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Öğle :12,16 Yatsı :18,26 
.kindi: 14,37 İmsak: 5,48 10AREHANE: lk:!lci Beyler sokak. lzmir 

Tif. 2776 Tlc. (ANADOLU-lzmir) P. kutuau 405 
(ANADOLU) M"tbaaa•nda baoılmıttır 

Nüshası her yerde 5 kuruftur 
Rerdn~bahl=lım~e~:k:u~s~~~a~s~l~g~a~z~e~te~d~i~r------------~--7_9_4_0 __ ~-G~b_n_il_g_ft~m~is_n_u•_·h_a_la_r_2_5_k_u_•_u_~_u_r_ 

Milli Sef Felal~etzedeJer Arasında • 

Reısic u muzun 
Milli Şefimizin, çok sevdiği 

Türk nıilletine • 
nıesa11 

Felaketzedeler; Milli Şefi Aralarında Görünce, 
Derin Acılarını Unuttular Ve Ona Sarıldılar 

T ... kat, 1 (A.A.) - Reisicumhur t:r. 
!~met !nönü Türk milletine hitaben Kızılaydan beş yüz Lra ile vi-
To~attıın aşağıdaki beyannameyi yecek ve içecek gelmiştir. Civar vila-
neş.r buyurmu~lar~ır: vetlerden de gelmektedir. 

cZelzele felaketıne uğrayan mm- · . · · d ' 

ve giyecek gönderilmiştir. ikinci par
ti bugUn yola çıkarılacaktır. İki bin 
yatak ve çamaşır hazırlanmaktadır. 

Feliiket mıntakasından getirilecek 
yaralılar için 200 kişilik yer ayrıl • takamızdan bütün Türk millet'ne Kayser:den gelen sıhhı ım ad ne-

.ren! yıl için yürekten temennileri- yeti faaliyettedir. nııştır. 
mi takdim ederim. Yaralılaı dun ilk kafile Turhal ve İstanbul, 1 (Telefonla) - llI ili 

~akııı_ ve ~zak. ~eden: mi_ll~tıer.in Çorum hastahanesine sevkedilmiştir. Şef, c!üıı EPiııranda harabeler ara
v~ ı~sarıyet al~mının acımız ıçın gos- Amasya hastahanesine de yaralı gel- "ı.ıda tetkikler yaparken, tırnakla -
terdığl .ıempa~ıye Türk milletinin yü- kt dl 7 kamyon köylerden has- riyle topruğı kazarak oğlunun cese-
rekten teşekkürlerini ifade etmek is- me e .r. s'ni çıkaran bir kadın :11illi Şefimizin 
terim. taları taşımaktadır. boynuna sarılmış: Tokaddan buraya gelmi~lerdir. Fe-

F61Al'et mıntakasındaki vatandaş- Erzurum, 1 (Hususi) - Bu ak~am - Giresunlu i\1ehmedim burada laketzedelerle görüşen ve alınan ted-
•arın 111"emleketimizin her tarafında kalkan trenle Erzincana yeniden yi- öldü. O da askerdi. Senin oğlun idi. birlni gözden geçiren cumhurrei•i· 
a~akadan mütehassis ve müteşekkir- yecek, gıda maddeleri, yemek pi~'r- Sen sağ ol, babamız.> miz akşama doğru buradan ayrılmış. 
dırler. Vat~nın muhtelif kmmıa;ı mek için kazan, tencere, lenger, ta- Diye haykırmış, gözyaşı dökmüş- !ardır. 
arasında ııoze çarpan yr.kın ve sag- .. . . . iilr. Milli Şef, bu anayı şefkatle ku- Ankara, 1 (Telefonla) - Erzın. 
lam te..anüd ile bir büyük milletin bak, kaş~k gona.erılmıştı:-.. caklamıştır. candan hareket eden yaralı trenle-
sev!nç ve acıda nasıl yekpare bir aile Son yırmj dort saat ıçı~de. E_r~u- Yolun kenarında, üç çocuğunu def- rindcn biri Sıvasa gelmiştir. İçiııd~ 
olduğu11u röstermiş oluyoruz. Mille- rumda bir sarsıntı kaydedılm:ştır. -ıeder. bir baba da: bulunan 163 yaralıdan 74 ağır yara-
tlmiz i~indeki bu beraberlik ~ayesin- Adana 1 (Hususi) _ Adana, fe- - Sen sağ ol, vatan sağ olsurı.> !ısı Sıvas nümune hastahanesine ya. 
de buf(lnler!n en az sarsıntıyla ge- Jaketzed~ kardeşlerimize yardım j. Diye Şefin ellerini öpmüştUr. tırılmıştır. Diğerlerinin pansımanla-
çecef!ne ve her zorluktan milletimi- . . . r k Tokad, 1 (Hususi) - Cumhurrei- rı tazelenmiş, istasyonda sıcak ye· 
zin yeni bir kudretle çıkacağına sar- çın seferber hald~dır: 20. bın ıra. ı- simiz burada bir müddet kaldıktan mek, çay verilmiş, bir doktor ve bir 
aılm:ız imanım vardır. zılaya teberru edılm:ş, bınlerce !ıra- sonra Niksara hareket buyurmuşlar- sıhhat memuru trend~ pansımana 

.Ferdler! arasında karşılıklı vazife !ık eşya ve erzak da ver!l'!'i•tir. dır. devam etmek üzere ayrılmıştır. Has-
hıssi ve bütün cemiyetçe vatana karş, Sıvasa ilk parti olarak dün yiyecek Niksar, ı (Hususi) - Millt Şef talardan bir kısmı Kayseri hastaha-
fedakArlık duygusu sağlam milletimi ,-~-..-------~-----:--------;;:-- ı 
~~k:r:Jc~~r.reniş ~n 1::.:::::~rmu- Teberrular devamda YENİ SENE 

Amaıyadan bir görünüş 
nesine yatırılacak, bir kısmı da A·ı-ı <abP!i, ikisi dün gece olmak üzere 
karaya geçecektir. Erzınrnnda ikisi çok şiddetli üç zel-

Erzincan, 1 (Hususi) - Biri bu - Devamı 4 üncü oahifede -

1 Memlekette Seglap 1 

Bir köy halkı dün ka
yıklar la kurtarıldı 

Bursanın Mustafa Kemal paşa kaza
sında seylaptan ölenlen 19 kişidir Istaııbul, ı (Telef!::s _lnön~ün 1 • ve cı•varında de- Alm:~~;!z:~~;~~ de 

!aat 18,5 da Erzincana muvasalat e- zmır v• t• h • 12 t .. k l k taştı 
Paris, 1 (Radyo) - Paris radyo- .o..zrmas l ne rı me re yu Se ere 

den Cumhurreisimiz, saat on dörde b• l" k su bungün yirmi bir dilde tercüme e- İstanbul, 1 (Telefonla) - Şiddet- Samsun • Amasya tren yolunun 
kadar hususi trenlerinde kalmışhr, r ı• n ır a a a var dilmiş bir mesaj neşretmiştir. Bu me 1i yağmurlardan küçük Çekmece gö- 100 metrelik kısmında hat bozul-
DahlUye ve Sıhhiye Vekillerini, dör- sajda, yeni sene içinde de devam ede- lü taştı. Yolları su bastı. Karacabe} muştur. Trenler aktarma We işlemek-
dünc'l umumi milfettişi, Erzincan ve cek olan harbin, rr.;'Jttefiklerin zafc- boğazından denize dökülen Nilüfer tcdir. 
E;rzurum valilerini kabul ederek zel- l ri ile neticeleneceği hakkında deriıı Halife ve Karadere sulan. boğaz tı- Menderes, Gediz ve Bakırçay SU• 
zele ~eliketinin son vaziyeti etrafın- Uafk, /elakefzede kardeş erine bir itirr:ad mevcud olduğu ve ingil- kandığından tersine akmağa başla- !arı hala çekilmemiştir. Menemen 

fl 
1 

tere ile Fransanın, yalnız kendileri dılar. kazasının Harmandalı köyU Gediz 
da iZthat almışlardır. d d t h l ••k •• t kf için değil. ayni zamanda istiklal!eri- Apalyant gölü bu vüzdcn dolma- sularının hücumuna maruz kalıwı, r.rn11 Şef saat on dörtte trenlerin- gar ım a e a u gos erme e.. ni kaybetmiş olan milletler için d~ ğa başladı. Mustafa Kemalpaşa ka- köyün bütün evleri su içinde kalmış-
uen inerek istasyondan harap bele- . ,. . .· .. . 1 . lk . ik asta mücadele etmekte oldukları ve yenı znsı ve beş köyü sular altındadır. tır. Halk, evlerinin üzerlerinde bek· 
diye binasına kadar yaya gitmişler, İzmir mıl·ı yardım komıte 1

• dun bı zmırde de ha ' ge~ış m y senenin, başta Alman milleti olduğu Karacabey ovasında da vedi kövü leşmekted'r. 
yollarda felaketzedelerle görüşerek yılbaşı tatili_ne rağme~ çalışmış ve Y8:rd:m~ ~obm~şt~r .• Talı ~rdımk kb~: halde bütün milletler için hayırlı ne- sular basmıştır. Üç ölü v"ardır. Ca- Menemenden gelen bir telgrafta 
mustarip halkın sükUnetbahş sözlerle Kızılay lzmır merk~zı. de teberru mı;e erının k u unk ugu ~a o~a deı ticeler getireceği bildirilmiştir. nakkaleden istihkam bölükleri ve köylünün kurtarılması için acele iki 

kabulüne de\·am etmıştir. na arın~ a ın ; ı~ 5m h:;c;a e n --=·*·=- imdad istenmiştir. Bursa valisi sey- kayık istenmiş ve kamyonla iki ka. 
man~viyatlarını takviye etmişlerdir. Yurd\ln her tarafında olduğu gi- - evamı ncı • e e - 'r k liip yerine gitmiştir. Maamafih sular yık gönderilmiştir. Dün bu köyde SU• 

Müteakıben trenlerine avdet buyu • =0 ,l a Uma çekilmeğe başlamıştır. !arla mahsur kalanlar kurtarılmış• 
ran r.umhurreisimiz, saat 16,30 aka- B lk k • Amasya, 1 (Husus!) _Fazla yağ. tır. Köylünün birçok yiye~ek ma~d.e• 
dar mesuı amirlerle görUşmüşler, alı- a an ons e yı Uruguvay hükumetine mut' arla taşan nehir suları şehrin leri sular tarafından sürüklenmıştır. 
nac•k tedbirler hakkında direktifler z· /d müh;m yerlerini kaplamıştır. Dört un Ödemişte: .. 

fes ım O U fabrikası esaslı hasara uğramıştır. KUçiik Menderes nehrının taşma• vermişler, felaket mıntakasının di.- Montevideo 1 (Radyo) _Alman Boğ~z köyünde bir kadın boğulmuş- sından Ödemişi_n _Adagide, yolu g_•c;ll-
ğer sahalarını görmek üzere Erzin- Graf Spee g~misine yiyecek veren tur. Vadideki evler tahliye edilmişler mez hale gelmıştır. B1;1 yu~den tütün 
can ayrılmışlardır K • k d belki de Takuma adındaki Alma~ gemisi, bu- dir. -Devamı 4 üncü aahıfede-

latanbul, 1 (T~lefonla) - Erzin· onsegın ga ln a ve gün kaptanı tarafından Uruguvay =00=-----

~~~~~ ~i~a~:\~:l~~~~~:;ıı~~l~i~~~ Belgradda toplanacağı söyleniyor ~ü~~~=~i:t~ ~~s~~~aQ~li[~:s::;;ş~:p~~ Rusyoda hoşnutsuzluk 
yacak kadar hasara ug" ramıştır. t 3 • , . .. ıf t· 1 bütün Balkan ruguvay hukumetının emrıne amade 

-se yın r~ısı s. ~ ıy e Ora- olduğu bildirilmiştir. 
tasy.on binası, es.aslı tamirlerden son- ı devletlerı harıcıye nazırlarıı;a. m. Takuma, limandan çıkmış olsay-
ra hlki kullanılabilecektir. Halk, caatla konseyin bu seferkı ıçtimaı dı derhal İngiliz gemileri tarafından Q d M 1 d v A 1 d 
çadı?>lar ve barakalarında bulunmak- hakkında fikirleri~i ve kon~;?'i~ ne- y~ batırılacak ve yahud da müsade- r u ensup arın an e me e en 
tadır. Ölüler, göz yaşları arasında " rede toplanması lazım geldıgını sor- re edilecekti. • 

toprağa verilmekte, ağır yaralılar mu~~~~eyin Belgradda toplanması * Pek Çok Kimseler Tevkif Edilmiştır 
tren~r. kamyonlarla civar vilayet muhtemeldir. Tahtelbahir 
hastthanelerine se':k edilmekte, ha- -
lü yaralılar ve hastalar da burada Fela"ketzede kar- Tehlikesi 
tedav; a !tına alınmaktadır. 

Dahiliye ve Sıhhiye vekilleri ça • 
lışnılı.larına devam etmektedirler. Ha 
va, fazla scığuk değildir. Şehire yağ
mur yağmaktad·r 

Alı.kara, 1 (Telefonla) - Sıhhiye 
Veklleti, Samsun sıtma mücadele teş 
killlhna men~up bir oıhhiye ekibinin 
derhal Ama•;•aya gitmesini emret -
iliştir . 

Ankara, 1 (Hususi) - Amasy<ı. 
dan gelen son ma1 ~mat: 

'fer sarsıntıları ağır ve fasılalı oJ:ı. 
rak devam ediyor. Karla karışık ya
ğan yağmur, korkudan evler'ne gi
ret'liyen halkı dondurmaktadır. Halk 
kil~m ve halılardan yaptıkları çadır
larda oturuyor. Gelen habelrere gö
re ıeklz ktiy tamamen çökmüştür. 
Dr.~hal yardıma gönderilen bir tabur 
as'l:er, enkaz altından yaralı ve ölil-
1\PI çıkar!"" k için fa~liyete ııeçmış-

deşler menfaatına Ar~ın~r:,~r{:~~!, ed!~':n!~[ 

!Anadolu 
Kupa maçı 
Altay tarafın
dan kazanıldı 
Gazetemizin felik~tzede kardeş

leri menfaatine tertip ettiği kupa ma-
B. Gafe~ko çı dün Alsancak sahasında Altay • 

Bükreş, ı (Radyo) _Balkan kon- Uçok takımları arasında !apılmıştır. 
. · k da toplanacağı söyl·- Hava soğuk olmasın aragmen saha-

•ey ının, ya ın • da oldukça kalabalık vardı. Mç sa-
,._yor. D 2 · · h'f d 

H . . ı B Gafenko kou - evar ı ıncı •· ı e .,__ arıcıye nazır . . • 

nunun on birinden yirmisine kadar 
olan müddet zarfında İngiliz liman
larına 1400 vapur gelmiştir. Bu rak
kam, tahtelbahir tehlikesinin berta
raf edildiğine güzel bir delildir. Bu 
gemiler 3,5 milyon ton mal naklet
mişlerdir ki, ayın birinden on birine 
kadar olan on günlükten üçte bir 
nisbetinde fazladır. 

Geçen hafta batırılan vapurlarda 
bir hafta evvelkinin beşte biri ka
dardır. 

----** 
Hollanda yeni gemiler 

yapacak 
Rua aoker !eri 

.\mesterdam, 1 (Radyo) - Hol- Roma, 1 (Radyo) - Rusyada Is- riz bir memnuniyetsizlik baş göster 
landa h!lkUmeti, yeni sene içinde aı.

1 
yan hareketler! başlamıştır. Ge!'ek miştir. HükUmet, son günlerde ord 

tı destroyer irşa etmeğe karar ver- cırduda ve gerekse siUth fabrikala. mensuplarından birçok kimseni 
ıniştir. rında çalııan amala mehafilinde ba- tevkifini emretmiıtir. · 
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Dü ya zelze e 
de Anadolu'nu 

ı ·cin (ANA OLU)kupamaçı 
' "t on be te İ•ma 1 Haı<kının idare i ok ka'~ 1ni sıkıştırmağa başladı. O 

0 • ";tında başldı. Tkıııılar şöyle dizil- tuz beşinci dakikada Vahap gı.iz • 

t .nişti. 1 bır hareketle Halimi atlattı ve yer Vazlye l ALTAY: den bir şütle Altayı mağ!übiyetteı 
llırahinı. Ahmed, Şeref, Enver, kurtardı. 43 üncü dakikada gen~ Y;; 

"affet, Muzaffer, Hakkı, Selilheddin hap Halimin kepçelediği topu kafa 

Felaketzede 
iane L ·.s es 

Lıra 

v •. nkü .rckıln Hl9D7 06 

Dağların meydana gelmeai ve -2 - y, lnı?. hir vaziye· ···•·r'ıı-. B~.u' iııga- ,)mer, Said, Vahap. ile kaqıladı ve Altaya galibiyet şa Ahmed Allıa)raK 5, Y •Ja Alko-
kışrın harekatı zelzelenin volkanlar- y ult lı'.53 de And dı ğları zclzelelerini ÜÇOK: yı ·ını hediye etti. Oyunun on iki dn Jonılıro 75, ba.aa:on •• auıu 3. pamuk 
dan ayrı bir hadise olduğu anlatılı-J~:cıı-m azan: "~·hede ett'.ğ: Z2ffi•\11 zclz«ll" il' .·ecati, Halim, Ziya, İhsan, Adil, kikası Üçokun sarfettiği gayccth mensucat T. A. :;;. i~' lerı S3ıl, Iler-
yor: t!llrnn hadi•e''~!n tam:ı".ıeıı ayrı ı!d ·urul<ah, Salim, Hamdi, Said, Hü· geçti. Oyun da Altayın 4 - 5 ga'.ibi nerdo Tr;es 30, Muzaf1.,r 1Jra3 sigor-

Bir elma pişip oğuduii"u zaman H u·· z N u·· id;<e olduğunu görmü~tür. o halde ey'n. Cemil.. yeti ile neticelendi. lacı 10, tüccar terzi .1. Zekı Tanker 
na•ı; buruşukluklar vUcude getirirse elulelerle volkanların, coğrafi!{ Takımlar oyuna başlamadan ev- Oyundan .onra galip takım, emni 25, Tüccar terzi M. Zekı 'laııkcr iş-
dağ)ar da ayni şekilde lito~ferin •ı- ----ı<=<;a--ıı::r--===ı:r.; ahalarının nereleri olduğunun anla- ve! tabiatın amansız gazabına uğ - yet müd!ir muavini Bay tsm:ıil Hak ~ilerı. 7,50, Diş tabibı Ali Riza Kı:;-
ıa,ıra.ı veya fışkırmas:yle olur. Bu Düşilnülebilir ki, bazan arzın kabu ıllT'ası kalıyor. Bu münasip i<a: Lı- rıyarak müthiş bir fecaat içinde can kının locası önünde toplandı ve maı ıııetl:. 30, Dr. Ooman. 'uri ve e~i 100, 
iki hadise birbirin:n aynidir. Şu ka- ğu altındak; mağmaııın volkanlar! "f<r kışrı üzerinde ze!z ı'.e ,.c v~l- veren yurddaşlarımızın ruhlarını ü~ icin tahsi< edilen ve matem !nırdele· l ahm; Fılibeli ve Kardeşleri 1000, 
dar lq bu hadise hazan pek ağır, ba- dı ~rı çıkıp lıoşanmas::ıdım lıir bn • brıın ·ık şartlarını vücucle getiren dakikalık bir sükutla seliimbdı!ar. i ile bağlanmı. olan ANADOLU ku Tac r Eoat Akduman 100, Terzi Al
:ı:an ser:an vUcude gelir. Bu sık~ma Juk vlicude gelir ve ora ı sonradan fay]arın (yarıkların) nerelerde bn - Hazin bir hava içinde lıaşlıyan pası takını kaptanına teslim ecliJ. bert 5, Baka! llü.;eyin ve oğlu 50, 
netic.esi dağların bazan 6000 metreyi ~okelı lir. Bu esnada 0 yerıle hiç fı •. un~t>j'unu anlamakla miilT'kiındür müsabakanın ilk devresi hareketsiz di. H:tat Elmaslı ve Ömer Yazgılı 100, 
\)ile geçtiği büyük Okyanus kenarla- kımıa olmadığı halde zelzele ı;''irı.i- ·~ir2 bu yarıklardan mai'mn mavi"- ve çok ağır bir oyunla geçti. On ye- """"'"' :\!a.ı•fatunıcı Osman 25, C. H. P. 2 
rında görülmektedir. Bu mahaller Hir \·e bu arsıntılar da dev.ım ed bi ~ın dıs~ m·a süzlik·~k volkan ajF- dinci dakikada Said Altay kalesi Ö· AYDINDA inci Mahmudiye ocağı. '.!l,30, Hasan 
~ok defa deniz kenarlarında e•ki !irleı. 'arına vücud verdiıl"i muhakkaktır. nünde dolaşnan topu kaptı ve Üço- Özç<>likay 15, :'.lu.;tafa Sıtkı lleşikç.-
,.o]kanlardan pek uzak olmı,·an yer- • ıevzii hareketler fışkı•maları tnkır· kun ilk golünü kaydetti. 25 inci da- oğlu ve kardeşleri su, E<at Nezir 100, 

' Demek ki hazan harckt'ar-~ dah'll , .. d d Alt k b"l h"" S ı [" f • }erde vukua gelir. Buna mukabil müs ,derôe de çok defa da bunun aksidir. '" a a ve ayın mu :ı t ucuma por QQ zge l Avrnm oji ve Alazraki 25, Tüccar 
fı k•rmanın b:r net'ce.i o!abi!ır. (\'e. t"' · b" d Alt b" f "k"k k r-.,gna olarak Çinde Ka u şehri 16- BUyük indıfalar lıUvük hareketiarz- eç ıgı ır an a ay ır rı ı a- i\1enmed Portakal 50, Tuğlacı Fikri 
.!.UV Libar~ ada!3rtr. in oltlnğll gibi, d V h b ··t ·· k I · h 11-1920 de (ki çok dahilded:r) vu- •ara takaddüm etmezle•. Fakat rınu zan- ı.. a a ın şu unu a ecı ma a- Aydın 31 (Hususi) - Ebedi Şef ve k3rdeşi Ziya 10, Selahettin ve Er-
bau.n da .,k ~ık d&rl.ıeler. fışkırma r ti k t d Ot d k"k d tua gelen zelzelede harap olmuş, rakip ederler. Z'ra "çer:deki mağma e e ur ":r ı. uzuncu. a ı a .a Atatürkün Ankaraya ilk şeref ver- tuğrol Sait Zıhnalı. 25 :IIüheııdis :Mu 
!arın başlangıcı olabilir. :llartinik n· V h b b k II J k 200.000 kurban vermiştir. •avılma fır atını bulmuş ve bu suret- .a '.'. ı~ . ır a ·ınını a ım •. on »e. ız dikleri güne rastlıyan 27-12-939 çar- ammer Tansu. 25, Mustafa Ercan 5, 

Etna, Vezuv, Kilauza, Etna, Strom <la!ıırındaki Pele dağının indıfn:ı g-e e "ver altında erimis maddelerin et- çızgısı ıçınde favul!e kestı. Penaltı şamba günü hava yağmurlu olması- Camcı Bohor Kohen müesseses, 100, 
boli, Havai japonya volkanları ve lişt lıaf;f ve sık sık 1artıelerle olmu~- •afa yavılarak donmuş bir tarla ı-U- vuruşı.mu H.~.kk.ı yaptı ve A.ltaya .be: na rağmen vilayetimizin bir çok ka- Berber Aydın Akçetin 5, Moriı Ş. 
Kordiliyedekiler, sahil volkanlandır. tur. ende getirmektedir ki buna Lakolit rab~rlık go.~nu hedıye ettı .. 38. ıncı za ve nahiyelerinde kır koşuları ter- 20, Keresteci Hayrullah Kara. 50, 
Amerikadaki Tol'ma, Kotopaksi, Volkanik hadise!P.r·~ bağ'ı rı·r~ok derler. dakık~da Saıd te~r:ır _müdafderı at- tip olunmu~tur. Mehmed Muharrem Demirhisar 50, 
Ant'sana dahil volkanlarıdır. (Vol- zelzele teorileri o'.m~kla beraber - SO ru YARIN - !attı. \e Üeokun ıkıncı golilnu _kay- Aydm merkezinde 2 bin metre Aşcıbaşı Hasan 5, Da\"it :!\[. j. Sidi 15 
kanlar dak harekatının bir neticesi -----~=00=------ dettı. 33 D~Kıka sonra Altay sagdan koşuda 6/54 dakikada Salim :lind- Aksekili Hüseyin Ser Pazaryeri 15 
olarak da görülmektedir. Pireneler- Teberrular r,aptığı hiic?_'?da O:eliihi.ddinin ayağı ran, 5000 metrede 18/54 dakikada Manifaturacı Mehmed Altan 1() 
de, Alplerde, Kafkas, Himalaya ve va ı.e bcrab.erlıgı te.nıln ettı. Devre 2 - 2 Il.iza Eroğlu birinci gelmiştir. Müteka t Mehmed Em'n Öz bahtlı O 
her iki Amerikanın kordilinlerindt beraberl•kle netıcelendi. Aydın Halke,· spor şubPsi her se- Emekli subaylar yardım cc!'l'Yeti 25, 
olduğu gib'.) Çinde Ma~deşnride . . . . . . İkincı dened Said • H!iseyin kom. ne her iki koşu b rinci, ikinci, üçüncü Kahveci Recebin mtisterilerindcn 
\'Olkanlar vardır. Afrikada denizden - Ba,tarafı 1 ıncr ıahıf de - ı rıya etınde bır koro te çalı makta· ·nezonu ltay m<idaf.ı:Hını yardı, erine hedıycler vermişLr. toı,Jadığı 54,75 Kahveci HUscy'.nin 
1200 kilometre uzakta bir volkan halk. :fel ket::edel için evlerinr1en c. r. Kazam•z halk• son iki sene için-, Said en; bir vuruşla üçünctl goiü Aydın Halkevi tarafınd•ın açılan mü~ter:Jerinden topladığı 21.50, Boz 

1 vardır. Bu volkan Kiyanza gölıinden götürdükleri mubteU ~yayı ocak-ı de mabsulllnden bir~ey kazanama-' ;raptı ılip vaziyetten beraber'.iğt, atıcı'ık birinci kurı;u bitmiş, 100 gen- )llk •. lı Kahvecı Ahmed·n milşterile -
uzak değildir. Bu volkan kesif tuzlu Inrdak· kızılay mcmurl ın ve ) ar- mnkla beraber bu ~ahada gene ha- lıeraberLkten mağlup \·aziyete dO- cin dernm ettiği bu kursta 37 genç rinden topladığı 19. K~l.vecı llfusta-

1 buharlar neşreder. Halbuki göl Un dım h.) eller e makbuz muka';.'!in- nıi ·et ,·arışı y~pınaktad·r İlk yar_ •e'.ı takımla" birdenbire harekete gel muvaffakıyet göstererek ve~ıka al- fıının mü,terilerinden topladığı 12,15 

1 suları tuzlu değildir. de te !im etmişlerdir. l • ~ : ı.lf er Maç seri ve normal şeklini hu!- mışlardır. Y ko E•kinazı 2G, Tüccar Hvrasan!ı 
1 Merkezi kaLJJayan b'r ate• tarafın- Eşyanın akşamları ambalii.j 1an dım ~!arak merkeze ıOO !ıra gllnde- du. Top •üratle kaleden kalp:,·e ha- !kinci kursa 1-1-940 tarihinden oğlu Süleyman 15, Haydar Şenkul 5, 

dan mtılarak su kümelerinin nüfu _ yapılarak derhal ::Sivasa sevkleri t · rılmşıt:r. vale ediliyordu. 16 ıncı dakiknıla ô- itibaren tekrar nazari ve ameli ola- Kuru yemişçi Mehmed ve Ali kar-
ı ziyle beslenen '·olkan teori•i, yuka- min olunmaktadır. Verilen eşya ara- Halkın alakası çok bilyüktur. nıer şah-1 bir gayretle ve gUzel bir rak başla~acaktır. d .ler 25, jak Albağlı 20, Bayraklı 
r rıdaki misali reddeder. ÇUnkU göl!ln ında tamıre muhtaç olanlar, Kızıl- şiltle Altayı mağiilbiyetten kurtar - Aydın Halkevi spor şubesi tara _ hı.Jkı tarafından D!'. Reşat eliylG 

suları tatlıdır. Volkan hadisenin k•1d- ay kamular yardım ko u tarafından Menemen, (Husu•!) _ Fac'a, bu- dı. Oyun ckr.ar ;rıü~avi ş.eraitle haş- fından yıl haşır.dan itibaren boks 26,50, D':" Re~at Oktar 25, .Şehitler 
• rcfni şimdilik muall~kta bırakalım. derhal tamır edılnıekte ve Sıva-a 

1 
b"" . k b" t 1 k 1 ladı. Fakat yırnııncı dakıkada Üçok dersleri açılacaktır mahallesı halkı tarafından ıane ku-

l JTaı·~ketiarzla volkan birbirinden ay evk olunmaktadır. Şim.Jiye kadar rac a. uyu ır" ırap a ~arşı anmış. kazandığı penaltıdan bu müsavatı Aydın spor işle~iııde her ahaJa tusiyle 20,14, Mustafa Şeker. 10, 
ç n :k· meseledir. lzmirden üç nıgon eşya gönderilmiş- tır. Kaymakam bay Ruhı Çalı ·]arın bozdu. Üçokun dördüncü golü Aita- büyük hizmeti görülen antrenör B. Bornova milli yardım komitasının top 
" ,.olkRn ve zelzele ttrz kabııfıunun Lir. r:yaset'nde te•ekkül eden kom'te işe yı h•rekete getirdi. Bu dakikadan Mustafa !berin Halkevi apor faaliye. !adıyı 744,65 Kavalalı Hasan Nuri 

yüzünün biçimine (Relif) talıidir. Dikilide vaktiyle felaketzedelere ıaslamı ve iki gün içinde bin l"ra ·~;ıra Vahab.ın orta muhacim mev- tinde de büyük yararlıkları görü.- 25, S_. Benc?ya ve bira?erleri 50, 
t. Bu i<tikamet Fransız bilyilk nazari- tevzi edilen çadırlar, fefiketzedeler kndar toplanmıştır. Köylerle bera - kııne. geçmesıyle .Alt~y oyununu elti- mektedir. P~.n~ı~·on Vıllenson \'e ışçı.ler~ 18, 
n yec;si ve zelzele mOtehassısı J\lontes- ah ap paviı;onlara yerleştirildiğ; için ber Menemenin yardımı beş bin lira- zelttı ve daha nıuessır akınlarla Üç- O. Becerik Hus~u Bornovalı ve kardeşı 2o, Ya-
k sus de Ballorun çizdiği iki daire ile •ehrimize getirilmi• dün ilk parti- .. b 1 kt G .. t .1 .,_ fa bıraderler 50, Aşcı Recep usta 20, 

ö• ·ı ktd" B'" k ,. ·. !' . .. ,ı uaca ır. oserıen,,eyecanve F• l d" d AvukatŞükrüSo,·er20 lusef ı"ak 
n iC s.erı me e •r. ırınci ma alemde <le 200 çadır S":ısa gonderılmek U· aUika, müstesna bir manzara teşkfl ın aAn ıyaya yar ım · C d Ç ] 2' ' · 
"' bu cfairelerden bahsetm!. tim .• •e iç'n •ere devlet demıryolları ambarına . •» ev et anı ı O, Hakkı Cebecı, 

b!ltiln iJ•:valar bu iki daireyi takip e- teslim edl'miştir. etmektedır. Vıt~I Miliz, ve Selim Levi 16, A. Sl-
vı diyor. Eurarla jeoloj- tetkikatı zelze- Kazalar da yardım ve teberru ka rettı~ l'rlercul 100, Yako S. Arditi 10, 
h le dalgalarının ikinci devrin jeosink- bul etmekle meşgu'dilr. Alaşeh r, (H ·•u•i) - Kazamızın, J G •• •• }} ••ı H k E "} A. Zıf.er. 5! Şapkacı .~bbas. Az.er 10, 
kı lino]arı .istikametln~ müntabık oldu- Di:tn şehrimizin her tarafında elle- fel!iketzede kardeşlere ilk teherrüU SVeçten 0llU U er are et ttı er• NAetcaStıbezL\~\ı?f~u ~gre:ıc1.1crı. 7,48, 
- ğunu göstermekted,r. :IIontessil•ün rinde koltuıdarı altlarında e•p ta- :ı~o r dı. K ·t f r f d a ınmaz ~a, "enız ışçılerı 20, 

uzt•n •ai e•nasında yaptığı mil ııhe- §tyan' halk görülmüştür. Halk, seve ;.~m ~~~e~ted:l'lı e, aa ıye ıne e - lngiltere de Tayyare Go"" nderecek . ;\fustafa ves Hb.ahnıitE Göğ5lüşieI?l 1.os. E-
rlelertle zelzelen'n yUzde 91.8 'nin seve parti ocaklarına koıarak bu e . · r~~ ve eşi a. ı a ren , ı mı er-
hep ildnci devrin •inklinolarında bu- yayı ocaklardaki memurlara tes. ,n Yeni evlenmi~ bulunan marangoz Londra, 1 ( R a d y 0 ) _ nin Finliindiyaya tayyare ve harp yıl: K~re9tecı l~O, ô!'1er :lf~~arreın 
lıındıı~unu ı:ıördü. Zira dali:ların te- tmişlerdir . !i Basmacı namındaki genç, komi- İngiltere hükfimeti, Rus tecavüzU malzemesi göndereceği ve bu hu - Bışçıtlekrı hl O, DemHır BılaAJ Aı· .5B0 ııa11ı1 25• 
•ekkül hareketleri üçilncil ııe,·irıle ~1··1· . d k ·t · B . . d ı · ı F" ı· d" • a a ancısı asan ı , usta-

"'. ll ı ) ar ım . omı es.ı . OrllO\ a All· fp·•e mUracaatla para.ı bulunmadı. o ayı'Jy e ın an ıyay:ı yardım e- susta lazımgelen hazırlıkları yaptı- fa Fenar· 40 Re •t n·ı . ! il" 2-
u ba•lar ve bu hatlar, tak"p eder. P.ıı l;e_ı, yıı bay s.aıp ~amınn ;ıya~ .n- i( nclan ni•an halkasının kabuhinü cleceğini resmen milletler cemiyeti- ğı, Uluslar sosyetesi genel sekrateri Ik'nci O~ma'ni eşı vke 1 

1 n:'. 1.ıçe ı. 1 ": 
har ket'er lıenilz bitmemi•t'r. Her de, nahıye mildUrU ve nahıre ıdare ,.· . ' . . . ııe bildirmiştir. Yardım şekli malum Avenole resmen bildirmiştir. ' . Y 0 u ': ogrencı er~ 

12 d~rhP dnl".ların oluşunde b'.r nabız heyeti izalarının iştirakiyle fırnliyc- .ıca et.1)1ış ve. bu te.za.hLl-r, komıteyı değiloe de asker gönderilmesi mev- 9,80, Reşıt Ku~akcı ?&l~ ve, şerıkı 
vazifesini görür. tine devam e mektedir.'Bugiln de ~ok mutehass:s etmışt·r. zu.ub.ahis .edilmemektedir. Fran•a ~e Zabıtada Ahmed Beş·k~ı 7o, Ş~şecı . tıaları:ıon 

12 Zelzelenin volkanla münasebeti: 800 lira toplanmıştır. !'<ahiyer ;zin Büyuk Brıtanya, e•aslı muavenet içın 5, Aptullah oglu ~urı Sevıl manıfa-
13 BOtiln volkan nazariyesinden ev- çalışkan bayanları. felıiketzedeler i- Aycın - Orta Anadolu zelzelesi vi temas halindedirler. turacı 1000, .1brahı~ .Ge.rçek 5, Ha-

·.-el şunu iyi bilmelidir ki: Her vol - çin çamaşır hazırlamaktadır. Bugün 'ii: timi1in her tarafında bUyük te- Stokholm, 1 (Radyo) _ Finliin- Tahkir s~n Kerestecı 50, Bırıncı erkek ll•e-
l8kan indifaı kışrın hareketiyle milna- kızılaya 304 parça giyim e•yası ve e-.ilrle karşılanmış. bütün parti ve di:-•aya gidecek gönüllülerin kum:ın- Atatürk caddesinde Bursalı Hakkı sı tslebelerı 12.7_.67, Buca m~ktu 

c-l rttardır. A. HUmbold yer kabu 51 takım elbise teslim cdi'.miştir. ha'kevleri ve kızılay teşkilatı daha danı Erneot, bugün Finlandiyaya ba- oğlu Hayri Çavuşoğlu, otomobil nıe- ·2m2a5k6b3uzAmhukadbılı AtoplaUn.an ıane 
'il x t"t · · ı• ı .·ı· . d k .• . . k t t ·şt· B ··t k d selesinden Ali oğlu şoför Mustafa , • me ve sım z 10, fab-
' ~•run. ı reme•ını, av arın fışkıra - Akhı'sar, (Hu•u. "ı) - llalkımız te- ".·a·y· et yar mı o:Iwesı te•.kıl etm~k re e e mı ır. unu mu ea ıp e 1 ı·ik:ıtör Ahmed Ôzgörkey 100, Kere• 
,8 rnk bır parça b•ılanıamasından ileri • - h . t k d tl 1 f 1.. gönülltilerden mühim bir kafile yo- Ako uku dövmüş ve tahkir etmiştir. ô ~ 
8 ııel<liğini •öylemişf. Bu, emniret berruata devam ediyor. Toplaııan ' un va3l a ve u re erıy ~ ~ a - 'a <;ıkmrntır. İ•veç hükfimeti iki y(lz Sarhotluk teci A. Cemal zgörkey ve Mehmed 
9 üp<.'buna dayanan e•ki bir teoridir. para 3500 lirayı bulmu tur. Ru ara- ket zede kardP•ler:mizin rntırabını hastabakıcı ile yüz doktor hazırlı - Karantinda İnönU caddesinde Fer- kara oğlu. 50, Türk ecza deposu Da-

"e vak:t vazifesini görürse kazan da bir çok ırlyecek eşyası ve yiyecek dindirmek ilzere yardım toplamağa yarak bugün Finlandiyaya gönder- had oğlu Demirci Ahmed Balar ve non ve Marganato 200, Danon ve 

9
. 'atlarr.ıyor. Süpop kapalı kalırsa o te verilmektedir. Bn. Fatma Kereste- ba:;;Iamışlardır. mistir. Ahmed oğlu Faik Candan, sarhoş o- l\A. faDrganato50mDüstahdemleriAl 51. l\ jakk 

k t 11 ci, yilz lira kıymetindeki ırerdanlığı- . . . . . "' h""kfi t· · d 1• 1 k b" b" · . 1 1 . . . anon • r. operatör sı ,ru -ıa P8 ıyor. Bu, basit bir mülaha- nı vermiştir. Aydın halkevı sınema,ının gelırını ·•Ol'Veç u me mm e Fin an- :ıra ır ·rını c övmüş erdır. bil 25, Karşıyaka milli yardım komi. 
:adır. b h t h . , . t" diyaya yardım için geniş tertibat al- Dövmek iatemit t . . t 1 d ğ 391 16 K k 

1923 Ey!Olünün birinde ". Ro1 '· V k J u emr ayıra n .ıs e.mış ır. dığı söyleniyor. rsının op a ı ı ' ' nrşıya a "' rı.arş1ga aua : t Basmahane istasyonunda Naci Ali kıd-ayının maktu makbuz hası!Atı 
a onyadakl rr.ukaddes volkan Fuji- Parti ocaklarında ve halkevlerin- Londra, 1 (Radyo) - ngiltere- oğlu Mustafa, kunduracı İsmail oğlu 822 ,23 Dr. Cevat Elli 15, Dr. ZekAI 
{amanın hı"çb" h k t · t İki günde Karşıv .. :.:. kız·lay he--e- d ' t·ı· h Ik ı· b ı · ır are e ıoare ver- , e ya7' ' pa1• ı ı ve a ev ı ayan ar J\lehmed GUlcüyü dövmek maksad ·y. Tarakcı 25. 
n den patladı"ını "Ö" tü J tinın kaydettiği teberrü miktarı 1200 · T• d ı; " m r. anon ev cı. ' aşarak e~ra ve e•ıak top- , Irana a :e üzerine hücum etmiş, yakalanmış- Bu suretle be• cfüılük .ı·ekOn 

O .dıılarının küçilk bir volkanı O~hi- lira nakid ile 1400 parça eşyadır. t ' " . T k lıyor~:. . ır. 27980 I"ra 52 kuruşa baliğ olmuş-
:C n~ .ı~e: o yo ve Yokohanıanın çök- n d • i ld Kama çekmit tur. 
ı. Ogil zaman1arch faa!·yete girdiği Çeşme, (Hususi) - Parti başka- I" •• "' ~a yo ıs asgonu qapı l Gaziler caddes"nde Tevfik oğlu •• 

·öriilmüstü. Ba•ka zamanlarda da nının riyaset"nde 5 kişilik bir milli TEŞEKKUR Roma. 1 (Radyo) - Tiranada in- Nuri Akıncı, köfteci Ali Kocatuga 
2.'~vrupa •ismoıı-ramlarının bir~ey kay yardım komitesi faaliyete geçmiştir. :ı oiunan radyo istasyonu, yakında kama çekmiş, tutulmuştur. Çantayı çalmıt 

·et~~~'ği halde telgraflar l'rleka1ka- Gece vakti otomobille Alaçatı ve U- Yılbatı münasebetiyle karile merasmile açılacktır. Hıraızlık K~merde ıınzaryerinda Bayınd•rlı 
JI ~ı etli bir indifaı müteakıp z~J. k h' k rım· 1·zı'n vakı' tebıı"klerı·ne aamı"mı"· Roma radyo ·stasyoniuJe mutabık Kemer pazarında sabıkalı Yusuf İhrnhim oi\'lu !'aci Acnr, Osman k·v. 

ı ı ü d ı ğ. zun apu na ıye ve mer ezlerine, , e e er v cu e ge ece ıni ·ıa'l etmi1- yetle teıekkü• ederiz. kalındığı üzere, T"rana istasyonu - oğlu Ömer, Kusadalı Bn. Zişan Cim- 17 yaşında ~Hin~Her Erı(niıı yeıll li-
2.! r ı. Bu ik' hildi•enin rabıtaları b'r. köylere ıridilmiş, para toplanmıştır. nıın yapacağı neşriyat, tamamen mü~ ri 150 kuruşunu çaldıkından tutul- ralık çanta ını çaldıf:ından tutulmuş 

.(irini takip etmiş olma•ında görül tir. A laçatı Dede nah;yesi müdürünün "R• ______ -;-... A;;;N;;.;,A;;;D;;,O-L;,;N___ tak'! olacaktır. muştur. tıır . 

. ~ ..................... iiıiıiiiıi .............. _. ............... _. ..... -=-............................... iıiıiliıiı .. a. ................ 1ıım:::ıı11m ... l'!l'rllJ:llmıi!ıım;.-.... -.r• 
•1m-.JSLAM TARiHi ••••••ı••-ı lemkrini unutur hammed ile akraba idi. Zevci SekranJ Huveyle gel~rek Hazret Mulıam- bulmuştu. p .-- - • D!ye düsiindü ı-e Hazret Muham- Habeşistana giden ilk muhacirlerden nıedin mütaleasını sordu. Hazret Huveyleye: 

H M h d 
mede küçük kızı Ay eyi takdim fıtti. di. Fakat Sekran Habcşis•anda isli\- Muhammed: _ Kabul edi orum h • 1. 

Z. U amme Aışe, o sıralarda yedi yaşında idi. m'vcti terk ile fıristiyan .olmuş ve Bizim kardeşliğimiz dindedir. bitmiştir. Nikllhy kıyal;nı.er ' Y 0 «..ı 
Fakat o devirde Arap kızları ~ok er- biraz sonra da vefat etmişti. Bu su- Yok'a kan ve süt kard şliğimiz yok- D . • . . .. 
ken gelişir ve dokuz on ya•larında retle Sevde dul kalmıştı. Hatta mua- tur. . edı .. Fa.kat re: ulil ekr~m şımdılıl 

• evlenirierdi. iklimin sı~aklığı ve ta- venete muhtaçtı. Sr~aıet içinde bulu- Dedi. Hazret Ebu Reklr hu cevap- nışanla ıktıfa ettı. 
n•-=ı1••••ılm biatın o havaliye ait olan husu<!ye- Iunuyordu. Ey yeri, yurdu, bakacak tan memnun oıdu. Fakat ortada di- T b d .d. k" "ki . .. 1 YAZAN:M.Ayh 

ti ı dın ve erkek bünl' lerini bu ,e- kim•e•i voktu. ğer l-ir mani daha vardı Bundan ev- anı u !~ıra a. ı ı ı, muşrı erııı 
- 87 - de: kHde yetiştiriy'ordu. - Hazre"t ;\fuhammed, <:evdeyi c- vel Abidinin oğlu Mut'im, Av•evi cefa ve zu. unıl~rınden llI~k~e.yi terk 

Ebulehep bunu işitti. O da milş- - Bundan sonra kendisini himaye H' t l\I h d lı · d" · · ı J • · - · · · · ' ederek Taıfe gıtmek ve dınını orada k. H d h .. z
1
re k uba

1
mme , u ız ıfvakcınt hpe)Cet :a~kı ~ _m

1 
askınad;~g.me!1k•_hmer1 - kendı ogluna ıı.tenıı~tı. O da muva- ncşire çalışmak mecburivetinde ka'-

- tı. atta, mOslUmanlara 7.Ulum etmiyorum. er a vu u u masına muva a a ame .aı ası) e en ısını nı a a - fakat cev-abı vermi•ti Şimdi bu söz- d T ·r A b" • • .. . 
!~ lenl~rin en ma~uflarındandı. Fa - Dedi. O da mlişriklere iltihak ile etmedi. Yalnız sözün kesilme•ini mu. tına aldı.. , . . ' : . .• ı:. ~ı . rn. '~·•nın e., guzel '." 0n 
etı ıt bıraderzade ınln çehre ne ça - Hazret Mubammede karşı fenalık vafık gördil ve bu suretle Ayşeye ni- Maksad izdivaçtan ziyade onu d~n na.!l v.az geçıleb.ılı:dı. Ebu.Be: n;unbıt )er~ ı.dı. Hav~. n;ah ııl ıtıtc-
ımı ur atıldılrın, duyunca vicdanen hi- eza ve zulOm yapmak için bütlln vic- şanlandı. kıırtarm~k•ı. Senle Hazret )luhanı- kır , ı_ut ımın evıne. gıttı ~.e ~eyfıy~tı rıyle ~msalı ı oktu. Bır m ayete g~re 
Ua P ve azap duymaktan kendini al - dan ızlığını sarfa koyuldu. Bazı tarihlerin rivayetine göre. medc kar ı büyük bir hürmet ve şük- a.çmaıra kar.a: verdı. Mut ımın ze.~c~- amca.ı Ablıas da 0 sıralard~ Taıfte 
nlr adı. Akrabalık hissiyle ga)·rete Nihayet Hazret peygamlıerin ta- l\Iaz'unıı ofdu O~manın zevcesi Hu- ran gösterh·ordu. sı, Ebu Bekırın dudaklarından doku- oturuyordu. 
Et idi. bammlilü taştı ve takatı tukendi. Bu veyle Hazret peygamberi ziyaret Hazret J\Iuhnmmorlle ~evc1Pn;rı ni- len sözlerin şekli cereyanına baka • 
- - Ya Muhammed -dedi- dinini ı~- barbar'ığın onu gelmiyordu ve gö- etti: kfıhı şevvalde, 100 dirhem mih'r ile rak bir mana çıkardı. 
am iliğin gibi neşret .. Ben seni hima- rünUşe nnzaran da kolııy kolay gel- - Ya l\Iuhammed -dedi. bu böyle kıyıldı. Fakat Sevdenin uzun miid1et _- Anla~ılfü, anla"1ldı .. Sen benim 
ıbu \'e mildafaa edeceeğim. miyecekti. olmaz. Sana bir eş, bir arkadaş Hl- zevrelik vazifesini ifa edemh·ecelii oglumu muslüman yapn;ak ve o •u-
lleı Filhakika Ebu Lebebin Hazret Dilşilndü, dlişlindü nihayet şu ka- zımdır. düşünc.-iyle Hııveyle, Ebu Bekirin retle kızını vermek ıstıyorsun de-
rk ahammede karşı lıimnyekar bir va. ran verdi: - İyi amma, bana uyabilecek bir kerimesi Ayşeyi mutlaka HazTet ne.I' ği! mi? 
~e et takındığı. işltllince -korku be- - Hicret etmeliyim. . kadın bulabilir miyiz dersiniz? gamberle kardeş olduk. Benim kı- Ebu Bekir, başını Mut' ime çevird; 

he ıı- e•ki tecavüz ve taarruzlar azal- Hazret Ebu Bekir Hazret ll!uham- - Niçin bulmıyalım. ce ile Ebu Bekire müracaat etti. Ehu O da: 
ul iı. Fakat az bir zaman sonra Ebu medin manevi ıst1raplarının ve refi- - l\Iesela kimleri dü•ünüyorsun? Bekir: - Evet zevcem doğru söy!üyor 
:: hil ile TJkbo w daha bazı arka- kasının vefatından mütevellit tee•- - Ebu Bekirin kızı Ayşe var... - Fakat -dedi- biz Ifazret pey • Bu olamaz. 
~i lan, Hazret l\Iuh,mmedle amc~- sürlerinin gittikçe arttığını görüyor- Sonra Zem'anın kızı Sevdeyi de unut- ıraberlerle kardeş olduk.Benim kı- Deyince ayağa kalktı ve evine 
~c ın arasını boz.mak için !cab rlen du. mıyalım.. zım. yanj kardeşin kızı, helal olur döndü Mat.ad ve arzusu kendiliğin 
C ıhareti ırösterdıler. Ve Ebu Lebep - Belki yeni bir izdivaçla eski e- Sevde uzaktan uzaka Hazret J\fu- mu? nen V& kimseyi incitmeksizin vuku 

II azret Mu haıunıed' n a"ın•h 
Zeyd de vardı. Taife ynk!Mır · n '>fr 
cok kabilelere raotgeldi. Bu kab!le
ler arasında çah•mak fena o1mıyn
çaktı. Hazret peygamber zaten kabi
lelerle Hac mev :minıle, ı_,, vilk pa
rnrlarda her ?.amnn +em t. n geri 
kalmıyor ve onlan d'ne davet ed:p 
ıluruyordu. Hiçbir hlida;e ona yeis ve 
fütur vermiyordu. 

- Devam edecek -



ALMAN 
TAYYARELERİ 

• arbi 
on cıa 

içinde bir 
hakikat ~:'.~:~~·~;,~:,nd·.,_ Rusya· Finli~ 

· ı · Her hadisenin içinde bize tevee-

~~~~~~ı~ ue:ıı~r b~~ü~Jı\~~~~d~:~l Rusların Son Taarruzları da Zayiatla püskürtüldü cüh eden bir ders, bir hakikat var· 

ıya 
bataryalarının a.ı:tığı şiddetli ateş ü- dır ve bunlar zaman zaman, kafa-
zerine. Alman topraklarına dönmüş- mızı hiç de yormağa hacet göster• 

T
lerdair. . t t* 

1 
fl Ruslar,Karelı· Berzahında tamamen me~::e~:r;~k~:~n~a~~:·~:i~~!~rfeli· 

ket de bize, Cumhuriyet hükumetinin 
zıye e gra arı ve bilhassa Milli Şef lnönünün Bat-

G.e/mek te devam ediyor k . ·ı . . ld Pe ts a vekaletleri zamanında ısrarla üze. es l rr1evzı erıne ve şıma e rinde durdukları demiryolu aiyaaeti· 
le ~:ı~~~l ~ü~~:~~f~t7~~~ Mısı;~~=: 1 1 & - mizin isabetin; pek ala göstermekte 
lı Fa · k D · k ve bu dramatik hadisenin çerçiveaİ· 
1 ru , anımaı· a kralı Kristiyan, k ·zd •ı ~panya hükumet reioi G. Frıınko, k ııin içinde, bu hakikat da kendi başı· 
l~l)1en İmamı Yahya, Şeııyülis müs- monun şar ına ce l l er na bir vakıa halinde tebarüz etmek-

ı~;:n~~:ıİa. ı~ü~ı:1~~u~~emı'shı·.uıH'l'eai'~di,aı~ai: ' tedir. . . Su satırları karalarken, içimizde 
bırd başvekili, Mahmudabad ·racası k sefiri bir mesaı· neşrederek mılletı- Stokholm, 1 (Radyo) -. Peyde .. r- mu-kaddes bı"r dua mırıltısı ı"le karı-
l"veçı·n sab k A k ı Roma. 1 (Rad~o) - Helsinkiden\""niş mikyasta yardımlara avuşa • 

o ' l 11 ara e çisi tar4fııı- J n ·ı t' t k t kk" 1 etmekt ol ısveç go 
elan cumhul'l'eisimize taziyet telgraf. gelen son haberlere göre, Rusların cak ve mücadelesine daha kolaylık- ne karşı gösterı en sem~a ıy.e eşe - P~Y .. eşe u . · e ~n ·. . - şık, memleketin bir köşesinden öbür 
!arı .ıı:elmiştir . yaptıkları son taarruzlarda mühim la devam edebilecektir. kür eylemiş ve müttefıklerın a.cele nullu kıtalan, ısveç .za~ıtl~rının k~- köşesine doğru uzayan raylara eği· 

---oo*o<>--- za"iatla püskürtülmüştür. Rus kıta- lngiltere ve Fransa 0 vakte kadar olarak yapacakları yardım sayesın<.lt ma~dası altında Fınlandıyaya gıt- !ip onları öpmek ve durmadan öpmek 
atı, Kareli berzahında tamamen eski Rusya ile olan siyası münasebetleri Fin ordusunun Ru•yaya kar.şı u;ı:ı~ meg.e hazırlanmakt~dırla. r. . . ihtiyacı duyuyoruz_ 

· · Komünist mebus 
İ'aris; 1 (Radyo) -Meşhur komil

l!işt mebus Mart'ın Rusyada Finlll.n· 
diya ile harp eden Ru3 rnilisleriııin 
lıa~ında buulnduğu anlaşılmıştır. 

mevzilerine ve Petsamo ceplıesind~ ı k t d b ı - B k J b tl f ler nı. kesmı'ş bulunurlarsa, müttefikler'n müddet mu aveme e e ı ecegını ır <;o. syeç za 1 erı vazı e ı.n- Umumi harbi hatırlıyalım: Kafkaı. 
dt ~arka doğru çekilmişlerdir. f 

Finlerin fedai müfrezeleri, müte- kuvvetli bir donanması 'Murmansk bildirmiştir. den çekılerek bu kıtalarda vazı e ve Cenubi Şarki Anadolusu hudud. 
madi.n•n Rus hatlarına ani baskınlar .>ahillerini ablnka edecektir. Helsinki, 1 (Radyo) - Sami Sal- almakta isticnl <ıdiyorlar. Bıınlar a- !arına yurd müdafaasına ve dü4man-
yapmakta ve Rua kıtaatını paniğe Fransız askeri mehafili, İsveçle 

1 
mi cephesinde hezimete uğrıyan Rus rasında sabık İsveç başvekilinin da- lo çarpışmağa giden asker, aylarca 

•evketmektedir. Norveçin de Fin!iind'yaya bir an ev- ordulr.nnın döküntü halindeki kıta- madı Somen Blon da bulunmakta • yoHarda kalıyordu. Kış ve kar mev-
Paris, 1 (Radyo) - Fransız aske- ve! müessir surette yardım etmeleri ]arı, eski mev3ilerine dönmeğe çalış- dır. simi başlayınca, ora hududları ile 

Vatikanda ri melıafilince Finlandyaya en pra- liizımgeldiğini ileri sürmektedir maktadırlar. Fin kuvvetleri SO\·aye- Paris, ı (Radyo) _Fin kıtaları, memleket ara11nda irtibat bozuluyor 
Biri birini takip eden tik ve mileessir bir şekilde yardım e- Roma, ı (Radyo) - Leningrad ruvide kurmuş oldukları torpil tarla- Rus topraklarına girerek Kohna cep ve sanki araya bir Kaf dağı gİrl· 

dilmesi lüzumu etrafında hükumet ve Kroniştad limanları, dündehberi sına bir Rus bölüğünü düşürmüşle;· Jıesindeki düşmana ateş açmışlar ve yordu. Ne oradakiler yurd içinde 0 • 

yangınlar nezdinde bazı tavsiyelerde bulunul- donmuş bulunmaktadır. Bu sebeple ve tek nefer kıırtuımamak şartiylt mühim zayiat verdirmişlerdir. Rus. lup bite"' n° de vatand,.•lar ceohe· 
. Roma, 1 (A.A.) _Bir kaç gün mu~ ve Finlilndiyaya en evvel tayya- Rus donanması buzlar ortasında kal- hepsini havaya uçurmu, l ardır. Rcrn- !arıcı ş; mal cephesinde u;;radıklan \erdel<ı had'•eleri duyup anlıyabili • 
ıçinde papalık makamının başveka- re gönderilmesi lazım geldiği bildi- mamak için alelacele Estonya liman- !arın \intikam almak maksadiyle hezimetten sonra eski mevzilerne yolrardı. M•ffa•ala ve muhabere ~e· 
let dairesinde ikinci defa olarak yan- rilmiştir. Fransadan Fin!andiyaya !arına çekilmiştir. bastıkları yerlerde ·'ivil ahaliyi öl. c'.öndukleri ve fakat yollarda d2<i'ınık sil;yor, kannlıkta el yordAmı ıle 
gın çıkmıştır. Bu .daire Romada ı:>a- teknisiyenlerle mühendisl.,r de gön- Hel•inki, 1 (Radyo) - Fin!andi- dürmeğe başladıkları söylenmekte bir halde kadar:ı gömül~rek ayrıca kantık, korkulu irt;zar ve heyecan 
µ~lık ~akamıırn, a!t binaların en mü- derilecek ve bunlar da havayolu ile yada Estonya aleyhine ş'ddetli nü- el' telefat nrdikle,·i SÖ"leniyor. devreleri başlıyordu · 
hımlerınden bırıdır. . ır. 0 ı d d .AteŞin büyük bir kısmını .. dü • bıran evvel yola çıkarılacaktır. Fran mayişler yapılmakta ve Fin hükurne- Bereket versin k1, o tl\rih er e e 
meğ"e muvaffak olan itfaiye~~~ b~- sız askeri mehafiline göre, F:nlandi- tinin Estonya ile olan siyasi münase- bövle müdhiş ve mahı'?ri bir yPr sar-
tlin gayretlerine rağmen binanın sol ya ordusu, ilkbahara kadar Ru"lara bet] erini biran evvel kesmesi isten- A v ı:! 'f s tra lya hu .. k u"" m e tı· sı~tısı olmamıftır. Çünkü o takdirde, 
kısmı hala yanmaktadır. Hasarat bü- mukavemet etmeğe muvaffak olur- mektedir. U. bugün trenlerin bile zorlukla yarıp 
Yüktür. Binadaki kilisenin tezyinatı sn yazın müttefikler tarafınelan Paris, ı (Radyo) - Finlandiya • geçeb'.idikleri karlarla örtülü zelze· 
ve kıymetli tablolar yanmıştır. • • Sulh Ve Adale için lngiltere'nin ıe mıntakasından tek vatandaş kur· 

Sık sık vuku bulan bu yangrnlar tulamazdı .. Nereden, ne kadar za• 
nazarı, dikkati celbettiği için ala. l •ı K l y B d H Et k d• k" 
kadar makamlar tahkikata başlamış- ngı tere ra ı anı aşın a l arp ~ me te ır manda, ne ile, ne götürebilecekti .• 
!ardır. Şarki Anadolunun yol vermiyen 

M · ı· • G Sidney, 1 (Radyo) - Avustural- korku ka\,usunun oı1:adan kaldırıl· karlı sathını, ne ile dellip geçebile-
~ SSO 10) ,. . raç• ya amele partisi reisi, muhal'flerden masını istiyoı. Bu maksad elde edi - cel<tik? _ E• .. •en sağlık te~kilatı ta-

V "d B • M"/ Askerz"n Mister Con Görting Avustı.ılyanın lince Jüııya işçil<ıriııin daha mes'ud ' ya • ·· ı Ak t .l enı en ır l y on İngiltere yanında harbe girmesını bir hayata l avuşacaklarına eminôz. mamiyle çii•ük ve İl'tidai olan o ea-' ' ' nı mu a a 1 c il k k k E . ta8'·ip eden bir nutuk irad ederıık Avusturalya kazanmak için değil; ki d~vht id ... resi, böyl- bir hadise 

P elbl• Q 11n d a l• mz•rnameyz dem;stir ki: adalet ve sulh için h .rp edivor. Bu karşmn<1a ne yabllirdi?. 
aris, 1 (Radyo) - Italya başve- " · k - ı cHarbin hedefi hakkında ingi!te- veni ~;u]h imzalanır en, tecaYÜZe ug- Şir.ıdi, movoime, kar fırtına arına, 

kiti Mussolininin italya erka·nı harbı". l / d · d 1 ı · d" .. k ı· d • 1 mza a l re ile Avıı"tu:·alva arasında fikir ;h- ra;· ~n eve' erı uşunme · azım ır. biitün mü~küllerP rPğ'!1en, demıryo • 
ye· reisi mareşal Graçyani ile evvelki f k ' t ı t .. d" f tihi ı yo tur. "'vus ura ya, E>Cavuz, larımızın üzerinden mütema ıyen e-
ı.ıiln yapmış olduğu koncı•maya bü • Londra, 1 (Radyo) - Kral S. M. nacaktır Altı sınıfın birden çağml- \aketzedP yurd parçasına koşuyor, 
y:\·k bir ehemmiyet verilmektedir. Altıncı ı'orı·, 25-28 ya< arasındaki nıasının "sebebi, sık sık emirname im- F 

1 
k r a · d" \ \ t "' servetler tahaıs P ıynr, yara J arı a-

A la kadar mehafil, İtalyanın her gençlerin silah altına alınması hak - zalanmasına lüzum kalmaması için- Myor yiyecek, i~er.ek. giyecek, dok-
iJıtimPle karşı hazırlanmağa başladı. kındaki emirnameyi imzalamı~tır. dir. · ık T b c • V k d lor, ilaç, $Pfkat ve ırsan ı taşıyoruz. 
\ıını haber vermektediner. Şimdilik bir milyon k:şi askere alı- _, a zafzn _ znayefz fi ar ŞlSln a Bu imkanları, da"8 doğrusu on bin. 

Roma, 1 (Radyo) -Başvekil Mus lerce;belki daha fazla yüz binlerce 
~otini dün Arnavudluk b k'l· D p • l • Evvelkı gece sabaha kar<ı rfü;gar pencerelerinizde uğulduyor\ · · aşve ı ı r. t • kardeşi kurtarm?.k imkanlarını bıze 
Darlaçiyi kabul etmiş ve Arnavud . a rı s gaz e e e rı yağmur damlaları hırçın hırçın camlarınıza çarpıyor ve siz sıcak ya- veren, ba.lıca U'l•Ur, demiryolları-
lıık işleri etrafında kendisi ile uzun tai"ınızda rahat rahat uyuyordunuz. y b J 1 d ? mızdır.. a mı ar o masay ı 
rn.Gddet konuşmuştur. O saatlarda uyanık bulun~nlar, karyolalarının sarsıldığını, sar- işte, son fe\ak<'t içinde canlanan 

·Roma, 1 (Radyo) -İtalyanın Ar- H arbin, Çetin ve belki de uzun sılmaga devam ettiğini ve sinirli tabiatın hu korkunç şakayı bir kaç kudrPtli bir hakikat... Cumhuriyet 
navudluktaki ordusunu anavatana defa tekrarladı!<mı duydular. demiryolları, in•alarındaki yorgun, 
~ekmeğe başladıgı haber verilmekte olaclgv. lOı vaztyorlar Dün ve dün gece aldığımtz uğursuz haberlerin dehşeti ve yası alnı terli hikmet ve man,.Jardan bir 
~;):". Dqn, 112 inci nizamiye taburu _ 1 içindeyiz. tıtnesin; göstermişlerd;r. Cumhuriyet 
ıl~ mil)slerin 72 inci, 92 inci ve 40 Paris, 1 (A.A.) _Sabah gazele- «Bir kaç aydan beri dünyanın en B:r parçasını bir pu.-çasına tercih etmiyeceğimiz, bir köşesini Ö· idaresine ve Şefe, P.bedi minnet bor-
ın.~ı taburları Romaya çekilmş ve bü- !eri, zaferin istihsali için girişilen büyük iki kuvveti karşı karşıya dur- teki kö•esinden üs.ün görmiyeceğimiz yurdun bir kaç yerindP. birçok ı 

f 1 
~ cumuzu unutmıya ım .. 

rQ.k tezahüratla karşılanmıştır. büyük mücadelenin ~etin ve belki de makta ve müda aa teşkilat arını gün bahtiyar aile ocakları şimdi birer harabe birer taş yığını halindedir. 
R 81 (R 1 Cag- ına ı"şaı·et eylemekte ve: den gu"ne sag-lamlaştırmaktadır. Bü· . . ' .. h 1 d "\ ı oma, adyo) _Son zaman- uzun o a t.. d"' b "k' d . .1 d Duvarlarda taptaze b·r saadetın heı uz ılık atıra arı ı e ge en 

lıı.rda italyada Rusyaya kar•ı olan Fran~ız milletinin istiyerek girme- un unya u ı ı evın mt sa eme • 1 . 1 . . .. . k" . ..k h t • 
, diği bu harbi kazanmağa azmetmiş oini beklemektedir. 1940 senesi bu gelin odaları zaval ı sakın erının uzerme va ıtsız ço en mer ame sız 

hnreket tarzı daha ciddileşmiş bu. bulundu~unu ittifakla tebnrüz ettir- çarpışmanın bir seyircisi olacaktır. birer mezar künbecli 2ib'--
l unmaktadır. İtalya Rusya ile tica- hıektedirler. Düşmanımız manen mahkumdur. Si; Kar, kış ve ayaz, sağ dıı kalsalar, içine başlarını ookacak bir yur
ret rııünasebetlerini keserek Rıısy.ı- Figaro gazetesinde Vladimir Dor- yaseten harp kazanılnııştır .. A<kerı du olmıyanlara acımaz. Tabiatın toprak derinliklerinden geçen has· 
elan hiçbir şey mübayaa etmeıneğe messon şöyle yazm.ak!adı.r: Ç zafp"er del ~azanıln,ıa~ udzeı~dır.»Bl ta sin(rlerinin ihtilacına kurban giden bu bahtsızlara ne rüzgarların 
kal'a!. vermiştir. İtalya vapurları da •Polonyalılar, Fınlandıyalılar, e- opu aıre gaze,esın e eon um • . 
S 

· k 1 ki A t 1 1 h yazıvoı· · yarlıgı vardır; ne bulutların merhametı. 
~vyet limanlarına uğramayacak. os ova ar, vus ur)'a ı ar esap-\ . · k 1 t laşıııa saatının geleceğiµden emin 0 • «H~rbin bizim .için sulhtan b~şk.a Kasaba yığınların•n altından aağ ~alan yurddaşının şefkatlı o • 
ır. labilirsiniz. Sabrediniz. Sizi, yeni ~e- gayesı yoktur. Bız .. bu. sulhu. bııtıın \ariyle çılmrılan yaralılara kurumuş agaç yaprakları sargı olmaz_ 

D kt G ••b l neye davamızı kazanacağınızdan kn. idrakim_i~ ve ene 1·1ımı.zle . 1:~tıy?~uz: Şimdi birer harabe old.n es.ki ~ .. amurelerin enkazı urasından yült-
0 .. Of 0 e 5 tiy.en emin olarak ırirmeğ'e davet c-

1
su.Ihu sılahsız ':e .f~deıet"bıı Anupa selen alevleri, dumanları kendi ker.diue ne rahmet söndürü~, ne ır· 

· Ber)in, 1 (Radyo) _ Propagan- diy~ru~.• t . vucude gelmesı ı~ın .,/~:'r~z,;,iov mak. 
da nazırı Dr. Göbels dün gece rııd- atın gaze esı yazıyor: Ey ş'mdi bu felaketin haberlerini alırken yüreği burkulan gerçek 
Y?da Alman halkına hitaben bir ıııP,- -----=•oa--------

snj vermiş ve 1939 senesinin Alman- K d k l l• 
saj vermivve 1939 senesinin Alman- ana a as er er 
dettikten sonra 940 ta da Alman mil. 
!etinin her tehlikeye karşı koymağa 
Ve yeni zaferler temin etmeğe muk

tedir bulu'nduğunu söylemiştir. 

vatandaşlar, siz bile bunları sı~alc odanızda bütün çoluğunuzun, c:ocu
ğunuzun maddi ac:.o.detı bo:zı:.lmaınış yuva.sında ""ğrcrAiyor., daha bülün 
tafşili.tını alamadığımız için zihinlerimizde 'ra hayaL!mizde büsbütün 
korkunç levhalar canlandırdığımız facialara ağlıyorsunuz. 

Kafile Dün lngİlİz • Liman- Tabiatın acımadığı mateme acımak sizin tah'attan da engin olan 
gönlünüze, yaradılışın sarmadığı ya.r:ıyı aarmak sizin kalbinize; sar· 

Muvasalat Etmiştir sılan yerin yıktığını kurmak sizin kollarınıza düşüyor. 
ikinci 

Moskova 
Gazeteİeri 

. Sıhhatli ı!seniz tabiatın doğurduğu feli.ket yüzünden sıhhatini 
Londra, 1 (Radyo) - Bugün harp Eden, gelen kıtaata hıtaben kısa k ybeden vatandaşlarm sıhhatinizde· 

larına 
gemilerinin muhafazası altında bu • bir nutuk irad etmiş vr Hitlerin taz- a .. .. •1. . . • . '. 

k ·ı yı'k ve tecacu"'z sı"ya". etı'n·ı yıkmak ı'<·ı'ıı Guçlu.' k_ uvve .. ı ısenız, acız ve na.tuvan kalan kardeşlerinizin at .. lunan müteaddid na !iye gemı eri :ıe , , 
ingiliz limanlarından birine K~nada başlıyan mücadeleye Kanadanın iş- zin kuvv"tınızde; 
askerlerinin ikinci kafilesi gelmiştir. tirakini hazla yad eylemiştir. Duyuyor ve düşüniiyonanız uğradıkları facia karşısında bir an 

Moskova, 1 (Radyo) - Gazeteler Kanada kıtaatı, dominyonlar nazm Gelen askerler tamamen müncv · için duygusuz ve düşüncesiz yere serilenlerin duygunuzda ve düşün-
yılbaşı münasebetiyle yazdıkları u • Eden tarafında.n karşılaınmıştır. verlerden ibarettir. cenizde: 

zı1n m,akalelerde, Rus • Alman an- Sofranızdan, hatta, her öğünde 2 dilim ekmeği ayırabilecek kadar 

laşmasıni. 1939 senesinin en mühim A iman matbuatı refah içinde iseniz. 
bir hadisesi diye telakki etmekte ve Cebinizde her gÜn beş kuruşu ayırah'lecek kadar paranız varsa; 

bu anlaşmanın, bundan sonra Ve da- Sk d .· D [ f/ • V Biitün o taze yoksullarla o yepyeni açların paranızda ve yiyece. 
ha kuvvetli olarak mer'i kalacağını an ınavga ev e erıne ~arşı ğinizde hissesi oldunğunu unutmayınız. 
tebarüz ettirmektedirler. J h T h d "f s kf D Her haksıza, er merhametsize olduğu gib1 güzel yurd parçala-

Paris, 1 (Radyo) - Rus kuman- _f e l QVUrma a evam a.. rına ve civanmerd vatan çocuklarına kar:ıı bu büyük cinayeti reva gö-
qanı .ıı:eneral Grigori Stern Finlandi- k d 

St kh 1 1 (R dyo) B l . d n rına U''aı·ak Fı'nliindiyaya yapıla.ca.k ren tabiata arşı a savaş açıyoruz. 
ya ile harp eden Rus ordusuna bir o o m, a - er ın e , 
beyanname neşretmiş ve yılbaşını gelen haberl~r'. Alm~nların Skandi- yardımın, Skandinav devletlerının Ve bu savaş harabe mamure, sıhhatsız, aç tok,, matemli tekrar 

'k d k b d nav devletlerını tazyıke devam ede- b_itara~lığına. halel g~tir~c~ği ~anaa. şen ve tabiat cinayetinin heı: izi yok oluncıy:ı kadar devam edecektir; 
tebrı e ere un an sonra mücade- - . . göstermektedir. Gazete irin tındedır. Bu ıse kendılerını harbe ka- tabiatı da yeninceye kadar! 
•lesine daha büyük bir azimle sarıl- ~;~a,n~eri devam etdmektedir. Berlin dar sürükliyecektir. 
masını tavsiye eylemiştir. meh afili milletler cemiyetinin kara· 

N. ARTA!\! 

** 
Daladiyenin 

• 
mesa]ı 

Paris, 1 (Radyo) - Kanunusani
nin on beşine kadar silah altına çağı
rılacak olan )'eni kuvvetler 600 bin 
ldş:ye baliğ olacaktır. 

İngiltere, marta kadar 3 milyonluk 
bir kuvvet hazırlıyacak ve lüzum gö
rlile:n cephelere sevkedecekbir. Bir 
kaç gün ~onra 28 yaşında olanlar da 
talim icin silah altına ~ağırılacaktır. 
!lıınların 1.200,000 kişilik kuvvette\ 
kil ettikleri söylenmektedir. 

Paris, 1 (Radyo) - Yılbaşı mü
nasebetiyle başvekil ve müdafaa ve
kili Daladiye Fransız milletine hita
beı:ı radyoda bir nutuk irad etmiş ve 
yılbaşını tebrikten sonra, Fransanın 
medeniyet ve hüriyet harbine devam 
edeceğini söylemiştir. General Ga -
melen orduya, ıımiral Darlan donan
maya, general Vilimen de hava kuv
vetler'ne bir mesaj vermi•lerdir. 

J,ondra, 1 (R8dyo) - Yılbaşı ol· 
mak münasebetiyle, başvekil Çem • 
berlaynin refika,ı, dün gece radyoda 
Fron~ız ve inırnt~re kadınlarına hita 
ben bir mesaj vermi•tir. Bayan Çem. 
berlayn, bu mesajına~. Franı:nz ka -
dmlarının fedakqrJıi/;ın 1 takdirkar 
h; rli~an1a tehari_iz ı:tfrmis ve göP.te
ri.ler> b" fedakarlıkların nihai zafere 
kadar her iki tarafca devam oluna. 
caf!ını knvdetnıi~. 

- Allah bi?imle beraberdir. Bu 
itibarin znfer, bizdedir. 

Demişt'r. 
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Lenlıı~ad, 1 (Radyo - Sov
r-t aaker! makamatının bu&'Unkil 
tebUil: 

Dan cephelerde fevkaliide bir 
.)Jdlae olmamıştır. 

· Belalnki, 1 (Radyo) - Fin 
UkO.metl, Fin sahlllerini bom -
~ardımaa edecek tayyarelerin 
'l'alHn tımanında bulunmasını 
&ltonya hQkümeti nezdinde pro
testo etıniftir. Finlandiya Sov. 
~ hava üslerinin Estonya top
nldarııula bulunma111 milnasebe. 
tiyle ikinci bir protesto notası da 
afndermtştir. 

Helslnki , 1 (Radyo) - 17 Rus 
ta7yarui dan &"ece şehir Uzerin'> 
eelmiı ve ay ışığından istifade 
ile flhrfn muhtelif yerlerini bom 
')ardunaıt etm~r. 
Bombardıman bir buçuJc saat 

4e'tam etmiştir. 
Relalnkl, 1 (Radyo) - Fin. 

llndiya ordusu başkuınaıufanı 
•areşal Hannerhaym, Fia ordı.ı 
.,ma hitaben bir beyanazııe n~ 
retmiş ve şimdiye kadar illster
dltl lı:ahramaıılıkhırdan dolavı 
~lı:kflrden sonra yaralılan t~
dav! için ateş hattında dola~ır
ken dQ~man kurşunu ile Olen nç 
Fin kadınının lııimlerini 98yg1 ile 
anmıştır. 

Hehıinlı:i, l (!Radyo) - tskan
dinavya memleketlerinden tren
lere binen gllnlrtlU kıtalannın b;r 
lcıtını bugOn buraya gelmiş, ken
dileri~ tekerler, limonatalar ik
ram edumı., teuhOrat yapılmış
tır. 

Jlehlnkt, ' 1 (Radyo) - Rus 
fanueJer! daa bOtiln cepheh!r
fe · fullyet t!lstermiş, tehirleri 
"°'8brdıman · etmi§tir. Harbin 
ltidqetınden beri Sovyet tayya -
relerln!n alvll halka bu dereCil 
gaddarca hOcumlan g!!rlllme -
mfltiı-. ' 

Roma, 1 (Radyo) - Ruslar; 
donmuı olan Ladona gölünü ilk 
!lefa olarak bugün geçmek iste
lllifler ve fakat, Finlerin kurm113 
-.1.dultları bas.kınla karşılaşarak'. 
Mytlk zayiat verdikten sonra ge 
n çekilmişlerdir. 

l'iıı ordusnun, şimdiye kadar 
~29 Rus tayyaresi düşUrdüğ:ü 
ai>ylenlyor. 

Parlıı, 1 (Radyo) - Ruslann 
ıc.reli be1:ıahında umum! bir ta
attuza hazırlandıkları ve Leni!l
~dda mühim kuvvetler topla
dıltlan gibi., külliyatli toplar da 
6~rdikleri ve istikşaf balonları 
uçurmağa baladıkları söyleni -
f'Or. 

·Parla, 1 (Radyo) - Rus tav-
711reteri; bugün Norveç hudud -
larına bomba attıktan sonra, Fin 
lllıcflyanm bazı şehirlerini bom
)ardıman etmitlerdir. Fin topçu
lıin, Ruslann altı tayyaresini d~ 
flrmüılerdir, Bu tayyarelerin 
dliHü Fin topraklanna ve ikisi 
de .ıtua hatlarına düşmüştür. 

Jloıkova, 1 (A.A.) - . Umum~ 
raargahın tebliği: 

il Klnunda ehemmiyetli bir 
lıldlae kaydadilmemiştir. 

· • lovyet hava kuvvetleri birkac 
jııuıltakıı.y1 muvaffakıyetle bom: 
;ııemman etmişlerdir, 

&uslar; ıon günlerde maruz 
~dıklan hezimetlerin lntika
pmı almak için, mntemadiyen 
e!T!I ııehirleri bombardıman et
-kte ve halka bombalar yağ

. 41rmaktadırlar. 
' Helslnklnln, son bombardınuı

JOnda afvll halktan lllenler ve ya
ralananlar çoktur. 

ıımKın ııııııııııı 111111111111111111111111111111 

*'· arilerimize 
llu kılişeyi, dün, fe!Aketzede

W.r menfaatine çıkardığımız ve 
Falnız izmirde aattırdıiiımız ga
utede neşretm~ik. Şehir dahi
~ndeki birçok karilerimiz bu 
•arıtayı edinememiş ve bize mü
racaatla tekrar basmaklığımızı 

ıl.ııielllİllerdfr. Keza, mnlhakattn 
pek ~ok olan Anadolu okuyucu
HılıU da düşUnerelt kılişenin bu
gQn_ de basılmasını muvafık bul
duk. 
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