,+;h ·Her: F.vs kAh'I••' cl•n FhH11,,,••en il• ""•-,~Pn "'Plenler bir i1<i gün sonra avdet 
"\uvorlardı. ret seklinrle iö-«: flivordu. sali irin V8Tdım Ph'ıeiro lrnT•r VPr· -- HPv """''< .. f'anHrıızı. malırnw •·0 cl ''" 7er0 re ;,, "~"' F•o,1 

· Ho'l"'C-1 edeceklerdi. 
Mııs'ab HazNt Muh•mmed~ gizlice Medineliler, Kur11yşilere karıı isli· miştl. Ayni zamanda )!ed!neden ıre- ı..u ui'urda fedaya hazırız. Ona daima !erden de Berra, Malik.in oğlu Rafi,I - De:·am •decek -
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H ~yetimiz Fok ıra 
Paristen hareket etti 

P·u 9 (.\ A ) Anadolu Ajan- a a la .. var?. • ~ının hu usi muhabiri Lildiı iyor: 
'l'urki~ c ile Frun::m ve t ngiltt!t~ a. 

rasnıcla ınalı ve iktt .. adı aıılaşmulıır 
du ıı. akşam Başvekil B. l>nlndiye ile 
İngıltcrc büyük elçil'li ve R. Numan 
.M~n:mencioğlu tarafından imza edil

lngi teren·n bitmez t .. k ez uvvet 
ed· diler 

Bahri Savcı 
Büyük zelzele felaketi kar,ıaında 

ki topy~kun hassnıiyet, büyük bir '"-
ur ve gönül hareketi h a linde devam 
e d iyor. Ayakta kalan , e hirler, yı.Jo.. 
lan 1ehirlere kartı yüzünü çevirmit· 
t ir. Bütün Türkler, bu felaketin mu• 
nzzc.m manasını ve buutları dehıet 
hududlarına vara n hain kadrosunu 
d erhal kavramıştır. Onun içindir ki 
zelzele mıntakasına, coi rafi meaa- • 
fe ler in en uzağı ile bağlı bulunan 
Türk kasabaları dahi, ahli.k vicdaJ\ 
ve kardeşlik borcunu yerine ıetir -
m ekte dir. 

mıştır. A • • 
Heyet. bugün hareket edecektir. 
Parıs, 9 (Radyo) - Türk heveti 

~eıs; .Numan ~1eııemencioğlu, bugün 
le · ·h ı z çn er 

arıcıye nezaretine gitmiş ve mUste
~ar San penye Dör:ili ziyaret ederek B •• t •• 
\edalaşmışbr. u un 
t Tlirk heyeti öğleden sonra Paristen 

dünya milletleri, medeniyet ve adaletin yakasını İngiltere ve Fran
~.a~bula muteveccihen hareket et -

mıştır. 
sanın galebesiyle kaim addetmekte müttefiktir 

** Lord Çörçil 
Londraya döndü 

Lo~dra, 9 (Rnd\'O) - Bahrfre na-
zırı I ""rd ç·· .1 b. • •v orçı , u akşam Pari ten 
lıu~yn dönmUşt ı r. 

azrr deı·hal başvekil tarafından ka 
bul edi"rniştir. 

100 mahkum 
Erz f ncana gönderildi 
Anka~a. 9 (Telefonla) - Ankara 

ceza evınden yüz mahkfim Erzinca
na ~evkedilmiştir. Bunlar, Erzincan· 
dnkı er1tazın kaldınlmasında istih -
<lam ednecektir . 

. --=*=-
1 n gi l iz - ls_viçre 
Ticrıret müzakereleri 

başlıyor 
. Bern 9 (Radyo) - İngiltere - ls

vıı;ı-e tbıret müzakerelerine bu a ın 
~1 beşi de Londrada başlanacaktır. 
apılac-ı muahede ile ingiltere i viç. 

reye kö1UUr 'ererek manifatura eşyası 
ulacaktft . 

-----= -.ıif-':.:: -

LOXDRA. 9 (Radyo) - lngiltere Enşvekili B. Çemberlayn, buglin 
snat 15 de ~Iençiı.havzda :;iyasi hir nutuk irad etmiştiı. 

::\t. Ç<!nıbel'lnyn, kemi: ine -;öz verilmek fır.::ıtını verdiği için Lon<lra 
belediye reisine te~ekküı· etmi~ ' nuiteakıb0 11 haruin durumundan bn
hi.;;lc şiiy le demiştil': 

- Harbin ilk günündenl.ıeri fikt·inı ve hütlın hareketlerim bir hedefe 
te\'cih edilmiş bulunuyor: ::\Iuharebey! kenlli lehimize netiecelendirebil
mek için iktidarım dahilinde bulunan herşeyi yapmak. 

Yeni sene, derin bir süküııct içimle başladı. Fakat bu sükunet, fırtına
lara teknddlım eden sUkOnetler gibi ağır tehdidlerle doludur. Şimdiye ka
dar bliyük bir harp olmamıştır. Siikun vardır. Anc<tk bu silkfinetiıı ne 

kadar devam edeceği belli değildir. 
İngiliz başvekili. Rus - Fin harbind •n ve Cenevrenin Finlanuiyaya 

yardım kararından bahsetmiş ve bil has a elemiştir ki: 
- Finler emin olabilirler ki. b 'zim Cenevre kararına kaı·şı cevabı

mız, asla nıalürn formalite çerçevesi dah "liıı<le kalmıyacaktır. 
Avrupada, büyük kumşuları tarafından kiıçi.ik milletlerin ezildik

ler ini azapla seyrediyoruz. Avustuı-yamn istilası ile başhyan, Çt!koslo -
vakya vt- Polonyayı ~zeıı Lu kuvvet, şimdi Fiıılandiyaya karşı hal'ekt>te 

~ecti. 
• Finler, Almaııyunın menfur paktla lıa~-Iaııdığı devletin hücuım111a 

maruz kaldıl:.ır. Onlar, hürriyet için, adalet için uğraşıyol'lar. Bu ReLcp

ledir ki, küçük Fiıılandiynınıı kahı-amaıılıkhıı ı ve zaferleri kar:sı:<mdt. de
rin bir hayranlı!. duyuyoruz . 

B. Ço€mberhtyıı. bmıdırn l)Olll'H. Dula<li~ enin geçirdiği kaza dobyısiy-

iŞef • 
ı 

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

Je kendisine afiyet temenni eylemiştir. 
Sözü, bugünkü harp kar. ısında İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin üs

tüııliiğünc nakleden n. Çemberlayn ezcümle şunları söylemiştir: 
- lngilteı·enin bitmez tükenmez kuvvetlerini seferber ederek, bun

dan büyük faydalu r temin eyledik. Bütün 1 ngiliz milleti, h arbi kazan
mak için azmetmiştir. Bıına eminim. Fakat karşılaşacağı müşkü!lerin 
clt-"recesini de aJ> Bİ şekilde bilip bilınediğrni tahmin edemiyorum. Büyük 
sıkıııtılarl.ı uğraşacağız. Buna tahammül mecburyetindcyız. 

:Muazzam scı vet eslı.ıbma fazla vergi tahmil etmiyeceğiz demiyor um . 
Fakat bu ve rgHcr ~imdiden pek ağır olmuştur. Diğer halk ta ayni vazi
yettedir. Yevmiyeleri artırmırncağız demiveceğim. Fakat yevm iyeler i 
bugünkü hayat palıahlığ ı ile uydurmak taraftarı da değiliz. 

el tırnp içindeyiz .. \,ütün dünya ı~tırap içinde .. Eğer bu ıstırabımı

zı Alman milleti uzatırsa, çok ağır mesullye .'.er altına girec€ktir. Çünkü 

Alman milleti şef olarak başına ~etirdiği zalimlerin mesuliyetlerini ü?.e
riıı~ alınış ulucaktır. 

Yanyana <löğüştüğümüz Pı nnsamn, mtıtt<'fiklerimizin, ve nihayet 
medeniyeti bizim galebt:mizle kaim addeden dıinyanın yardımma mazhar 

olım kt.ıyıı. 

Kuv,·ctl~ri yalanlardan, sözleri ihanetlercleıı Hını el ulan Alm an dev-

let adumları harLe de\'am edelıilir, fakat Alman milleti buna nihayet \'e?'

ıııelicli r. 
Çemlıcrlayııı n ııutku 55 dakika de\'!lm etmiş, halk kendisini şiddetle 

~ılkı~lamıştır . 

1 ita ya ükılmeti 

M emleketi içtimai teaanüd imtiha· 
nın soka ,, bu felaketin duyuldutu 
gündt!nberi, b en , h u yardım hassasi
ye ti ile telif edilem iyecek ancak ilri 
hadise görebildim. 

Ş11.hsi kaygılardan ve acılarda• 
bugün için uza k kalmanın verdiil 
seraem b ir ga flet in ve ucu ıahai men· 
fa l\ta gid en m el' un, duygusuz ve na
ınrla~mıf b ir hodgamlığın adi tez•· 
hürü halinde ııırıtan bu iki istisnai 
memlek ete maletmeğe imkan yoktur 
Fa k at n P de olsa böylf' küçük •:nekler 
mide bulandırmaktadır. 

Ben bu mide bulantısı kartıamda 
duyduğum nefret duy gusunu içimdea 
dışarıya a te bilmek için bu iki hidl
&eyi m a n evi bir te.şhir ile yurddat -
ların g özü önüne koymak istiyorum. 
Susm a k belki daha poı:tik bir ha.,.. 
k ettir. Fa k a t söylem ek, bu iki hldl
ae kahramanının k a ra duyeusunun fe 
c atı lcarııaında, içt imai teaanild du,. 
gu muza d a h a aıkJ sarılmamızın yük-
11ek kıymetini gösterir: 

Sakarya 
l' atağına çekildi 

Yakında cenup vilayetlerimizi de Finlandiyaya giderken Almanyada 
şeref lendireceklerdir alıkonulan ltalyan tayyarelerinin 

1 - Karşıynka Halkevinin okuma 
Hlonlarındayız. Günlük l'&zeteleri 
karıştırıyorum. Binanın kahveh&B.C 
l<ısmınde. atetl i bir çal ııma var. Ora
ya bakıyorum. masaların üzerine er_, 
len bft:.ı vatandaılar kuma, biçiyot 
!ar: Felakete uğrıyanlara eiyece\. 
~şva dik iliyor. F akat zaman dar, fe. 
ltil(et büyüktür. Yardım hamlesi bir 
yıldırım, bir timıek olup mesafeleri 
ve iklimleri a~malıdır. Bunun için 
ho.rnden H alk evi batkanı oldutu an
la~ı lan b ir z a t te lefona sarılıyor, reb. 
~ert!c bulduğu bir takım adreslere 
!elefon f'd iyor, Biçilen kumatları dik
mt k hu!u aunda yardım istiyor. Der. 
k C' n hl\8kanın seai mahcup bir tonla 
titremeğe baıladı. Mesele anlatılı -
vor: Kenc't ftİne tP le fon edilenlerden 
b ir isi gör.teri' cek kuma4l1trı dikemi· 

ı. lsta• ıbul, 9 (Telefonla) - Sa -

hıra kılmasını istedi 
J\8f\--ı h . • . '. nr . ı·ı, tamamen yatağma çekil-
~n~şlır. ~u altında kalan köyler halkı 
e rar :a vle ı'ine donmüşlerdir. lnönü, son seyahatlerine dair hükii.meitl 

---*·---A bir rapor verdiler 
&man ar 1 tnnbuJ, 9 (Telefon!~) - Millı imiştir. 

Polo1t.yadaki Katolik ki Şef tl)met lnônü, :son ~eyahatlerine Reisicumhurumuzun . yakında ce -
.. • - ait tetkik raporunu hükumete ver - nup vilayetlerini şereflendirerek tet-

ltse/erı kapadılar miştir. Hükumet. raporun bir suretinij k :kntta bulunacaklun bildirilmek . 
Pari~ 9 (A A) p 

1 
k . derhal alakadar vekiıletlere gönder - tecl ir. 

• . - o oııya ·orıdo- 00 
ruu ılaki Alman makamatı her tUrlU - - -- • --
<:nreye başYurmak suretivlp katolik- T • k • ı· 
~~ ~!(~hinde mücadele "etmektedi ... r 1 ye - ya 
t tül'. katohk kiliseleri kapatılmış_ 
ır. Bundan başka blitiiıı tarihi f\bi- T• •• ( } • _.ı •• 

~t:t,ere veköylerdeyollarınteıakinok .. c .r t muz 1 c: re erı ll'"l .. 1 
d ' karıt ,'ll konmuş olan haçlar mcto -

1 
surette tahri~. ed ilmektedir. R 0 mada baş, ad 1 

Ren. n (Radyo) - Rornndan haber lanmıştır. 
\'erilivor: İki devlet ~ıra.-ııı<la miiLadPJeyP 

'l'ü;·kh·e _ 1talya ara~ıııdaki til'aret nıü:stt!nit bir anlaşm:ı yapılc.eaktır. 
müzake~elerinc bugün Ronıada ba.. -

Londra. 9 (Radyo) - İtalya hükfi
:ncti, Finı;.ndiyaya giderken mii"a
uer t' olu n an 25 t:!yyarcn m ser best 
lıırakılmasmı Almanyadan istemi~tir. 

Amsterdam, 9 (A.A) - Telgraf 
i'RZl;!tesinin Berlin ınuhı:rbiri İtı.lynn 
e-.ıihıısırıın Almanya tarikiyle Finlfin 
rli~ aya se,·kedilmesi için Berlin hii
kiımeti nezdinı" e diploma..;i yolu ile 
e~Pbbii:1lerdc lıulunmu:$ olduğunu ııc 

\an ~trn{'ktcdir. tik gönd" ·ilene l'lın 
lıkbir miişklilc uğramak:-:ızm geçmiı; 
·~,, clp yı>çenleı de yapılmasına tr> -
cbbli" cdilmic:; olan ııakli\'at Sovvet 
~az \ ikinin tc:-·ri neticesinde te,:k if 
...-dilm:ştir. 

Stokholm, 9 (Radyo) - Almanya 
hiikumc::tı; gerek ltalyncta::-. ve gerek-
1c b:tnr at memıei~etlerd cn F ınlandi
yaya gö nderilecek mühimmat ve ~ai
reııh Alman topraklarından geçme· 
mcsi için hiçbir ~el·ı> ı olmadığı gibi. 
beynelmilel bir mn ,.,ad da tn<;a\'VUr 
etmediğini ve Finlfindiyaya gönde -
rilip Almanyada tevkif olunan İta!. 
yan tayyarelerini !talyaya iade ede
ct>ğ " ııi bilairmiştir. 

Roma. 9 (Radyo )-İtalya bunda?ı 
ııoıırn göndcı eceği tayyarPlerle h arp 
malzemesini tleııizdcn :,ıe\ kedecektir. 

l hıs.riiıı virmi !takan tav\'arecisi 
F'i ıı lfın<liy~ya hareket etmiş.tir. 
00 

ti Grubu 

vt•ceğ in i aöylüyClr. Bu, açıkcl\a1 yar. 
~ımdnn kıı<'rr.1t k'ır. A t:l!bll başkan 
'-n1,. 'h ten d 'kcmi7ecek birisine mi 
1elefon etti? Hayır .•.• Telefo. 
"lUn m ikroronundR.n h0 nim kulakla
'"ıma s:clmiye n fakat anlayı' ve M• 

ziş m elek e le rime çarpan b ir tereddUcl 
1Ü konusma göster iyor ki meaele 
• öyle değildir. Bu yardımdan kaç -
nanm seb ebi; o akşamki eğlenceye 
lıa 7.ırlanma v,. erte si günü de bu el· 
lencen in m hmurluğunu d :kit maki· 
nf"sİ b ıı. anda epiyce çıkaramamak en· 
iişeaidir. 

2 - Schir n:ıkiJ vasıtalarından bi-
l"İniıı icindevi7. Karşımda iki ıa:,i zel
"l'ele fe la ket in den ba h sed iyorlar. Bun 
'Rrdan bir isi b ir dikiş atölyesine sa
'1 'ptir. K endisine fe !a k etzedelere gön 
<leril~Pk iç in hazırlanan kumatlar
dan bır kısmı cHki!meğe g etirilmittir. 

Alınan tayyareler; 
lsk.,çyada dört vapura 

taarruz ettiler y w Dün toplanmış, verilen sual tak-
Londra. 9 (Rad:ı;o ) - Alman tav a J. - g 

~·:;el~ri, bug-ün lskoçya sahillerinı~ rz·rıerz·nı· mu··zak ereye koymuştur 

~u vatandaş hu-u ai it ler ini bir kena 
ra koymu ve bütü n a tölyeyi sade -
c~ b~ ~umaslar, dikmeğe vaz~lelen· • 
<:lırrn ıştır Fakat k a r a yürekli bir kf\l
fa iicretaiz dikiş d ikemiveceğini söy 
lem;~t ir. A tölye sah ih . de ona yol ve 
mek mecburivetinde kalmıştır. 

~ kında 5 Ingiliz vapuru na hücnm d k y 
~~;.rck bomba atmışlarsa da hiçbir Fransa y ar ımını arttır ca , u-
1 ~C fl eld e edemem'şlerdir. Yalnı~ ' 
J eş,nl)l vapura vaplıkları taar!'uzch • f d "" k ·1d 
~~tıkları boınbaiardnn 32 gemici ~·~- nan ıs an a umum l şe l e 
1 a lanmıştır. · 

----=** 
Bağdada mühendi~ler 

gitti 

iane f< planaca ~ 
Ankara. G (Telef nla) - Dost Fı . 

~aıım felfıketzedeleı· için 'erdiğ i 
mihon frankın artırıh cağı. bugi.' 
FrJ;n ız cfiri B. 1asiJ?1i tarafıncl· ler - er . B~idad, 9 (Radyo ) - Petrol ku

~ u_larında çalışmak iizere Londradnıı 
lllüheı1disler gelmiştir. ve denizaltı harbinin iflası 

p ~ riste derdiklel'İ ilaç \'e gİ\·ecek e~ya bugün 
gelmi tir. 

Bı istol oteli yanıyor ht.anııuı. !ı (Teıer-.•ıt:! > - ıe1zf'1e 
P ... _ 9 (R felaketzcJek ı·i k in drı8i Yunani:-;tanclu 

1 
~· .ıe, a dyo) - Bristol otelin-

~~ bıt yangın çıkmış ve otelin mi.ıhim umumi sek ilde iane tc.ıpl:ınına:-ı kaı .ır-
ı r k mı ateşler içinde kalmıştır. Yan laştırılmı~tır. 
~ının ~öııdtirülmesi için itfaive hare- Belgradda toplanan kıl'k altı b:11 cL 
ete gt:lm:'lotir. • narla giyecek ") a lıuyiir. günd~dl • 

Batan vapurlar 
k ' Pa"'ıs, 9 (Radyo) - Roydu adında
! ~foHanda vapuru bugün şimal de

nızır~ bı'r t . ·1 l oı pı e çarparak batmıştır. 

miştir. 

İtalyanın Mos
kova sefiri 

Dün Romaya vardı 
Roma, ~l (Ruıl\'O ı - i tnlyaımı !\fos. 

h ..:-ındra, 9 (Radyo) - lngiliz 
d nn~ırnlı Tomles vapuru, l>ugün şimal 
eııızlnde bir torpile çarparak batmış 

tkır. 24 ki iden ibaret olan mürettebat~ 
urtnılmışttr 
Lo~1rn " (. }> d. k ova sefiri bugiin :i\ l osko\'aılan burayıı 

... . .·." •a \o) - G"cen hafla .. 
ı~ısı f rıgılııı: ve iiçü bitaraf devletlere gelmışt:r. 
aıt o°l'Tnak ilzere beş vapur tor pile çar - St!t:irin. uzun müddet burada ka-
Jlnrr: bntmH~tır. lacağı söyleniyor. 

o"lrn 

Paris - Soir gazete~i mayin, denizaltı harbi iflfı~ t•tti Laşlığı altında 

vukarıdaki grafiki neşretmiştir. Bu grafikte, yukarıda soldaki ytı\·arlnk 

Mühim bir toplantı Yunan maliye nazırı içinde harp bnşladığındanberi uatırılnn İngiliz gemilerinin tonajlarını 
Romn 9 (R d ) nşauıclaki sıra sıra genıilerle de lıu müddet zarfmdn lılokü:; kırarak İn-

• d . n \'O - Garp cephl'- Londrada b ~~ E> umumi karargahta toplanan giliz lim:ı.nlarına giren ticaret gemilerinin nisbetini gbrilyor~unuz .. 
i 

0 
annı. .ve . t.ngiliz kumandanlnnnm. Paris, 9 (Radyo) - Yunan ma· Batırılan gemilerin tonajı, İngiliz limanlarına gir.en gemiler tona-

4 {~ C'öı:ç•!•n. ele i~tirakh·lf' bugün l~yc na~ırı. bu~ün Lon?ra~·~ m~\·as~ - imm vlizde biridir. Yani her batırılan 1000 tona ınukaklıil 110 bin ton 
n~ '··•ffi b.r ıçtıma akdett'kleri söyle- !at etmıştır. ~azı ı·ın ıngılız ı ıca1 ı ılt:' • . . . . · t" 
nıyor. temasla rda bulunacaib söyle•ıiyı.,r. g.;:mi lnırılız lımanlarıııa gırmış ır. 

. Şimdi o, k im b ilir kaç kurut 
h!r yevmivenin peşinde, h nmi. 
\• ·cdnnını b ir iş avcılığına çılr 
hr. 

F.n büyi'k mikvnsta b iw 
lcc11mak ene .. iisinin '-!l· · 
ny&klanmıs bir mn-
"kac ndi isti 
1mt bu İi{rı • 

ları d~t:Sl 
•ı:ch ir·A'llll!llll! .. 111!1••••••1 
sil te 
reliın 

fi 'I'i y" trosu 
D .. .yamı 

ovz ... v:la 
' l'aris, !l (A 

'' iz leri kaçakçı ı 
ra ilıra\ eden Pı 
..: ılal'lnclan bir k: 

Bunu n üteakıp ruznamenin birinci Spekülasyon -
qrnduesiııc başlanarak takrir sah ib' lan bir kaç milyonlL 
Mchını'd Aldemirin okunan takriri ü- C>le geçirilmiştir. ,~DlR 
zerine Tknret Vekilimiz Nazmi Top. ... .. Ö .., •&•llllll•l 
çuoğlu. memleketin en mühim ihraca•, ureyya rge Evrenin b 

l)eyanatı dinlendi. ...._., 
maclcles: ni teşkil ed<>n tütün mah:'ulıı 
hakkında müstah:;illerin menfaatled- Bu meyanda Seyhan mebıı 
ne matuf olmak üzere hükunıetce öte- n:ral ""·aci Eldenizin, zelzele fel •. 
dcnheri alınan tedbirleri iz:ıh \'c tnk- ugrıynn v:mmdaşlnra yardım VE. 
rinle mPvzuu bahsolan piyasa ,.e o:atıı· hususatta gerek hükumet tarafına .. 

l" i -.arf edilen gayret ve faali.retlet den vı 
mu:~mc a ın_ı ~·e mahallinden aldığı \!er~k medeni memleketlerden göst e
ınıılumata ı~tmndeıı Ege mınt:ıkacım -
ıl:ın ne kadar ve ne fiyatın tütfü, ınah- rilen maddi yardım ve alflkndan dola-
s ulii ı:ıatıldığını ve bugünkü ,erait kiıı \' ı htikfımete ve medeni ıll eme teşek -
d m ü"i ah ille l'in nıenfNı.tle ',• · ;_ !<lir f'dilmesi h•lkkındaki takriri r eye 
mi df'r ecedc korumn:.ış ~lduk::;:~ ~t kon~a • k }· 'l~tıl .okl_un?u. d 1 . 
sallerıe bildirdi. . uznnmenın ı ın~ı ma _< esme ge-

. Cılmezden CVYf>l \'aktın geçıkmcsi do-
. :'nıı .mevzu hak~ında ;nh; .::nrlaı· ve~ layı :yle Ant~lva m ebusu lfa.;;ıih K::ıp

~ılı . Haıf Karad;nız de münayannın lanın teklifi Uzerine bu rl'adıieuin ge. 
mhı.sarlaı a taa~luk eclen kı!'\mı lıakkm- ı ecek içtimaa talikine dnir "lnn tek\H' 
dıı 17~ hflt vercl kte11 ı:; ın 1·n takrir ı:;nlı I(' 1rnl nl C'oilere°I( o::nat ı -. l 5 ı ' .! cel-
b i .. 'lchmed Aldemirle Bitli~ melıusı seyc nihayet verildi. ' 
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F lak 
Lira Kr. iığrencııen F B k 
---ıGeri Tobako kumpani 1000 İn _ Çin _ Cin K k t ki u gün ü program 
n.585 05 K~mal ve arkada,Jarı 5 o r u a ca ar 12 30 Prpgram \ 'e n _rn] ke saat a-

A'ber ne Duınas an Zafer okulu ögr~ııc,'eri ı 22 Finli ile Çinli, /ıall.,rinden başlıı- .r;ırı 
--Ta,;. ihen- 300 Dumlupınar okulu &iırenr .eri :n !!2 rından umulmıyacak şeyler yapıyor- 12 35 Ajans >"e ~cteorol j haberleri 
(uma\ ı Akcaköy hal:... 13 Yunanistanda hayırsenr •ıir ~5 lar. Türk ma•allarındd Çin de var - AJm ı H IJ d h d dl • 12 50 Türk muzi ıii (l'L) 
• ~0 fından \·atandaş tarafından dır, Fin de .... Fakat insan bugünkü an ar, 0 an a U U arı Cıva- 13.30-14 lllüzik kü~ük orkestra. 
• J ''a. ıa Dı" mı ı" kı"ncı" 25 ltnl,·a '"s ko lo u - ahv .. ıe bakıyor da g:ıyri ihtiyari·, 18 00 Pı·ogr·ım ,.e n1cmlek t t 

~:rn.iz "~z ııo ıı ve re~toranı 2~ ii~~~·~:i~kı!~~J~:i: ha'kı tara- n~ 16 ıa:.:.~~~~k~r ~,:;:n;~l~~~~eh:~m;~ rında yeni bir karargah kurmuşlar 18 o;; ;;~~~ ~uz;ği e saa a-
" ust ı ı Tevfık F oe- fından 1 

memleket cinler, periler di}'arı gibi Londra, 9 (Radyo) - Dey]ô Tel - tir"vor: 18 55 Serbest Haa! 
Den ı aziı.o,; ı ve restoranı 20 Bucıı halkı hrafında!l 117 60 bir ~ey oldu, grnfın Lfıhey muhab '. ri yazıyor: ;Alman tehdidi mevki tatbike ko- 19 10 1\Jemlcket sa t r.y1rı, Ajana ve 
mils' 'm·n· Dr. rhrist n nt.w;c 2Q Dememe' için kendini zoc tutu - Hollnnrta, i~i üç hafta -onra. lei;- r.u cır~a; tayyare kuvvetlerinin Rol - meteorolo.iı h:tl lfrleri 
\'ôJa. {'• kaçı.. · istihbarat me- rn 55 Arıadolu gszetcsinin Erch. 57 36 yor. • rin>r.nide oldu'•u gihc ciddi bir istil:1 landa şeh'rlerinde insafsızca kulla- 19 30 Türk muz'ği (Fa 1 hereti) 
murları r~n feliıketezecıeleri için neş- - • teh'ikesine marıız k:ı lacaktır. Alman- ııılacr.i!ı muhakkaktır. 20.15 Konu ma (ılış politiln hadi>e-
C'. H. P. Pasaport ocai!ı :ı 65 ~ettiği fevkalade ııusha hası- l'bKazalardan b;rinde, b:r ııenç, ıra- lar; Rengil!ıaY ·ın 6:; k lomelre ileri- Alınanlar, Hollandanın işgalinde, !eri) 
\'ande~~e acrntesi 200 Jatı ı a aş · marifetirl• clac,ık, genç •inde yeni a'k e ıi karar7ah kurmu'- uj:ıır bir itham olmakla beraber. par- 20 30 Tam,il IE HAKLI 1:-<SAN) 
\ and::rze ::cpnt: , i 175 Ardın hattı t .,·,,. i le r i b~1 1;;2 kbirL~'Jl~ ka ırmdakb.istemiş. 8•!rıa .m~- 1ardtr. Hudıııl hoyun r a ağır top i~ · - l;lmentodak; sekiz naziye de güven- Ya1on J{ı·n;aJ Tö;;cm. 
! H P tr h 1 • 1? 20 ~ 8

'' ' .. yaun a ır genç, çevırmış sı- tihk:'ımları kazı.:naktarl r. mektedir. Bö;·le bir ihtimali boşa 21 00 S b ... ıı rıımıın ar ocaıoı ., m(i. 1iir ve Il'emurları !ahını; vurmuş a ,ıkı. er est saat 
Rcfal Boııfil birı;derjer 10 Turyağ rmitet ket' 1000 Blz ., kız knç.rma, evvel3. •o•yal Muhabir yan;ını •ıı cümlelerle bi- çıkwası temenniye şayandır. 21 10 Konuşma (haftalık posta ku-
C'. !' P. Alt~y ocagı 5~ 26 :-<aldöken palamut fabrikası 12·! ver ıhi t ı.adlara karı kurulmuş b·r oo- tusu) 

c Orhaniye Qcıığı 7.5 2G memur ve işg i!'ri ad.,t, sonra da sad~ce 85,erıektir. F,.. G h • d 21 30 )füz:k r·v3'0ticıımhı•r ban -
Aeiıiye ocaiiı 20 10 Yün m ·· at T' rk Anrı- lvOO kat hı<lı:ikatte, kaçırılan ıeır, kız de- arp cep. esın e <losıı (Sd; lh.qan Kl:ırer) 

c DolaJ.!hkuyu OCilb"l 37 60 n im Ş. [kine" defa ii:"l, muvazenedir. ln•an oğı,., ınuvl\- :?2 15 Meml<>kf't saat a'' rı A iarı ha-
c Kadiriye oc;ığ 17 10 Pamuk mensucat T. A. Ş. 1000 zeneıini kaybettikten sor.ra, neler ka hı>rleri Ziraat, E sham - Tııhvl-
c Ilafcı ve Dayıemir ocağı 7 75 kinci defa çırMıyor, neler? AJ ""f . • .., l:lt, Kambiyo • Nuk"Ut borsası 

Yıldırım Cemal okulu öğren- 31 3~ lnönii okulu jiğrenril ~rı :ı7 40 ffi ffiU e e y pt g taar (Fi\-ııtl 
rileri Yusef Qaha;- ve oğlu ~O Yaprak dô~ümii mev•imi idi. iki an r Z erJnJn a ı J • 22 ~;, l\füzik R:r kon«orh (!'!.) 
Ka •ıyaka Kmlay su besinin 144 :!5 iızelya'ı ok"lu öğrencileri 12 60 oevırili ı,,·r a:i',.çlık altında ııeziyor- 1 • ti •• k •• t •• 1 •• t •• ?!l Ofl 1\Tiizik C'a~hand (Pi.) 
maktu mnkhuz hcsılatı 1 ardı. ihtiyar bir adam geçti. Genç ruz ar zayıa a pUS Uf U muş Uf 23.25-2~.30 Yarınki program ve ka-
Ka••ıvaka Ankara ilk okıılu 2~ 10 84'.321 12 kız; panı•. 

İzmir manifatura tüccarları tarafından yapılan teberru cechelidir -- Zavallı -dedi- artık yaprakları Paris, 9 (Radyo) - Havas ajansın bu taarruzlar mahalli kalmış, zayiat-
c. · d""k ı dan: la püskürtülmüştür. Bu hareketlerin 

Kıymeti ınsı 0 ii IJ1Üt.. V ·ı b d k' t d • k • d h" b" k Lira lir. hmi T 1\Jetro S. ihtiyar bunu duvdu ve batını çe- arı anın gar ın a ı rnın aka a umumı no taı nazar an ıç ır ıy -
op · k Sar civarında az mevcudlu Alınan meti yoktur. 275 81 "ıılto 'ie caket ırere c~vap verdi: 

. kııvvdlerinin küçük taarruzlar yap - n .. vanın fenalığından tayyare faa. 200 00 KapQt bezi ve pamuklu jozef ÇokTel 103 00 - Kımb=t:r. hen buırün yaprakları-
kumaıı Ali Riza Yeniler ırıo 730 70 mı dökırüş bulunııvoru'lt .• Yarın si- tığı görülmüştür. l\Iaamafih biltün li;-eti olmamıştır. 

139 40 manto ve çocuk elbisesi Alalof Tavarru :j8 oo zin ele dallarınızı dökmiyece: ·~iz ı e 00 

236 59 Pamuklu kumaş Tahsin Necip oğlu 7 254 40 malum!.. Kont Sakı· 
500 5g Gömlek Cazım Bezmen aded 11 fi.1 00 * 
350 36 Pe"lluklu kumaş Emrullah E)"Up oğlu 23 1030 20 Muallimlijii-;,;de b;r talebem var-
180 00 Manto Bohor Darkır aded 29 00 dı. Geç~n gün •okakta raat ıreldi:n. 

Burnunun altında dudakla•ının k"lar. 6 1 ·940 tarihine kadar 2002 li- rlir. 
rnitesi iııı Halkevimizin komiteleri, İhtiyar bir kadın 1mliık eli ·e koy- narma k~dar dayanmış, şövle ar~'•t . r vari bıyıkları. modem, cul&ki kıo!ık 
müştereken çalışmakta ve bamıyet ı nunda sakladığı bir beşP ·ryeıdeyi elbiseleriyle bir garip olmu,tu. a
Baymd:r halkının çok geniş olan te- (ben ölürsem millet benim öıu•_ıü kal· ~a yaklaştı; 
bcrru ve yardımlarını toplamaktadır- dırır, gayri lilzım dP.ğil) diye yardım __ Hocam -dedi. b<'ni tanıdın mı? 
J.ır. 6 ıı 939 tarihine kadar 2092 li- komitesine verm'ş. fakir bir rocuk ta _ Hav•-, maal~sef tanımadım .. 
ra 28 ]iuruş tonlanrnıştır. Ticaret oda- fıir kaç günde biriktireiıildiji·i bir yüz s;. k~hk .. ha attı: 
sı 100 yeni yo•·gan yaptırmaktadır. parayı zorla komiteye vereref: (fazla _Halbuki sen dah,,, genç bir in_ 
Rayanlnrdan müteşekkil bir kol da naram olsaydı verecektim, buı.unla hi~ aa.,•ın hocam. 
pamuklu mintan diktirmiştir. zeytin- , Jmazsa bir parç:ıcık ekmek alınır) de- Ona, au cevabı verdim: 
)&ğ tctcrruu da başlamıştır. i tir. - Ben •e,,; dPıHl, fak11 t 14 •ene ev 

Aydın (Hususi)_-':'a~irn_iz ~·~alı- :"~ngin, fal<ir, genç ihljvpr lu>rke•in velki talebPm 17) numRralı ( ... ) ı 
r Çıtakın riya_~tı'"!de ıkıncı reısı be- 1'Jrlreti nis:bPtinde gö ·İl\r,l[i-! cılil-:ı ,.r ·vi tan•yor•..1111. Hafı~rı~ nnr."'k o kil· 
etliye ve parti rei i tem Me!ldcre• o. ~·ı-~can mi i his•ir iıütıin bir ifad<'- dar isliyor. Ve o talebem böyle giil. 
]arak her gUn ll.Jkcvinde çalışmakla- s.dir. .,,,,..ı; Yüzüme karıı sa 'llrdu.,.un 
dır. kahkaha göıteriyor ki, ıen, o değil • 

Halkevi sosval yardım şubesine sin .• 
meMup lıayanl~rdan teşkil edilen kol- Ed H • 
far da rrışhallelerde ev ev ırezercl< Var eryO Bizim vapurla.tın, uY.urmT t'\rar -
ııua, eş~·a erzak toplamaktadır. Ay- !arı gene faaliv~ıe ıre i. fırhan c!a 
itından Jlal!m Ay•ın b!n lira. Ekrem Tekrar parlamento k .. r,.ya oturdu. Tayv~r vapuru d ....... 
riftd, Hnyr~ttln Bosnalı ve fııbriknc! reı·si oldu VN•u~larımız bir vakitkr adPta biri 
Eyü'> f;arln beş yüz lira verdiler. hôri il .. mfüabnka ve yPkd;eerlerh; ta 

. Ierkez Aydın kasabasından bugü- Pafrı. 9 (Radyo) - :\Iebusan ve k:p· cı:!erce•;n.,. karay~ oturdular, 
ne kadar J 2139 lira 49 kuruş yardım ryan meclisleri, bugün 1040 içtima dev oaftlarını kırdılar, hatta battılar .... 
tr'n ecjll:niştir. resine başlamışlardır. Ayanda azadan Ben kolay kolav Pf anev<' İnanmam 

Bı·ndan ba ka merkez nah;y~ler - Levi Sandreg( riyaset etm şler ve bi- a:ıt'ma., kıt vakti bövl,. kar:ı lıabPr· 
den JlP~ lira 48 kuru• ırönderilmi• Levi Sandregıl riyaset <:tmi<ler ve lıi- !erin bulaması, h'ç de ho•" ~••medi. 

t 1 l 1 · J d Vapurlarımı:ı karaya d~i.!il. denizi" 
. ~rkez kaza :yar lımı 13454 lira 57 ku rer mı. u.· a Cf sen ?~mı" ~r ır. . . dibine de dPiHI. denh:n üstün" otur 
ruşa baliğ olmuştur. Parlament0da rıs:ı:ıet clıvanı ıntı- malıdırlar, d'kkat edeH,.,. 

. . . ,. habı yapıimı~ ve 350 reyle tekrar Ed. ,.. . 
Toplanan _eibıse vesaır. gı~e~ek, ~ı- var Heriyo reis seçilıııi~tir. -.-•md·k 

yecek 7ş>:a Sıvasa _gonder~lın.ış_lır. . • Ayan riyaset divanı s~çimi perşern- llllllllll!llllllllllllllllllllUllllllllllllllilHllllltt 
Dcııızlı, (Hufü$1) - Valının rı:1 a- be günü yapılacaktır. • 

setindeki komite ilk yardım olarak top- **- işaretler 
!anan 5300 lirayı merkeze gönder - - - Baştarefı t ine; sahifede -
ı:-_~,ır. ııır .. gonda 20s torba ur., Sarı kitap satışa çıktı 
10 wncl<e helva, beş balya çamaşır, . . . . tan U•anç du •uyoruz. Yed:buçuk se-
\C a:1a ·kabı, Halkevince alınan ve eli- Par_ı;: 9 (Ra_d:10) - .. Irnku.metın ferine, büyük vapurlardan birinin 
k ş, nakı~ kur.,unda dikilen 365 parç;:. ne,rettıgı sarı kı~ap. ?u~~ butun ku- tah•i:ıı' lazımgeldiğini de biz m; ya. 
dan ıe .ig çamaşır da sevk edilmiştir. tuphanelcre t vzı edılmtştır. zacağız? Eaas itibadyle ıunu kabul 

l
k6a 14 Ha.lkımııın aliıkası çak bürüktür. r ' etmek lazımdır ki, Bilhusa k·ş mPV-

• • siminde ekseriyet itih,riyle, büyük, 
le;denÇOK kadınlarımız, vazife almışl~r- ı TEBLIGLER 1 mahfuz, sıcak v•purların çalıştırıl-
vazı bit ınası ve ona göre tedbi~ alınması IU-
yaşıyanla-:!j, (Hususi) - 2/11940 tari- Paris 9 (A.A.) _ Umumi kgrar- :ıımdır. 
rırııaııız dar viUlyet içinde toplanan pa- gahın 9'kanunusani tarihli sabah teb- lllllllllıllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllll 
rakam kar.liden 3500, Buldandan 200~, ı;ği: 

1
. • l } I 

- 12000 •n 1500, A_cıpay~mdnn 28~, Enelki gece cepher.in •nuhtelif Il gı tere {ra ı 
BugUn ya•ı)·e yekun ıtıbarıyle 8922 lı- noktalarında dü•man kesif kolları a- ' 

smda s~yııı".. sa;>1vadan b:ışka 809 par- teş!cri:nizle geri' puskürthımüştur Dün imparatorluk mec-
ca Konuşacagız. '• eş'-"a da «o"nderı'l - · · . , " P:ırıs !l {Radyo) - Fran,;ız karar- /' • • ·z 

$ehr· dolaşmamız UZ"ı.1-:lıır•nın yüzde 'h 'k k" 'tehi"-'· lSıne rzgaset "'ttz er 
Enkaz altında kayıpları çıkara . 1 d. ga ının a şanı ı re mı ıg,. 
birer geniş tahta parcası (i•tilnd~~ı~rli::;~ . M~~frezel~rimizin L"'günkil _fa~li;:e- Lon_dra. 9 (Radyo) - Kral, u:ıgün 
!arın cesetlerini tnşıdıklarını, bir kı·te tı rnut~l'Yı~ olara~' kayıle~ılr~ı~tır. bn~'·ckıl Çem~rlay~ı kabul etmış .v~ 
mının da bahpelerinin bir kenarında P Berlın, • (Rad:10) -· R.smı teb- mut akıbeıı ımparutorluk rneclıoın, 

~ 'r- 1.. t ' t mezarlar kazdıklannı görüyorduk. • ıg: . . . . op an;.~ ır. . 
Şerlf:ye mahallesinde şahit oiduıi-u _ .. ,C?arrı cephesınd~ ılep _karakol fanlı- Ö~leden sonra sarara ~ııclen sabık 
muz bir manzarayı unutmıra irnkaınuz ye ınclen başka hır hµdı. e olmamı~ - harbıye nıızırı Hor Belış:ı kral tara -
roktıır: · ılar- tır. Tayyarelerimiz. şimal denizinde fırıdan kabul erlilmiş ve m..ılırü rna 

1 Önünde ağaçlıklı b'r bııl:çeqi o]•ette- faa!i~·ette hulıınmııstur. .ieste,·e iade evlemi,tir. 

Bugüız Budapeşteden doğruca 
Romaga hareket edecektir 

Londra, 9 (A.A) - Evlning Stan-ı Belgrad, !l (A.A) - Yarı resıni 
ılad gazete: i İtalyanın mümkünse ilı- Yugoslav mehafillerinde beyan edil
tiliifın Avrupaya yayılmasına mani diğine göre Vened:kte cereyan eden 
olmak istediıi-ini kaydettikten sonra !talyan - Macar görüşmeleri Belgrad 
'Ju memleketin bilhassa Balkanlarda da pek büyük bir sempati ile kar~ı
hir harp çıkmasının önüne geçmel r 'anmıştır. Küçük Yugoslavyanın ha
ı•alışacuğını ve Ven~dikte yapılan rici Eiyasctinde komünizmin niifıı~u
ltl~yan • )lacar görü~melerinin bu ,13 şiddetle muka\·ernet etmek, Bal
:n~ !,"adın temini bakımından pek bü- kanlarda sulbü sağlamlaştırmak ve 
yük bir ehemmiyeti h •. iz olduğuı.ıı ı:enubi şarki Avrupa devletleri ara
;·azmaktadır. "ndn her tUrlü ihtl!.lfa mani olmak 

\'nşington. 9 (A.A) -Umumi ır.ü- ııarelerini gütmektedir. 
nasebetler enst'tüsünde Çini temş'I Roma, 9 (A.A) - Lavora Fascis
cden doktor, ben Amerikanın i•te:· ta gazetesi Macaristanla Romanya 
ı ·t~mrz uzak şark ihtilaftnı hallet- araeında realist bir ifli\f akdini ü -
mck işini üzerine alacağı kanaati:l - mid etmekte ve bu iki milletin, Bol
dfy;m demiştir. ~evizmin Avrupanın 5im'1! ve rnerke. 

Budapeşte, 9 ( A.A) - Macar tel- zine ilerlemesi tehlikesi karşısında 
grnf ajan.•ından: müsterek bir hayat ve medeniyet te-

Kont Saki ile vakinen rnüna•eb'.ltı liikkis'ni müdafaa etmek 1:ı~uretin -
hulunan mehnfiı'dr İtalya ;ıe l\fara- de kalabilereji;in; ilave etmektedir. 
r!•tanın cenubi sarki Avrııpada ani- Bııdape~te, 9 (A.A) - Macaristan 
lıiiıı muhafazasını arzu etmekte ol - har;ri:»e nazırı Kont Sakı bu Mbah 
~uklart be\·an edilmektedir. llu ;ki Venedikten Budapeşteye gelmiştir. 
memleket Almanya ile çok iyi müna. Ktcnt Saki gazetecilere beyanatta 
•ebetler idame etmektedirler. Bu mü bulunarak demistir ld: 
nasebetlerdeki ilhas ve sarnim"yetin - Senelerdenberi takip ettiğimiz 
hu suretle yeniden miisahede ve !eb voltla tarn bir stikllnetle ;ıerlcmeğ~ 
•·inin bütün muhalif farazi!eri v~ devam ed·yoruz. Biz sıılh için çalı~ı
tah•i!atı su~·a düşürmektedir. İtalya vor,ız. Ve rnesaimiz!n muvr.ffakıyet
ve lif ac::."i"tan Yugoslavyaya ka"şı le neticeleneceğiııden emin bulunu -
ayni do•t•ne hi•leri bc•lemekted r - yorıız. 
'er. Zira kuvvetli bil' YugoqJavyanın N'nır Vened;k mülakatının hara -
mevc'lıd'yeti gerek İtalyanın gerek n·tli bir hava irinde cereyan ettiğini 
:'ıfacari<tanın menafüne tevafuk et- bilhassa tebarüz ettirmişt'r. 
mektedir. Bııdape•te. 9 (Radyo) - Harici -

Sovyet Rusya ile olan rnünasebat- Ye r.lzırı Kont Saki, öğleye yakın tınş 
Jara gelince: ·•ekfdete ıriderek, başvekil Kont Te

?.. acar:stan Sovyctlerle norMal 
diplomasi münasebetlerde hulunmak 
tadır. İtalyada geçenlerde Sovyet 
Husyaya karşı her hangi bir taarruz 
f krinde olmadıihnı ilan etmişt'r. 
\laamafih İtalya Bolşevizm'n cenu
'Ji ~arki Avrupaya yayılmasınl bii
liin kuvvetiyle mukavemet edecet- -
tir. 

. Yenedik görü~meleri neticesinclc 
l~alya ile llfacaristaııın her türlü 

leki ile uzun rr.üddet konuşmuş ve öğ
'euen sonra kral naibi Amiral Hort 
tarafından kabt:I olunmuştur. 

Hariciye nazırı, Am"ral Hortiy~ 
V tın<'dikdeki konuşmalar hakkındn 
uzun bir rapor vermiştir. Kont Saki. 
nin, yarın tayyare ile doğruca Roma. 
ya gideceği söyleniyor. 

mMera siyasetinden sakınmak ve or- Alman 
clulaı,nın kuvvetine ve kend'lerinin 

Papa 
piskoposlarını 

v 
çagırıgor 

lıer türlü sürprize karsı zaman al-
tına alan -.ğJam dostluklarına gii -
,·eıımek suretiyle istikbale sakin bir Paris, 9 (Radyo) - Papa, Alm~n
itimatla bakmakta oldukları anla - yadaki bütün A; ·.an piskoposlarını bu 
şılmıştır. ayın sonıında Va ikana çağırmıştır. 

r 
ISLAM T A<···~••*-+.*+.+•••• ıvo!.. Sörle iıak:ılım .. O çareler ne ola- l\Iadrahalin bu genç ve bilgili nefe- - Pek ala!.. Siz kaçta gelebilirsi. 

I · .~ ·· ' " b' · , .. cak? ri, eline ıreçen para ile uir prens niz? 

C 1 U e. -Margariti o işe geçirmek imkanı- veya büyük bir kont gibi geçiniyordu. - Ondan sonra!.. 

H 1 · bulsaydık, işimiz büslıii ,n kolaylaşıır Kendisi de çok yakışıklı v~ güzeldi. - Çok geç değil mi? Z • .!. dı. Maamafih bu işi Margarit bizzat !::sterin ikinci bir aşıkı olarak peşine - Fakat işimden ancak o saata 
• becerıneğe çalışmalıdır. düştü, durmadan bol para sarfetti, kurtulurum. 

Y 
............ 'U..:nft.O.••~ ll!eçhul şahıs biraz dil~!indü, sonra. fakat l\Iadrahali seveH kızın ırönlıinil - Pek ala ~klerirn. 

ila\·e ett:' ı almağa muvaffak olamadı. Böylece il)i-lenceler tertip ediliyor, 
M9- sevgilisini bile öldarmek vicılansızlı- - 1.fargarite bu akşam şu ılirektifi Nihayet, :IIadrahal b;zzat bu işe ka- dilber Ester zamanında işi başınd~ bu-

-9<lah !.... Böyle birşey ğını gösteriyordu. verecckRin. Fon Emlihin yanın:ı to - rıştı. Fakat otelden eksık olması doğ- lunmuror. Fon Emiihin yazıhane işleri 
- Hem rnuh,Jil bil memlekette mi - Meçhul şahıs işin farkınna idi O- kPlcluğıı zaman, başından f'0Çirdiği ru olamıyacağını düşünerek 1'.stere: de geri blıyorılu. 

mız \·ar.. umuzu göz önüne getir- nun için haydudun ha ~ketine iştirak maceraları kendi>ine anletmaktaıı çe- - Sevgilim, - ,di- o genç benim Fnn Emlih deli olacı_k ıribi irli. En 
- Şu halı'urlyetindeyia. etmek istemiyordu. kinme&in .. Bu H:s'le ile yilk•ek tahsi - samimi arkadaşımdır. Onun sana kar- rnutemed katibi Ester işlerini ihmal 

rnan oldumJen aksini düşünmedim kL - Şu hale göre onu kaçırmaktan !inden hah<etO:n. Fazla ihth·aç yii - şı gösterdiği alilka bir latife(jen iba- ediyorclu. Bundan başka, fakiraııe ge-
\•et ediY" 'vet, fakat düşüncen kendili - başka çare y0ktur. züııden hizn,teç Jiğe intisap €imek za- rettir. Çünkü benimle olan alakanı cincn bu kız. birdenbire en lilks ku • 
bir aalJ.m aksi değil de nedir? Esrerin İ<- 1\Jeçhul ~ahı;, :\Indrahahn bu tekli- ruretiıııie kaldığını, ve kenrli 'evirr<i- pek iıla biliyor, Nitekim sana karşı rnaşlardan elbiseler giymei\'e. en aris-

Yüıoeli o!dı;;ğnnu bilmlyor musun .. Bu fini de kabul etmedi. ne müııa·'p başka bir iş bulabildiği tak.ndığı jestleri, arad:ın bir saat bile tokrat yerlere devam etmeğe başlı.. _ 
usta ! ıulıakknk ki benden fazla - Sus -dedi- senin kafanla hareket takdirde bugiinkü işinden teessür du- geçm<den gelip bana anlatıyor. Binaen rnıştı. 

n; mn!Qmatı aıncak !. Her ~eyden evvel edersek beliiya çatmaklığırnız jhtimali yarak ay••laca[nnı, halbuki kencli•in- aleyh sen onun davetlerine icabet e- _ !J , fdecek 
bu memlekette uyandırmış olduğumuz var. Sev.rliğin blr kıza karşı böyle şey. den memnun olduğundan bu a;-rıl:~ı clcr•'n, ben de fırsat buldukça gelir, eıaın 
Itim•tlı ve sempatiyi bozmamak lazım ler yapmaii;ı alclına bile ıretil"lle L arrn etmediğini manidar bir şekilde raııınızda bulunurum. O vesile ile hep 
g li •. Sonunda uı~hul şahsın dilşilncesi o Alman herife anlat'in. hi belki rle beraber eğlenmiş oluruz; malum ya Ye'lİ Nesri_ •at 

- Şoför hiidises:ni unuttunuz ga- lliadrahali sevinc'irmişti. bu surette dil•eltir ye E<IP.r.in yeri ho- 1engin adam!. 
liba '.. Ester de buna benzer bir kaza- - Doğru -ded'- zn,,alh kız vazife- ş~ldıııı z?man kendiliğinden o ,-az;fe_ - Pek ala bu akşam davet etti, ıri- H I k 
ya Uğrarsa herhangi bir Şilphe uyadır- sini namusu Ye şerefiyle görürse bir ye f"l)Çmiş olur. deyim mi? avacı ı ve spor 
rnaz ki!. kabahat işlemiş olmaz ya!.. ::\taama - :lfadrahalin t<"rt:p ettiği k:ıçırna - Tabii ıridersin .. 

lmaz !.. rt-lnylık çareleri mev- fih onu kendi gönla ile oradan kaçır - h&rlisesi vaki olacrk gibi değ;ıdi. Fa- - O halde b<'raCıer çıkalım. Bu gilzel mecmuanın 254 Oncil sa-
C!'d Dı:en, cinavl e ba, vurmak kati - mak ve;n bu iştPn i• .. fa ettirmek ça. kat ona nı•ıkabil ctnm avar> olaTak rı - Hanr. o olmaz, cilnkü patronu yısı da çok zengin, faydalı muhtevi-
} en oğro dei'lldir. re eriııi de araş,ıracalııın. Jv''ığı nilıırn vazifet<il'' ilaha şık ve •ilphelendirel:ıiliriz. A\•ni zamancla ben yatla çıkmıştır. Gençlere, ınekte,:ılilere 

draha! alaoai'ı parayı dilşanıırek - Bu f:kir güzel haklkater .. Rra· daha enteressan bir şekilde raptı. lş'mi bitlrmedtln gl'!eınem ki.. \' - sporculara ta•·;,ve Ad.<>ri:' 

Balkan a t ntı 
Konseyinden 
Neler bel<Iİ}roruz? 

- Baıtarafı 1 inci ae.lıiieds -
Subatın sekizinde yepılaral[ı te• 

mi;. edilen Balkan anla'ltı konaey 
içtimaı bunun ic;in gÜ2t.l bir fıraat -
tır. Ora<la açık konufab"lir, kanaat• 
lerimizir. ces"retine nlik pldu;u • 
muzu gösterelilirst;k harıc~ karşı bir 
Balkanlılar birliği gayeıine doğrq 
mühim bir adım atmış oluruz. 

Artık kimseden ııı' zlemiye lüzum 
yok, hugiin Balkanlarda hepimizin 
istediğimiz bir birlik vücuda gelcmi .. 
yorsa bu bir taraftan Bulgaristan ile 
Romanya diğer taraftan gene Bulga
rista~ ,·ıe Vnnanİt•tan arasmda mev .. 
cud olan uf ak t .fek bazı topr"k miid
deiyatı meselelerinin m'-vcudiyetin .. 
den ileri gel') or. 

U:-r ;ışmak!a, birliğin.izi temin et -
mekle elde edecoı~imiz netice o ka -
dar büyüktür ki bu neticenin Aza;neti 
önünde Lir k"Ç yüz kilnm<'relik lvp
ra!ın tabiiyet "t:.;:t :ıi tayin etmek 
meselesi haddi zatı .. dll bir mesele 
bile letkil edemiyecek kadar ehe~• 
miyetsiz kalır. 
Rom~nya ile Bulgariıtan arasında 

olduğu gibi Bulgari•tan ı -e Yunanİ•
tan arasında da bu,..ün muahedelerle 
ta}"· n edilmiı bir sulh hali mevcud
dur. Euna rağmen bu üç m~r.ıleket 
birbirlerine el uz tmaktıın çekiniyor
lar, çünkü aralarında bir tarafın kuv
vetjne müıtenid hir muahede sulbü 
yapılmıttır, Yunanistan ile Tiirklye
nni bundan onbeş ':üsur ıcne evvel 
yaptıkları gibi bir ta .fiye sulhu yP.pıl
mamu. tır. hte ne yapıp yaparak bu 
hükumetleri aralarında b" r taıfiye 
ıulhôi yapmai;I\ ikna etm k lazımdır. 
Yakın bir tarihe kadar Türkiye ile 
Yunanistan barıımalaı·ına imki.n o\ .. 
mıyan ilo' miiebbetl d 'lıman telakki 
edilirdi. iki üku1J1el, iki taraf dev
let ac!amlarının kiyaaet1eri ve baai
retlerj aayeainde l.o:ıanda bir muahe
de aulhü deiil, bir tadiye sulhü yap
mıya mu,-3ffak oldular. O gün bugün 
ik' h\ikumet ve iki millet dost olo.rak 
yaşıyorlar ve aralarındaki do,tluğu 
gün ıreç ikçe d'.lha ziyade ta~İYe e
diyorlar. Ayni feyin Yunaniıtanla 
Bul~ariatan ve Bulgariataııla Rom11.p. .. 
ya araaında yapılmaması için hiçb'r 
aebep yoktur. 

Türkiye Bulgariatanla iyi komşu• 
luk münasebetleri idame ?tnekle be
raber hiç ıüphe yok ki Yuqaniataıı 
ve Romanya ile daha yakınılan dost
tur. O kanaattayız ki hükumetln>iz 
bu iki doat hükumet arasındaki c''>&
tane nüfuzunu v ikn"" kudretini kul
lanmıya amadeaır. Diğer t~raftan 
Yugoslavya <ia Bulgariatan ile ç<ik 
aıkı dootlul. münasebetleri idamı> el• 
mcktedir. Bu hükumPt de Bulgista• 
na kartı kendi nüfuz ve ikna kabi
liyet'ni pek müessir olarak kullana• 
bilecek V'!lz:yettedir. Balk~n antan
tını,., dcğmatında beJJ; b ı, amil ol· 
muş olan Yuıro•lavya ile Türkiye ö • 
nümü .... deki konsey içtimaında bu esa• 
1 r dahilinde te~riki mesai edebilir• 
ı"roe bu defr ki Balkan antantı konıe 
yi yalnız B~lkanlılar tarihinle değ'!, 
dlinya tari?4indf" bile bir merhale teş· 
kil e~ecek kadar ehemmiyetli neti· 
celer istihsal edebirr. 

işte aamiıni bir Balkanlılar birliği 
taraftarı sıfatiylc biz, Balkan antan• 
tı konaey:nin önümüzdeki irtimaın * 
dan bu ~ekilde himm~tl •r bek\"voru:Z• 

Hamdi • üzhet f'ANÇAR 

DOK1.0R 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mü 'ehı.ı sısı 
Hasta!annı 11.30 dan biro kadar 

8Pyler sokağınd .. Ahe"k mat~aası 
·11·".,rln kahııl 9cfpy 
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1o i'huııuuni 1940 Çarn!lıbs 

.._Yer Sarsılırken: Suriyede ve Irakta Lord Gord 

Beton'un zulmü 

Finlandiya ya 

Hava filola~ı kumandan- yardım 
General Veygandzn kumandaszn- lığını da alırsa igi ola- . :--Ba.şta,·afı 1 

inci sahifede-
mıştır. 

M d b 
• J h l J cak. Deniliyor Londrn, n (Radyo) - (Taymiı) 

Üteahh•t h•ı ı " •"th• ı Q JnUQZZQm lT OY U QZlY Qll f J>ar·s !'l (R et. ) I l G d g-azetesi, Finlfındiynya seri yardımd:ı .. ı ı e carsa mu ış o uyor ~-' . a ;\O - .. orc Tor un bulunulmaııı Jfız1mdgeldiği hakkında 
Rppln, U (Radyo) - Stıriy{!de ge~ hıı yakınlarda Rağclnrla gelmiştir. ordu ıle teşriki mesaisi düşünülen 1.nıgün ikinci bir makale yazmıt '\IC 

.T.okyo ve 1~okohnma ile hernber bir rn rnrdığımız Sirns ist.ns~ onuncln neral Y~ygnı1dın kum:rndmnnda mu - Hafif tnnk tılayları ve motorize kıtaatı ha\'a filoları kumandanlığına ela ta- .karlar eriyinceye kadar Finlerin tAk-
ıo~ Japon şe~u·lerini harap etmiş olan t: 1 klrik nn1pull rine temas ederek nzzaı:n bır kııvvd bulm~maktadı~. da ayrıdır. yin edileceği haberi Londrada rec; - Yi:·esini tavsiye eylemiştir. 
!L3 zelzele ııı len kulngımda şu soı- düştükçe ehnnslaı:1an knr z rreluinin l\1~sten\1Cl{c. ~~kerl_erınde11 10urck - Bütün bu hnzı~·lı~lar, ~. Rusynmn ilh•n teyj<I edilmemiştir. 1\1 na~afih ,. (Taymis) , Şimali Finl~ndi)·ada 
er kalmıştı: ıe\ kine do.} ulmaz güzelliğini se~ re- kep u~O bı_n. ~ı ılı.k hır ordudan başlrn Kafkasta yapmak ıstıyecegı 11~r h:rn- al'tkadarln h k • . d .. <."'rt ve cenup taraflarında ur ay kıı.-
n k Beto.narme ı npı 1 r, n il ı ı üı lıln • d r< k, snı ın 1{ u ~ U k a ile do la'1rken, 300 hın kışı lık hır ingiliz kuwet: ,ı • gi bir hareketi ön lenıek içindir. ' r "unu ç 

0 
l erın e gor - dar bulunduğunu ve bu müddet .. r-

.ın bımmın ~ ıkıldt ;ı bu korkun ol' d 'ye ınuhen<lı i B. Silr<>yyaya te- oo_ m_?kte, ham kuvvetlerinin kontrolii- !'ında Fin ordusu takviye ediliJ'l!e, 
elakete. mtikenımel surc-ttc muknve d .f ediyoruz. mı;~ orum ki betonun Balkanlarda kış nun de .orduya \'erilmesini tasvip et- ~azın büyiik hler görmeğe muvaffak ııet 1~tmışler ve h men h<'p;,i kurtul _ iddetle taraftarı olan bu zat Sh•a:i mektedırler. olacağını ihh e etmektedir. 

ııuş ar~ı. ve e;varını da çok iyi tnuımaktndır. 
Erzınc~n zelzele inln vüq'nti hak- Acaba Tokada zulmetmiş olan he

~·~a vertlen haberleri okuyup din - tonun maceraııını tenvir edemez mi? 
; çe on beş gün evvel gormüş ol- - Tokat II nlke\ i, hyyar.e cemi - Bulgaristanda soğuktan 50 kişi öldü. MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim Kurdlar köylere hücum ediyor 
lu~um Halkevi ve istasyon binaları reti sinema ının zelzelede yıkılrrıış 
1? ı~ı~a geliyor ve gözlerimin ö Un<le ulduğunu elbette işittiniz. Bu muk->
>~r .~stıfham işnı-eti, cb'adın~ büyüte \ onwt izliğin sebubi sizce nt!dir? 
>üyute devleşiyordu. H. Sürryynnın bize anlattığı kor-

- Onlar da yıkıldılar mı? Onlar ela lrnnç hikuyeyi, rica ederim, dinleri- Belgrnd, tl (Ruclyo) - YugaslnY- m<'l< için köylere barut vesaire v~ril -
UdürdUier mi? niz: ymun her tarafında müthiş soğuklar miştir. 
. Erzlnc-.an Halkevinin ve istMyon - Bu binaların inşa l esnasında hüküm sürmektedir. Kurd sürüleri Sofyaclaıı :ılınan haberlere göre, 

lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 
Her türlü cild, güzel, sağlam olarak ve aan'at icaplarına 

2öre yaoılır. :ınalarım gördükten sonra i<;itn biraz ben Toka~ clektr k san.trah .~le m~~: köyle~e hücum etmektedir. Bulgaristan köylerinde soğuktan elli 
~rahladı: Tnm beton bile olmıynn bu ıı düm. Bır gec-e. bel d ye muhen~·~ı. Atına, 9 (Radyo) - Soğuklr.rdan kişi donmuştur. 
>ınalar ıtyakta idiler. İçindekileri öl ... rka~aşım ba~a geld.i Ye. ~ahflettığı- köylere hücum eden kurdları öldür ~ 

Bankalara mahsus ~iritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak mücellit ALI RIZA müe:ısesesinde yapılmaktadır 

Sioariş ü~erine lüks albümler yapılır. lürmemt• katil olmamı ı d mız ınsnlar milteahhıtlerının su altp 
E 

. • ş nr ı. ..:ı • t 1 h d d =ooı=-----
rzın~ndan Turhala ve Turhaldn "'~~muş çımen o ar~ an o ~~ın a lurmak~mn Tokatn hareket ettik 'Mf. dö,ş-dilre:ek b_eto~ )' npmakta kul~~ı:- R F • h b • 

:em14di tamire tabi t t ld ıı:... • • • A- <lıgını s1>y~edı. Çürilm ~e.sbit edı .. dı. us • f n ar l 
ıadolunun .. n meı:.h u \l \ltwi lıçınT O zamal\lcl vali B. Recaı ıle beledıye 

Müt"ssesPnin 7ian Rai:!lamlık. ~üzellik ve sürattır. -
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" ıs ur şoses o an o- üh a· · b' 1 t llü d • tı tad yolunda 70 _ oo k"l t h 1 m en. ı 1 ına arı c~e ~ :n ım ·- - Baştarafı ı inci sahifede - R 9 (A.A.) - İtalyan gazete-
le ·l k . . . 9 1 ome re ız a na ettıler. Sonra valı degısh. Bele- ~ma, . . . A • 

1 e en zıhnımı mUtemadiyen kur _ a·. üh d' . b k . t .· a·ı Londra 9 (Radyo) - Fin kıtala- lerlnın Helsınkıdekı hususı muhabır -
talayan a ı..:ı· Ü He m en ısı a3 a ışe a~ n e ı.. p ' . . l . s l . Fi 1 d' . na tıü vU ~u~ \ıl: « w ç t;ene evvel gör- di: Ve öğrendim ki biıınlnr n\lıavet rı ets~moda bfi.} iik fnnhy~.t göster- eı:ı ov) et erm . !la~. ıy~.yı ıs _ı 
'8bş v• Se\ mış oldugum bu şirin ka- t slim llhnmış ve birine parti ile Hal- mektedır. Sovyet kıtahw, F ın kızak- planları_nııı tamı~mıylc duş~uş oldugu-
182a c.t~ Erz~ncan Ynziyetinde midir? ıtevi. d'ğerine de ziraat bankası yer- :ııarının baskınların~an k?rk~rak a- ırn J:>ildırmcktcciıl'ier. Kar~lı berzahın-

.5 ~.lelesıntle mahvolan bu eski ve leşınistir .eş yakamamaktu, şıddetlı soguktan clakı taarruzun akamete ugramusından 
:rıht tıhir ayni l\kıbete bir kere daha Müthiş bir itham 1 muhafazları güçleşmektedir. sonra !~uslar La<loga gölünden I'etsa~ 
ıTuğı. mıştırh_ . . Fakat, doğru ol~nsı lazım gelen Lonura:. 9 (Radyo) - ~elen ha - mo_ya kadar hudud boyunca dört muh-

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. Sirketinin halkaptncır kumcış fabrikaa ... 

1'arafandan mevaim clolayiaiyle yeni çıkıırdıiı kumaılar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

r Ql{Jl .suyu Ustündekı köprilyil ve bir itham. zira gördük ki bu binalar- bar.ere gore Ruslar Karelı berzahın telıf ııoktndan taarruz yapmışlaı·dır. 
J~nd-ıkı fidanlığı geçiyor şehre gi- ln beton~rmenin çill\entosu. kumu d~ yeni taarruzl~rdan vazgecmişler- Bu taarruzlar 'l'alvajearvi, Soumusal,:n r~,,. 'Muhterem lnöpUnü karşılı - ve demiri biribiriyle ta ilk günden i- dır. ~unun .~e.~ebı, e7za~ :e cephane ~ni, Sal~a ~·e _Petsamo mınta~aları.nda 
,. 

1 
t..'k kalabalık, sakin ve iyi gj _ tıbnren an ımup karnıı!lmamışJardır: naklınde gorulen. müşktllattır. ıcra edılmıştır. Fakat TalvaJearvı ve .:,~1~ ~k nazarda herşe)" yerli yerin- Cimen\o ve kum rÖnk' değiştirerek So\:yet.le~, bUtiln hudud. bo)'unea Soumisalnıi muharebelerinde Ruslar Yeni yaphracaii•mz elbitelcr için bu mamuliih tercih edlo 

tıe • .._.arşıdayız: İşte nmi orta rnek- ınangal külü halini alll)ıslar, VE> de:nir me~zılerı~ıı muhafaza e~ebılmt!k ga- kanlı hezimetlere uğramışlardır. Sal- •s A T 1 Ş y E R E R l*-J" 1:' kaç çatla~ vannı§. Asırlar rubuklnr ise her hapgi blr yeni in•a- yesıyle sıperler kazmnga başlamış- la muh~rcbesinde de . Finliindiyalılar .*- L -~· pa~~ olan §U ~arıf Keryansaray sa- da tekrar kullanılabilecek gibi tıır - larpdır: . . . başka bır zafer arefesınde bulunmak- :., 
ten ~ a1!1 ve muzenin kapısını silsli - temiz ve yepyeni y{\pmışlardır. Hal- . a.rı~. 9 ~Rnd~ o) -.?oom~~'mlmı h~- tı\dırlar. B!rinci kordonda 186 numarada 
YürU~ıkı Ç-O§menfn suyu akmaktadır. bu ki betonarme imtizaç edip knya. valısın(le ~ er.~t ı:nevkıınde ırnha edı- Nihayet Pct amoda Ru ların elde ŞARK HALI T A Ş 
'l'ok ~~ruz. Mütebessim ve minnettar la J'llı çimento ve demir demek değil len.~.ırk dorduncü Ru~ fırkasının terk edilmiş olan netnyiç ile hiç de rnüte- • ~· 
devı:r lar •.. kendilerini ziyarete gelen midir? e;tıı:tı har~ malzemesı <;oktur .. R.usla:, nasip olmıyan mlihim zayiatla temin 
k I ~ huyUk ~~ini muhabbeUe l n t .. d . \eratta Fın topraklarınınderınlık~rı-ledilmiştir -~~~~~~~~~-~~·~.~~~~~---~~~~~~ 
d~ş ıy~:-lar. Aralarıncl~n ge~erek b f - t~ ~narm~p ıc~ ektmıfş ~lan ra~- ne alınmışlar Ye muhasaraya alındık-' Soy\·etl~rin yeniden barruzlardrı ı:ıed~Yç\anına geliyoruz İşte ka~~; ~~('·d~ cın!'~ ıp:.e t o aJ -~c~'lsını gor tan sonra iki gi.in süren bir muharebe bulum;.nlnrı uzun hazırlıkl~ra bağlı'_ BRISTOL ru e ~: üç sene evvelki ·hali ile du ıJ.a~ o"~Ü em~ndıf!l Bı, eessl rkııtn 'ken .okant: neticesinde tamamen imha edilmişler - dır Ve .kış mm;simi bu hazırlıkları he 

Yor. lşte At tü k - verır ı. ursa e e rı ş r e ı clir · -ayak~ ~ a r heykeli: Dimdik, müdürü rahmetli dostum George~ · . men hemen imkansız kılmaktadır. , 
Fakat 

1 

garbı Akdenizi gösteriyor .. Laudet iqe, kendine haq saffet ve he- ... Rusl~r~n ~u ~uhar~bed: on hın Kareli berzahında Ruıların yeniden 
bir k!!J ol tara~a bakmayınız. Orada yecnnı ile Tokad müteahhidinin bo- olü ve ıkı bın esır verdıklerı anlaşıl • faaliyete geçmeleri mümkündür. Fa-
caksı,,-:z V4! demır. yığını ile kaşılaşa _ i!azına sarılmakta tereddüd etmezdi. mışt~r. . kat .şimdiki halde buna pek az ihtimal 
teni ltn. Halkevı.' Tayyare Oemiyeti, Titiz bir Türk hanımının hamamda Fınlcr, Rus to~raklarına gırerek verilmektedir 

_ te~rr:ıa hakıle yeksandırlar. ~ocuğunu yıkarken gö::ıterd:ğ· itina ny~ıca zarar verdıkten s~nra, m~vzi- G~zct.e~ muha~irleri Finlandiyala-' 
_ ll . hastahane de yıkıldı mı? !1e betonun kumlarını h'ice sudan ge_ !e:r.nden uılakla mak ıstemedıkle- rın clört ıln beıı hın maktul vermiş ol-1 
_ ~~ ır.. çirtip icinde toprak ta"nesi bıraktır_ rinden .te~rar dönmüşlerdir. duklarım Rusların i e tnkriben 1 oo 
_ ~ şap hükfimet konağı?.. ın1yı:n bu vicdanlı mühendisin. çap- Helsınkı, ~ (A.A:> - Petsamo mm- bin kişi ka~·ıp ve mühim miktarda ma1 

Be yoğlunda 

OSMA Ni YE 
_ ~ arr.. raşık Türkçesiyle ameleye bağırıı:1ı takasında Fın kesıf kollarının büyük zeme zayi ettiklerini ilave etmektedir-

~ a an v~ya filan binalar? ktılaklanmda rınlıyor: ' bir faaliy~t gösterdiği haber verilmek ler. 
: ,~ ~yı~-, hayır, hayır! . -Yıka, yıka, çak cok yıka .... Dur- ~dir. B~ k?şif kolları Sovyetler~~ ile- Paris. 9 ~Radyo) - Finlerin Pet-
- t.~ e. ı~e bunlar neden yıkıldılar? ma. durma. yıkn. yıka... rı mevzılerın~ taarruz. ecler~k duşma- snmo cephesınde kalan Rus kıtaatını 

Bu her iki otelin müıteciri Türkiyenin en eaki otelcili 

tıu l\ÖYltı~ının dolma ve çürük olcluğu_ !{umu yıkaP '\ktan vazgeçtik, fa- nıtı e:zakın~ ımhu etmışlerdır. muhasara altına aldıkları Amster _ 
)'are ce~ orl~r .. Ha~ Halkevi ile tay_ kat betonu dontuş çimento ;ıe kağıı·- ., pığer cıhette~ S~v~·et kıtaları so. damdan haber Yeriliyor. 
Jtıeıni,l Yetı bır muddet tesellüm edil- mak .... Ve kumdan çalmak. çimPnto gug.ı kar?ı ken.d lerını muhafaza et- Mahsur kalan RQs kıtaatına bugün 

B. Om er L;jtf i Bengü 
\• a dir 

PJrer.. <lnn çalmak, betonun fennt terkilıi 'll~k ve Fın keşıf kollnnnının tRc:s~~- tayyarelerle. erzn.k paketleri atılmıştır 
J r ı ~ ~ı;tüddet tesellüm edilmemiş _ miktarından çalmak... Çok kazan _ <ıünd~!l A kurt~ılmak hul'\uı:1unda buyuk Bu paketlerın mtlhım bir kısmı Fin a-
ıtıişlr? t' son_ra nasıl tesellüm edil _ m~k ... Ucuza maletJ'llek ... Cinayet! -nUşkuluta ugramaktadırlar. razlsine düşmüştür. 

4 4: Sen~lik . ~crübeli idaresiyle bütün müıterilerine kendiıinı 
ıevdırmııtır .•• 

tah~ı\· şte bır muamma ki, tetkik ve Tok~t Halk~vinde ölen genç bade- oo-------
'r~e muhtaç. menın buz gibi elleri müteahhidin s t ı D d 

dan ~t şeh.rinin kayıpları bunla Hclcbet bOJ'IlU~da olacakhr. arsın ı ar evam a 
-~~ellerinde misafir kalanlar evlerindeki rahab bulurlar •• latanbulda 

Lutun Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar .• 
Huıuıiyetleri çok olan bu otellerin fiyatlan da rekabet kabul etmi

y~k derecede ucuzd~. 
J'ois ,~ 1 ret gıbidir. Oh ... Tanrıya !:!~k- Uıkfn. hükOmetimizin yaptıracağı 

·ı •• ~u - tahl-ikat bu ithamın hakikatini te!'>-
~ . :. b\t cclerse n(laletin penees: bPton"l 

A~as ~ı, : "!ksar ziyal't!tini unuta k zulmettiren gaf'li ensesinden yakaıı
~·.ati"lJ a vıluyet kona""nda E b rha • rncak 'e o gibilere en müsklt dersi 

" n '7.nJ 1 h ~· • "r aa .e-1 kt· mi.: - ze e nkkında M.nr . vere<'e ır. 
kre' v. rdiği izahat ara~ın, 1 $efı. - ZUimeden tabiat deP.il. fen değil. 

-.\ulhassa ·ikkat ed l'ua.n §u söz- b~lki ynksulltığun mahsulü olan ker 
tcnt ~re Gda yıkılmı .:nım.._. . ınç., ve mu~akknk k', bazı kötü ruh-

~'!ren Yeni beton bi~ 
1 
• arıza gös- lu ınsanların ga.fleti ve çok kar et_ 

e sonra, 0 a-ece san~ nr2d2ır.. mek hırsından gelen aczidir. 
~e doğ- Naşuhi BAYDAR 

Mareş;I" Göriog 
Harbe devam edebilmek içira banka· 

ların depo!arında~<İ eşyayı 
, . müsadere ediyor• 

tiıı"~nrıs,Agl (Radyo) - Mnreşnl ao· - 'k tö 1 l • 
1 

.. , man ı r: a r ere büyiik mlie!ı~ec;e ~ah!!'lc·-
l elıilmesi · t ya_nı~ .ınrbe devam e- rının kazançlarına karc::ı ş'ddetli tt>,l
hlnrı nı emın ıçm mevcud 'Qnn-nıü. dn depolarındaki bütün esv birle" alarak, bu k zançların varı ,_ 

• \ iresine emir verdiğ• .... fanın nı nlac~ğı, Alman milletinden ·azami 

- Bn,~taıc,ıfı 1 inci sanifede - Münnka!Ut bir dereceye kadar baş- _. ......... ~!"'• .. ml!!ll!l!l!llıııtı!!.ll!lll•~!l!!lllllll ... lll••••mJ!! 
gelince TUrkün n er yavmağn muk-ılnrnış ve felfiket mıntakasına külliyetli " y·- ' - = ~ ~~ ~- - = ·~ ~ ·--

tedir o1duğdnn b\r delHdir. çadır, giyece-k eşyası ile erzak ve ilaç enı· de . t v • ı l~trnbul, 9 (Tdefonl ) -Suşe~ri. gönd~r!lm'ştir. UmUmUll IS egı e 
nin bir çok köyleri, zelzeleden top lstanb \l, 9 (Telefonla) - Bugün 
rnk }:ığını ha~ine gelmi. t .. r. ~u: ar- Tr;ıbzondan Gümüşhaneye yatak, yi- Tosun Paş·a· ~-e Yumruk Şarnp·ıyonu 
(la nüfus zayıatı ehemmıvetlıdır. y~cek \'e giyecek ec::ya gönderilmiştir 

'.telzcle mıntaka~ın{l& kar fıı tınn- . Gümüşhane, 9 (Hususi) - Btıgiin Yalnız ıkı aun daha teındid edibnlttir 
ı devam .etmektedır. Her tarafta aç ~ıcldetli olm~k üzere iki zel1..ele hisse- 12 S k~ • l. rll ı l kt d l on anun CUMADAN itibaren 
~ur nr c o aşma a ır ar. dilmiştir. Hasar volçtur. 

ErbaadR buş-ün bcşyüz ölii gö~1~il- Aydın, 9 (Hus.usi) _ Bugün biri T Ü R K Ç E 
çlü. Ölüler, bı:·er bırer ~asl7d;hp, saat 12,30 da diğeri bir saat sonra ol- L } H d• H d J k ÇOCU~lar, UDl\ '\e babaları ile bırlıkte mak üzere lıugUn iki zelzele hissedil- ore • ar } ovar a 1 ta 
gomıılmekted r. migtir. V E 

_E .. b~a merkez knzn zayiah 92G ve ikinci i oldukça şiddetli olmuştur koylerın 3321 öllidür. Hasar \'Clktur. 4 N B k • • 
Tokatta köylerle ~eraber ~md~e ı~;nbul, 9 CTclefunlal _ Sa~t ·~~~~-~~~~·a-~~~~~S~~-e~~Ç~IS~l~~~~~~~ı 

lc~~nr te bit olunan ınsan zayıatı on Karahi arda bugün de ·k· 1 l l ~ · bPıt buldu ı ı ze ze e o - __ ~ ·~ 
·., . · muştur. Şbınkanhisarda pkılan "le~ .~~~~~,~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~• 

merkezde on b·r biq yoz ·e köylerde Raş- ı·t Rıza E~ s·"' d .. 1" k 11

• 
ki hin b ş yilzdUr Zayi tasdikname . ~ - • a 1 e ı y" trosu 

Zelze.e yerler"ndcki her türlü ce- Bornova Ziraat mektebinden 937. 
11 lkıncıkamm Perşembe gimii akşamı 

ınhmn tehiri hakkındaki Iay:ha, bu- 93 eııelerinde almış olduğum tasdii\- T S · d 
yün rıdl;ye encUmt!niıHle mi.izakere ııameıni knybettim. Yenisini alacağım- • ay var.:? ınem ...,sın a 

d ·ıwbtir. dan eskisinin hilkmil olmadığını ilan l L K T E M • / [, 
1 tt nbul, !' (Telefonla) - Feli\~et ederim. s 1 mıntubsınn giden doktorlar. bugün Nı\Zilli Altıntaş mahall.esinde Sokak açıarından Utan 

<;;ıırki Kurahisnra muvasalat etmiş- Xo. 30, hane No. 31 ı T d ·1 
1<'rcli,.. Tlii!tc11iıı nljT11 "]\f1u~fnff1 f':mınrız V 0 Vl 4 perde_ 

l '
=7 a-ı_·}·are sıneması 1 T .... fs~,,.,ı'" .?64~] YAZAN: MAHMUD rEsAnt T .- .... 'C "> n YERLER NFMARALIDTR. BİLETLER SATILMAKTADlR 

"lltlRE ı 'O ab • feclakaılıklar i tiyeceği b:Jdiril yo!-. 

Ucuz 'sinema günü ~ r ~ 

BUGÜN = ~ 
BUGÜN ı·e YARIN 

Kültiirpark Sinemasın ia 
• !i'CYCKLERE Saat 2.30 dan gece yarısına kadnr 

ALEBE •t• oc ı,ıususı: 15 B1R1NC1 10 KURUŞTUR 
Bu fiyatı~ K "CK: ııvsusı:: 10 B1Rl~C! 6 KURUŞTUR 

AYRJ(' 
1

. umn.rbaz 'C Şen Haydud fillmleri görülecektir 

•EAXSLAR ·• 1Ct':~l:.TRO JFRNAJ., ııe RENKLi MIKI 
· ARBAZ: 2,30 - 5,30 - 9 da ŞEN HAYDUD 

• 'c-c~ı . 4 ve 7,30 dn BAŞLAR 
• A gününden 't'b 

Çıiıg;~nyB;küi;~ gfi••l filmi 

SART\IS 1·e 
c.AŞJ{J 

SIN 

ARAP DiYAUININ YEGANE SES l\RAU 
.V G Ô Z Y . .4 Ş !., .4 R I 1ıe Y A Ş A-
A Ş K > filinıle1-inin unutulmaz 11 •n'atkarı 

AB D Ü L V E H A B ın 
Aşk.. Heyecan ve Hicranlarla Dolu 

BEYAZ GÜL 
TÜRKÇE SÖZLÜ V E ARAPÇA ŞARKILI 
Ayrıca EKLER JURNAL son dünya hadisatı 

Oyun saatlan: Her gün: 2 --4,30 - 7 ve 9,30 da Pazar günü 
11.30 - 2 - 4,SO - 7 ve 9,30 da 

,, 

E L H A M R A Siııemnsı.nda 
. Bugün 

BCJJUZ Jlı'H7ı•ıırn çukır oözlii, giilm· yii::iıi yıldızı 

GARY COOPER • 
ın 

Bu sene ycg~ne ol:.ırak göreceğiniz bUyük filmi 

SEANSLAR: 2 3,30 7,30 - 9.30 da .. 
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. 1940 Cumarteıı 
6 Konunın.nı 

10 Kanunusani 1940 Çarşıurıba 

ı:.m .. ci ve Eyt 
1 n, IJ ..ı lQ S 

• 1 a.an: 

Eşa _·o. Yeri No.su 

Ut:µv ~0:::4U 

Kıyır.~t~ rr .1 ... 

etallum 
Aft~1PÜLLER. 

Bol fsık Ucuz fsık , , 
c. 202) lzm'r Akden:z ,ı h. :llimar Kemal 13, 15, 17.17 1, 1 Kiirgir 11.850.- 2,400.-

203) \'C D kt~r h .uo. c.ıddesi 15 - 21 - 1 dört mağaza \'e 
Aua 971, par,;el 1. yazıhanei ~amıl Temin eder 

(672 ~!2.) (İstanbul hanı) 
Yukarıda ev•afı J zılı ~mhık salış Led~li lıımamen peşin olarak kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. 
ı ~ !h ı birdir ve katidir. 19/1/940 tarihine müsadif cuma günü saat onda hmirde Banka binasında 

rnvııılacaktır. 
2 _ A.ı;cı olanLr bankamızdan :ılacakl:ırı şartnameyi okuyarak ihale gününe tesadüf eden 19 1 940 

cuna gunü şartnamede tarif •llild'ği veçh'll' teklif zarflarını teklifaahibinin bir vesika fotoğrafı ile 
saat o~a ka"''' buradaki ~ubemize tevdi etmeleri ve daha fazla tafailiit almak istiyenlerin her gün 

Ma T~v'frölK 
BA }"KENT 

bankamıza müracaatları. 40 
Peştema cılar No. 73 

lzm ~r f\'1uhas~bei hususlye mü .. 
dür:üğiinden : 

Bedeli sabıkı 
Lira Kr. 
250 04 

Cinsi Mevkii 
Kah\'ehane T'!kilikte akar çe~me kar

şısında 
İdarei hu s\·ei v'liiyPte aıt olup vrlcır,da yeri ve evsafı yazılı kah

vehaıw 3 sene~ 1 ,liet k' ,.a \"r·ımeı, üzPre 3 1 ·940 gününden itilıaren 

00 beş gün nı ı "'1e t 1
( :ı.'" l"TP'!lya c"karı.mıştır. Kira~ına talip olanla

rın şartları ö"•renmek üze•e n r giln m• ha·ebei hususiye müdüriyeti va
ridat kalemine ve pey rMe'< ; ·,"nırr:'ı de ihale günü olan 18 11940 
perşembe gOnO t'l.ıt ~ ' :rde y ı! ' di bı.;·uk depnzito me.kbuzları ile 
birlikte vilftyLt d&:ıxi rnc, r:ıen.ııe mu •. c~allHı ilan olunur. 

6 8 10 49 

Tur~
sind<'\: : 

• ---
• •• 

Şuberr'z'r rt t . 

• 
., ... 

, ğı der: \'e barsaklar artılıga 

çıkarılmıştır. 
lhaie 16 1 9 ~ r ı & s, nt on he ·tedir. 
Depo ak~ ı k yun tu.: , ı .. ysuz, '100) Erkeç, oğlak (100) bar.;ak 

(50) liradır. 
Şeraiti~· 'n ' r l .'. l . K. i .ı· şubes ne göııderilmişt.r. Ta-

lipler orada g 4 6 8 10 ---~ 
Mevsiın hırs -lığı: Zayi 

Tepecik mıh · ' Ç Ab~ 1- b k" Zevc·m llimetuka rusumat aş ·a-
lah arabacı B. H m• P oU çal- ti )ı hrna,; Hakkıdan bana mu hasse,; 
dığından zabı aca ya ~ anmıştır. 

eran1:' r.1aa~ına ait resmi senedi ziyaa 
Hakaret: - t - d · · · k -

Kemer caddosinde Yu•uf oğlıı lsma- ugra tıgım an yenısını çı aracagım 
il Şirin sebebs'z Ali r.'>u Sa'd Yıldı- dan e>kisinin hukmü yoktur. 
rırna hRkaret ett'ğinden tu+ulmuştur. E)IİNE 

Sıhhat vekiletinin reami ruhıatını haiz 

ş;ddetli BAŞ, DIŞ ağrı!armı, Ro · 

MATIZMA sancılarını, SiNiR, ra -

hataızl:klarını derhal reçirir GRiP, 

NEZLE ve SOCUK ALGINLl~INA 

karşı müessir ili.çtır. 

icabında günde 1-3 kate alınır, 
Her Eczane le bulunur. 

Kayıp makbuz 
İzmir Esnaf ve Ahali bankasından 

,atın aldığım bir hisse mukabilinde Telef on 3332 
8 1 '928 tarihinde ödediğim 20095, 
20096 numaralı dört liralık ve 5 2 
928 tarohinde ödediğim 21162 numa
ralı iki liralık ve 3 3 928 tarihinde 
ödediğim 21376 numaralı iki liralık M ETALLU M 
yani cem'an sekiz liralık makbuzlarımı 
zayi ett'm. Yenisini alacağımdan es-
k'si>ıin },ükmü olmadığını liiin ede 
rim. 

Sabık maliye memurlarından 
Mahmıııl 

çl·ne T 'rk H __ ı'a kurun1u şube· 
fin 1.en: 

Kurumumuzun bu >eneki kurhan deri ve barsakları 25 birinci 
kanun 939 tarihin<len itıbaren 15 ikinci kanun 940 tarihine kadar 20 
gün müddetle açık nrtıı may" konulmuştur. Deriler için 250 barsaklar 
için 50 lira teminatı m•,·akk5tıt akçası yatınlacaktır. 

Şartnamer; görmek i liytn alıcıların İzmir, Istanbul, l:'~ak, Ay
dııı, Denizli, :.\Iuf:la. Söke, !\nzilli, Karacasu ve Bozdoğan Türk hava 
kurumu şubel~rimi~e r.ıüratt•ıttları. 1 4 7 10 

--~ 

lV"< kine 'f amir hanesi 
işi gününde tes'im etmeği prens:p ed.nen 

nunla ift'har eden bir müessesed ır 
' Kestane pazarı demirciler 67 - 69 

ve bu· 

1 

• Ziraat bankası 
ICURULUŞ TA P.IHl IMS . 

Sermayesi: ,1 0,000,00D 1"ürk lirası Şu!H 
v ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

T. İş Bankasın n 
1939 K. Tasarruf ikran~iye P~·anı 

32,000 L i r a M Ü k af ? t 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muıammaları 

BAYLAR 
~Çin palto, perdesü ve iyi elbiıe 
ve baya n lar İçin aiır mantoları 

1 V. f . Henri Van Derzt 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

American Eksport LineB, ine. • 
Nevyork 

N evyor k için 
Eksplorer vapuru 8 2 inci kAnun• 

doğru bekleniyor. 
Ekoilona vapuru 14 2 inci kilnun• 

doğru bekleniyor. 
Ekschester vapuru 21 2 inci kAnU• 

na doğru bekleniyor. 
Servicf'I Maritime Roumain Bucare•t 

Köstence için: 
Bucureşti vapuru 10 2 inci kinun• 

doğru bekleniyor. 
Alba julia vapuru 13 2 inci kanun• 

doğru bekleniyor. 
Atid .Val'ifation Compaııy - Haifll 

Beymt , Hayfa, İskenderi)'E! ve Pot+ 
Sa it için: 

Aüd vapuru 16 2 inci kanunda beJc.. 
leni\'or. 

Vapurların i•irn ve tarihleri 'ııalı• 
kında hiç b'• taahhOci alınmaz. 

TELEFON: 2007 - 2008 

Olıvier ve şurekcis t 
Limited 

VAPUH ACENTASI 
Atatflrk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

L<ındra ve Livernol hatlan 1~111 
piyasanın ihti.ı acına gllre vapurlal'I' 
mız sefer yaı;acakb~dır 

E~sir Şahap 

İBR AHİM B"snr memelerini gi· 
KARAKAŞT A -ler ir. K uvveti, erkek· 

Bulursunuz I:ği, iştihay ı artt ırır 
ODUNPAZARI No. 12 

1 .&\\11111111111111111111111111111111!11111111111111111111111111111 ı 11111111111111111!11lltl111111 lll il l IU/&. 
~ AL~AN< A . ~ 
- lataayonu Karşısında Yeni Açılan D s; 

E ' .. "' ~ = ~... :;;..o'! = e .. 16~ E ::::: tr:, ~(t'i~ ~ = ~ ::::: 
- Hu~u'i H -tahanesi Hususi fJ.ıt"tanesi ~ = hV;, w- ::::; 

SAHiBI lzmir~"Als.anmk ~ 
= Dokt ,r Operatör 19 >:ı:~ :::::; 
I~~ ADİL BİR .,~

9 1 
;::::; 

İımirin r•n bıırük ihtipçlıırından hiri~e <ekabül etmek üzere' ~ 
hazırlanan ve lıt r tiir;ü 1~r~:1i +ck:ın1Ullit, konforü ve kalorit'et, ront- ~ 
ken ve elektirik tm1 aYilni~·le mücehhez olan E GE hususi hı.star.es i ~ 

- Al~ancak istasyon karş;sında açılmıştır. ~ 
Her ~ubeye aid hastalar kabul ve rniltehassısları tarafından te- ~ 

davi edilir. ~ 
;::::; ;::::; 

M-''r.s~"s"' -~ ' · Z"' an Doktor bul• -nr.ır. ~ 
~ 

- Fa~,ari:i :ri.d1 başl ·tr. ~ 
;::::; 

F'AK!r. fi.·!. J',lLAR IÇl.V HERGÜN SABAHLAN! MUH- ~ 
TE:L/F şr.:ıu;LJ;'J:B AILJ POLIKLl.VIK DE YAPILACAKTIR~ 

KURALAR: Şubat, 1 Mart, 26 Ağuatoa, 1 Eylül, 1 ikinci teırin ta· = ·ı FLEr ON 2918 ~ 
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Para biriktirenlere &8800 l' ra ikramiye v"recek 
Ziraat bankasında kumbara'! ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

a z 60 lirası bulunaııiara senede ort def1. çokil~cek kur-. ile aşaırıdaki 
pli.na &öre ilı.ram11e d".ııtı•K, ak,.,~: 

4 Adet ı ,uu Liralık 4,000 lira 
4 c 60~ c 2,000 • 
4 • 25 c 1,000 c 

40 • 10" c 4,000 • 
100 c 5) c 6,000 c 
120 c 4) • 4,800 c 
160 c 20 c S,200 t 

DIKKATı Hesaplarındaki pqr•lar bir sene içinde elli liradan aşairı 
ılOomiyen .ero ıKrarnıye \ık tığı uı' dirde ~ :ıu fazlasiyle verilecektir. 

Kur'al nr •ener!· dört defa, l t)'ll\t, 1 birillcılı.an.ııı, 1 man ve 1 iıa
ır:iran tarıhlerjude çckılccc~tir. 

rihlerinde çekilecektir 

lKR " MIYELER 
1 Adet 2000 liralı:ı 200;) lir ;ı 
5 • 1000 .. 500) .. 
8 • SOD .. 400J • 

16 • 25J • 4000 • 

60 • 100 .. 60{)0 • 
95 • 50 ,, 475) ~ 

250 ,, 25 "' 625) 
"' 

435 32000 
T. it bankasına para yo.tırmaklı., yr ı.,. ~ para biriktirmit olmaz, ayni 

zamanda talıhinizi de denemit olursunuz. 

= . ~ = ZMl ) !i!E - - ... :::!!! = :::!!! 
PAf~UK MENSUCJ\T § 

= T ~ _ ürk Anon; n-ı ~ir ·eli ~ 
- Şirketin Merkez v" Fabrikası: lzmirde Halkapınaroaır. ~ = :::!!! 
__ Yerli Pnmuğundr A t, Tayyare, köp.kbaş, Değirmen, Geyik ~ 

['.:"' •C Leylak markalarını havi he nev: K"bot Bezi imal eylemekte ~ 
- :::!!! 

olup malları A,·rupan!n .ıyni tip mensucatına faiktir. ~ 

- T elefo ... No. 2211 ve 3079 ~ = ~ 

T ?)O'r-:ı.f adr ~"i~ '3 ı vı-" · 'z·rnir ~ = :::!!! = :::!!! = ~ 


