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(ANADOLU) M .. tbauonda ba11lmı,tır. Hn gün aabahlan lzmirde çıkar si.'lasl ıı-azetedir 

Kanunsani 
1940 Nüshası her yerde 5 kuruıtur 

Günü geçmiş nu•halor 25 kurustur 

Erzinca11da 17 bin nüfustan 
350 kişi kurtulmuştur s 

me 
arya nehri taşıyor 

Enkaz altından çıkarılan Dr. General Fet?.i, trene götü- D aha büyük bir felakete mani olmak için hummaıı. 
rülürken öldü. Erzincanda yangınlardan olen de çoktur bir surette sedlerin takviyesine çal1ş1/19or 

Bir Yaralı, Faciayı Anlatıyor 
Balkan antantı 
azasına düşen 
vazifeler 

htanbul, 2 (Telefonİa) - Erzin-ı kıldı. ~ki saat so~ra. göz.ümü açınca 
canda enkaz altından çıkarılmakta diri b r halde ıı;ömüldUgumü anla.· 
olan n.ralılar arasında bugün dok- dım. Sürünerek, enk!lz altından _gu.ç 
toı v~n~ıal Fethi de kurtarılmış ~e ~al!~ kurtuld_um. Otelde~iler kam~
fakııt, trene gotürüh.ıııceye kadıır ol- ıen olmü~lerdı. Erzıncanda yalnız bır 
mü~tür. ölenlerin çoğu, kadın ve ço- çeşme suglam kaldı. Bu.çeşın~ olma
cuktur. >aydı, .u.;uzluktan ~epımız olecek • 

Şehirde, yerler catlanıış, üç met- t k. Ber.ım ~':'lu~dugum yaı·lllı çadı: 
re derinliğinde yarıklar huaule gel- rınd•.ı be' kışı çı.dırmıştır. H 0 r tııraı, 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR miştir. i.•t:fleı:miş cesedl.~rle doludu~. Bun· 
Dünkli (ANADOLU) Balkan a"· E•·z:ncan vilayet merkezinde ki !ar, peyderpey gomül_mektedı~.~ . 

tantı konaeyinin yakında içtima ede· 17 poli<ten dördü sağdır. On yedi bin Ankara. 2 . (Hususı muhab'.rımız
ceiini ve bu içtimaın belki de nüfustan yalnız Uç yüz elli kişi kur- den) - Bugünkü t~e~le Erzıncan • 
Belıradda vuku bulacağı hak • tulmustuı <lan 38 yaı .... !ı gelmıştır. Bu yaralı
kında bir haber neırediyordu. Ha· Zel~ele. yüzünden çıkan yangın- lardan dördü Ankara Nümn?e has-
borin aıhha\'ne dair hiçbir fikrimiz hırda yananlar çoktur. tahaneome yatırılmış, tedavı .. alt:na 
yok. Çünkü alakadar ve aelahiyettar . . d y h alınmış, 17 sı Haydarpaşa, 4 .ı Bıle-

k ı d d i.ld' B • Bugllr. hafıf yaralılar an a ya, c:k J 3 ü Eskişehir hastahanelerine ma am ar an aızmıt e ı ır. u İacian şöyle anlatmıştır: .. 'd ·ı . ' 
nunla beraber buırün olmazaa yarın, ·E . A k t 1• d b" gon erı mışt.r. . • . - rzıncanın n ara o e ın e ır 
uzak veya yak!n ~ır atıd<; B.al~a.n odada dört kişi yatıyorduk. Gece ya. Yaralı felaketzed~lere Ankara 
antantı konaeyı e.bette bı; • ıçt.!"a rısından sonra di ki, müdhiş bir snl- r:arında helediy~ ve kızılay miimP.,,ıl 
.. ktcdacek vo; Avrupa h~rbın~ mute- Jantı ile uyandık. Hepimiz ayağa !eri ~arafından :kramda bulunulr.uş. 
akıp taha.ddliı eden yenı vazıye~ ':t· kalktık; fakat, zelzelenin şiddetin- tur. 

' 

rafında bır karar almak zarııretı ıle den yere yuvarlandık. Biris; kapuyu Kimsesiz kalan yavrular: 
karıılqa~aktır. açı klldı. Bunu müteı.kı bin.ı q. -Devllmı 4 üncü ıahifede - . 'JA ~. 

Filhakika artık Balkan antantı ·• 1 Anknra, 2 (Huqust muhabirimiz. :\fanya ve civar köylerıni lstı e ... 
hakkında kat'i mahiyette b'r karar IET SAH ~ n IE'" n IE'" R a 1 den) - Snkal')·a nehrinin suları yük- rıi~tir. 
almak, içtinabı ırayri kabil bir ıekil ~ IE'" IL.JI ş D U ~ ~ 16 ~ O selmekte devam etmektedıı·. Adapa. Sakın·ya ve '.\Iudurnu nehirlerinin 
almtttır. Onu daha ziyade tehir ve- °==" ~ U--U zarı cıvarından taşan Sakarya sula- auları lıirleşere~ o.vaya yayılm~ş, me_~ 

A l .. rı, Kaşlık, Karaköy, lskenderbey, natı mahvetmıştır. Ova, genış bır 
ya tavik etmek kendi kendimizi a· .. - varalı Bı·r vu··zbaşımız n atıyor .._,____ $;.ileymanbey, Trabzon, Büyük ve göl halindedir. 
vctmaktan baıka bir mana ifade et· - .1. ~ .l ı Küçük Söğüdlü, Sög-üdlüdag·, Bozok, - Devamı 4 üncü sahifede -miyecektir, 

Dünyanın en büyük ve en kuvvetli Olu'' bı·r ana kucag\Jındakı· yavru ve devletleri araaınd vuku bulmakta 
olan bu harbin neticer.'ni şimdiden HA • 

1 
Avrupada bir harp baılamışhr. •• ç 

1
• 

keatirmek imkB.naızdır, ancak mu. b l k 
hakkak olan birşey vardır ki, bu ne- "J l b ra er go"mu" en cocu ---------
~::ni: ı.'~t~~: ;~~;~~ae~::·;\~:·~: agaç a e ll • Japonlar, 1 Çinliler de 3 milyon 
zam kunılacak, devletler araıındaki k fi f d k" 1 kl k 1 • k b / 
münaaebetlere hi-kim olan ana fikrin Mahkum ve mev u arın e a ar ı arı - gece ar ı ınsan ay etti er 
mahiyeti anlatılacaktır. ı 

Fikr~mlzi dah~ ~çık.b'r '~~ildt; ifa- havada go·· klerı· sarsan feryad ve çıg~ lık ar M .. k 
de etrnıt olmak ıçın dıyecegız kı; bu k t 1 d h 
harbin akıbeti devletler .u~a!nda~i Erzincan zelzelesinde yaralananı rek akrabası Birincikordonda B. Ali evinde ziyaret ederek zelzele felake- U a e e a a Surece 
mUnaaebetlerde kuvvet f·krının mı, .· . - B 111 h d Aı· Somer ile re-ı Ha urlar Albavrak nezdine inmişler. ti hakkında kendilerinden malfimat 

d 1 t f 'kr" · · h .k. 1 - yuzoaşı · e me ı ' - · · · ı·k • · t' B l" 2 (R d d at •1 e dı ıkn~ mı a un ° acagını fikası Bn. Kamile Somer ve çocuk - dir. Dün bir muharrırımız, fe a _e.,. rica e•mış ır. er ın, a yo) - Alman a • Bunların yüzde kırkı olü, yüz e 
ay n e ece tır. { h · · 1 zedele·'·• B. Alı· Haydar Albayragın - Devamı 5 inci aahifode - ı· ansı bildiriuor: altmıeı harp harı"cı· kalaıı ~·a•·alılar-Balkan devletlerı· evvelemı"rde bu !arı 4 yaşında I oray, şe rımıze ge e- - • , , 

Çin ordusunun sözcüsü, Alman a- dır. Demek oluyor ki, her ay \'a;ıati 
laarih etmek zarur~tindedirler. tir ki: ' olarak japonların zayiatı 50 bin ki-
ihtimale karşı vaziyetleri"'' tayin ve F • N R s H R B .

1 
jangına beyanatta bulunarak demie-

Eğer Balkanlarda bfüü" Balkan ı - -Re>mi kaynakların bildirdiVııe •idir. Çinliler de bu harpta 300 fır-
devletlerini ihtiva edecek harice ve göre, şimdiye kadar japonlar Çiııe ka, yani üç milyon askerle harp 
dahile karıı mütteh'd b ir milletler 49 fırka ve 14 muhtelif liva gönder- etmişlerdir. Çete harbi yapan Çinli· 
oepheai kurabiliraek harbin netice· o b b e R k • t mişlerdir. Bu kuvvetlerin mecmuu !er, seferber edilen bu kuvvete dahil 
•ini emniyetle bekliyebiliriz. Harp eş l n us as e rı a 1,680,000 eder. Ayni hynak!ara gö- değildir. 
!et fikrinin galebesiyle neticelen'r•f' n - re şimdiye kadar japonlar 1,470,000 Çinlilerin şimdiye kadarki zayiatı 
ümid ve teme.,ni ettiğimiz ~ib' ada· kişi kaybetmişlerdir. takdben iki milyon kişidir. 
bu fikrin tay.'n ve teabitinde bizim 

de, ylni Balkanlılar ccpheainin • h d •td • 
de nazım Ve müeaair bir aÖzÜmÜz O- rn a ~en ım a e l l 
labilir. Farzımuhal olarak kuvvet 1 1 & 
fi'krinin ralebeaiy!e neticelenirse o 

takdirde de bütün Balkanlılar mütte- d A taarruza başladı. ı·kı·yu··z ellı· hid ve binaenaleyh kuvvetli olacağı· Rus or usu, umumı 
mız l~ln ondan da pervamız olmıya- H 

lngiliz milleti 
davetine itiraz ca~~:Ulüyor ki, yalnız bu noktadan bin kişi ile Finlilere her cepheden saldırıyor ükumetin 

bile Balkan devletlerinin ve Balkan Londr:ı, 2 (Radyoı - Finlandiya çok insa.n t.elef olmuştur. . • lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllll çıeVe SeVe Vatani Vazifesine 
antantı konaeyin·n kat'ı mahiyette Rusya harbi hakkı da bugün alınan . Helsınkı, 2 J.Radyo) Fınlan- 1ŞARE,,..LER '"1 
bir karar almasında umum için ha· haberlere gdre ~lanneriıaym mü da- dıya resmi teblıgı: ./.' r 

etmeden 
koşuyor 

yati bir menfaat ..-o.rdır. Kaldı ki Bal- faa hattına Ruslar, bu abah en ~id- Dün Taypale nehri ve Sovanto :::=:::::::== 
kan antantı kona .. yi bu ihtimalin ta- de:li taarruzlarını yapmışlardır. gölü mıntakasında Finlandiya kıta- K•• f v ı ' 
hakkukundan evvel de yeni vazifP.· Ruslar yeni takviye kuvvetleri ile !a rına taarruz eden düşman k~vvet: Or ez apur arı-
lerle karıı karşıya bulunmaktadır. hücum' etmelerine rağmen püskür . '~ri, püskürtülmüştür. Soomısalmı s· B k 
Av~pada ba•l.ıyan harp hiç de tülmüşlerdir. Asıl büyük taarruz mıntakasında Finliindiya kıtaları , na ır a iŞ 

m'.'v:rı ı kalAcak bır faciaya benze- Sovante gölü mıntakasında yapıl • kaçmakta olan düşmanı t~kip e?ıırek 
~ıyor. P-e; iki tar_~~ harbi !<endi ).,. mıştır. Bu cephede açılan ş'dd~tli mühim ganaim e.l de etmışlerdı;-.. .. Körft>zde vapur i;letilmeainde ye· 
hınde tenı etmek •çın ht> . en her ea· top ateşi Vipuriden duyulmuştur. ~us tay~are~erı Nor~e~ arazısı u- ni bir moda çıktı: 
reye bat vuracaktır Vt' vurmaktadır. Salla cephesinde de şiddetli muhare- zerınde Pıtsovıng şehrını bombardı· Büyiik vapurlar bırakılmış, aade-

Hemen her günkü hab.-rler Tuna beler olmaktadır. man etmişlerdir. . ce küçükleri işletiliyor. Sebebini aor · 
h.avz ... ına veya ~~ık_ ~•a~ . u~e,..'n,. Santa Jerbi de 15 bin Rus kuvve- Fin!Bndiya tayya_relerı Salla cep ı!uk. Meğer, yılbaşı tatili münaaebe. 
ıımalden veya ıımalı 'rrkıden ya- t' . tamamen imha eden Fin ordusu hesınde 12 otomobılden mürekkep tiyle talebe gidip ırelmiyormuı. Ma-
pılmaaı muhtemel bi~ takıın tazyik- il~~i h:ı.reketine devam etmektedir- bir Rus motörlil kolunu muvaffakıy:t zot ~a bahalı imi!·· • 
!erden ~ahaetmekt .. dı~. Vakıa orta- ler. Şimal cephe:;inde Aktikte de le bombardıman ederek hasara ug- ~~zc~, baıka. ~ır ae~ep .daha var. Londra, 2 (Radyo) _ Taymis ga. 
da henuz yapılmıt l>ır tazyik yok- muharebeler olmuştur. Fin kuvvetle- ratmış ve dağıtmışlardır. Ru• tayva- Zıhnıyet ve ııı, telakkı. tarzı .. zetednde çıkan bir yazıda yakınds 
tur, .anca.1_< hanıı-i iatik~metten ırelirıe rinin Petsamoyu geri aldıkları tabak releri, Rivoskilç şe?:iı;ıi ~.e. bo.mbar- .. Yolcu ~zlığı .. dolayıaıyle ha.l~ı, askere :..Iınacak 2,5 milyon' askerden 
ırehın, ~o!le lırr tazyık ihtimal; her kuk etmiştir. DUn milteaddid Fin şe· dıman ederek 5 kışının olümilne, 4 kohn~, kuç ~· '!kapı pencelerın ·nı Jıahsedilmektedir. Yazıda deniliyor 
zaman ıçın mevcuddur_. Bu itibarla birleri, Rus tayyareleri tarafından ki~inın ~·aralanmasına •ebebiyet ver- aralıgından ruz11arlar esen, dondu~- ki: 
Balkan ant.antı konaeyınln ilk ~azi- l-'lmbardıman edilmişlerdir. Aabo mışlerdır. ma kutDuau ıeklındo;. vap':'r!arla taı•· ı <İngilterenin insan kudreti çok 
feaj bu ihtırnale k8;~fı B.alkanlıların ;chri, tayyarelerin şiddetli hUcumun. 4 Rus tayya;,esi .. dilş~rU'lmttş, iki - evamı 3 ncu Sahıfede - fazlad•r. Hükfi~et, 45 yaşına kadar 

. - Devamı 3 n~u Sahıfede - dan mühim zararlar görmilştUr. Bir - Devaını 3 uncu aahıfed• - llllllJllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll olanları, asker~ alın.ağa kanunen aa-

d.!ke!"leri 
lahiyettardır.> 

-

Deyi; Telgraf gazetesi de, şimd 
ye ka<lar ingilterede yalr.ız gönü l' 
asker tonlandığı halde bu anRne h 1 
fına hareket eden ingilterede h "ckr 
senin hükumete ifraz etmediğin 
herkesin, vatani vazif~sini seve se 
yapmağc. koştuğunu yazıyor. 
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• ( A. ·Arını l) 3 Karıınıısan, 1~40 Ç;.r~a oıha 

Son Faciaya 

Dü yaz 
de An 
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So kaz 1 Kumar oynarken Felaketzedeler • 
Cl 
' 

yakalananlar l Amele öldü 

' • o n vaz y ti 
Ge•en gun, Se ·d koy cıvarında bir 

tren kaza•ı vuku bulduğunu, Denizli 
katarının yoldan geçen şoför Halilin 
idare.iııdek· kamyona çarparak 70 
ır.etre kadar silrüklediğini ya~mış
tık. Kaza esna>ında şoför Halil müte-

Yolhedesteninde Karaosmnnoğ!u 
hanında iskambil kağıdı ile toplu o
larak kumar oynadıkları görülen 
:\lehıned oğlu Hüsnü Uzunboylar, 
Ramazan oğlu Mhrned Doaç, Sa'd 
oğlu Memiş Tavşancı, Şamlı oğlu 
Hakkı Telimen, Feyzi oğlu Ahmed, 
:l[u,tafa oğlu Ali, Ü•man oğlu ::.reh -
merl Ali !lü~e.rin oğlu !rfan T mu
~in, 'llusa oğlu l\Iehmed Göztepe. Si' 
Icyınaıı oğlu Raşid Civciv oğlu, II::ıy
ri oğlu Refik Özdere, Talat oi':lu Ha
san Kııtlukayn, Rıza oğlu Hakkı Ser
can ve Fuad oğlu l\lehmed Horoz sue 
üs~ü yakalanarak adliyeye vcrilmiş
.lerdir. 

Yazan: 

L HÜZNÜ 
·~---4-
Ay ve günetin cazibesi hareketi

arzlar~ fırsat veriyor mu? 
l\Iösyö llfilner in not ettiğine gör~ 

ze zelenin duN'.lladığı ıaponyada 
1!165-1872 ye kndar knlclığı csn~da 
8831 zelzele k,ıydetmiştir. Bu yıkıcı 
zcizele!crden 823 dancs·m:en 17 si 
Okyanu~ rnhili~·den ge iyonlu. Ja. 
pon Arazisi 900(o metre Okyanu~a·ın 
altmıı sokulur. Diğer tnr~ftan Nipoıı 
adaları zelzelelr,rinin 23~ sinden 100 
ü c1Y<ırındaki 111 agna . Fa~a çökiln
t!l~Une aittir. Ilur:ıdaki zelzeleler 
Amerikadakin'n aksine olarak arzın 
çökmes!nden olııp dağlarıu yüksel -
ınesinden değildir. 

Hareket ayni, fakıt i~aret ayrı
dır. Bn mekan:iı hareketin ebehi ne. 
dır! Eunlar A"'ro; .,mile hildi• lerm 
arz kabuğu üzerinde yaptığ· bir ne\·i 
med (ytıkselme) den gelmektedir. 
Fran~ız jeofizisyen Perrı taafından 
\'<ızeJı:Ip bugün ilmen tey.d edilen, 
gJno1 ve ayın cıı.zibesi ytı~Underı nr
zın kışrının bir nevi m~rlc'ıı tabi ol

-
" I 

( 

t 6arı,r•• 
1 

' 

• 

' / 
, ___ ,.,,, 
• 

Arz kümesi ı.;inde zelzelenin int ._ 
şarı dal~ ları: 

Bu ~emada görüldüğü gibi «elzele 
darbeleri litosfer tabaka içinde muh
telif emerjan zaviyeleri altında de
nişmekte ve yer yi:zü üzeirnde çeıitli 

darbeler halind duyulmaktadır 

cuğu ve onun esir! altındıı kaldıgı zamanda dôrt tarafa meyiller yapa. 
faraz yesidir. rak doner ve bu suretle topaçuı mih-

Kı rın yükselme Ye r.!~alr.ıa h1.1:·~ veri boşlukta bir mahrut ç;zer.) Mih
kc'li>rinin tezahilrü ırfln'1P b.r metre- verin semada çizmiş olduğu mahrnt 
y: bulur. Son derece daklk tnl mrsn- da bu ric'i hareketten :!er; gelir ve 
halan saye inde kat'i bir ölçü ile lif. bu arz mahrutunun bir devir yapa. 

, E:<c'angon, Amerika ile Avrupa nra- bilmesi 26000 senede bir olur. 
1 ıındaki me•afenin (:·pni Atlas Ok· Dllnya ancak 24 •a .. tte bir döner. 

ıanurnnun) ;ki sahili ar:ı•mda devri Bu dönü~ esnasında mihver de sem~
! ılıırak her 11 ~enede be~ metre bir da 26000 sene mahrutuıı t mam!an
I rük>eklik gö tFdlğini ve ik; sahilin ına. ını takip edrr. Fazla olarak bu 

i metre birbirinden ayrı'oığını denı:ı: geniş devri hareketi ric'iyeye ikinci 
< ıltmd~ki arazipin bu •uretle bir da J. daha kısa bir hareket ilave olunur. 
' !alnnmnya mamz kal<lıi:mı te!r.z ekil (3) bu da ıs senelik bir devir-

elgrafln ilim akademisine bildirdi. dir. Anın iki tar fa eğilmesi ayın 
t J3lıa "'·ve! böyle bir 'H~~.ı~nın olup mahrek sathı ile arzın mahrek sat
r lmadığı aranmaktn idi. E ca!ngo - hının devri ve mütenavip hareket'"· 
l< un, bu yolda~i taharriler! ilk neti- den ;Jori gelir. Bir de güneş her altı 
n e:;i vermiş oldu. Bu hRreketir. milm- ayda bir şimal yarım küresinden ce-
2 ün olan sebeplerinden h!ri; elastiki nup yarım küresine geçer. Bu hare-

lan kışrı arz lııta sah!ller!nin mern- ketleı·:nde gene arz mihver'nin yeni 
v asındMı belli Dlduğu ır'bl arzın için- bir f?ıt!zazı vucüde gelir. Kam~r de 
h eki erimiş tlbakanın f!st!lndekı lı- 14 gJnde bir ayn; şeyi yapar. Bu da 
k >sf~r kütlesinin de sahih olduğu mu. evv~lk'ne ilave olunan ikinci bir cıev
- ııkkaktır. rt harekete sebep olur. f·te dünya 

Bu lrnkikıf böyle olupra nyın ye topacının maruz kaldığı astronomik 
Un~ş'.'l arza azaraıı yıık'aşıp uzak- tesirler serisi bunlardır. Şayed bu iki 
mn•ı dahil! med ve cez rleri mu- hareket eğer tamamen sullı bir kür

; P olmaktadır. Eğer litosfer (rna. hmıla hiç bir tebeddülat vücude gc. 
1 1 enl•~!n ve Uışların bnlunduiı:ı taba- tirmez. Bilakis arz için su dolu bir 

· ~) r•r ytlz'tndeki e ki\li:ı deği~me- reye tatbik edilirse o vakit ~at-
l' 

1 
M nıil•aid •Iacak derececi ı ela•t ki yumu:1a farz edilse bu eu; hareketi 

''masaydı :ltz yarılıp kırılıp ayrıla- yevm;ye ve riciye h!d·seleri altında 
Li lirdi. dünya ü tünde muhtelif 'arz derece
ı • Ayn; surelle ay ve gOn•ş me ar~- Ierı irtifaa göre muhtelif dönme ~ü-
'; nin tahavvıılü dahili m•dlerin daha ratleri alırlar. 

u 1 l\"Yet!i Ye)& daha nz Olmasını intııç Dahildek; su tabakası hareketi 
• ler. Zelzele üzerinda kışlar ve vaz mihveryesine kendi hattı ü~tüvn<ı iıo 

lF~ rın tes;ri "u yüzdendir. Nitekim: kuf.bu arasında r.er irtifa seviyesin
E: ı~ dl\nyarın güneşe yak•n olnıa;ı de astronomik kuvvetlerin te~;r; ta. 

aJdid yerlerinden hafif, kamyonda 
•• bıılıınaıı hüviyeti meç:,ııl bir nmele 

' ' - 1 .... ~ · oe al(•r >urette yaralanmıştı. Marn e-
1<ct ha~tnhanesindc tedav altına ah-
an amelenin Denlzllııin Banaz na-

'(-__ ı hiye•i halkından ve izmirde Kara -
''~ ;;.;: -.--)! bağlar mevk:iııde amelelik eden l\Iur 

taza oğlu Muharrem oldııi!u aıılasıl
mrn, zavı.llı işçi, dun hastahanede öl
nı Uşlür. 

-=*~--
Diplomasız bir ebenin 

yapizkları 
Eşrefpnşada Qukurçeşme mevkiln

d0 S!ileyman kızı Ay e, diplomam: 
ebelik yapmak suçundan tutnlmuş, 
adliyeye verilmistir. Tahkikata ırö
re Ay')e, beş gün evvel J\fohm~J kıo·ı 
ve Sadık karısı Bn. Kübrayı gayri 

---*---
Zavallı kızcağız 

Kemalpaşa kaza•ının Soğtıkpınar 
mahallesinde Hasan oğlu Aptulbhın 
-1 yaşındaki kızı Ayşe, evde annesi 
bulunmadığı sırada yanmakta olan 
ocakta ı ınırkeıı elbiseleri tutusrnıış 
ve zavallı çocuk yanarak ölmüştür. 

ıı=---

Zabıtada 
fenni suretb doğurtmuş ve hastala- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Arz küreai üzerinde hiHedilen dar
beler astronomik teaire maruzdurlar 

nan Bıı. Kübra Memleket hastahane
sine kaldırılmışsa da ölmU~tilr. 

D'ploma,ız ebP!ik yapcn Ayşe hak 
kında müddeiumumilikçe !ahklk'lt 
yapılmaktadır. 

kilde 36 ıncı arzlarda bu ta7-yikln 
oklarla t"österilmiştir. Bazan bunun 
cer ı c.ıarak 3G ıncı anlardan kutup- Bizimle alzş-veriş 
lar ve üstüva .ıra müteveccih mı:akiş 
tazy k ele vücude get rirler Bundan yapacaklar 
bn,ka dünya içindeki medlerh miha- İsviçrede Bern şehrinden bir firma 
ııikl 1 esirleri de 36 ıncı :ırz dniı'eieri- 50-60 ton kuş yemi •atın almak, B2Y· 
r.i:ı l.;u!unduğu yüzlere (oatıhlara) rutta bir firma terbiye edilmemi~ i
t:r sğı.rlık vermekted r. nek derisi, tuzlu koyun ve kec br.r-

Bör caraftan güneş ve kamer yiı • sağı, palamut ve palamut hulıis•&ı 
züıırlen satıhta vücude getirilen bu üzerine iş yapan tltccarlarla muame
tazyik ve aksi tazylk diğer taı·aftaıı leye giri•mek istedikleri şehr:mizde
dllnyanııı içindeki mağmanın gene ki a'akadorlara b'Jd'rilnıL;tir. 
ayni 36 ıncı arz derecesi ilzerine yu- Urugurnyda llfontevideo şehrinde 
karı kaldırma kuvveti, burabra te. bir firma, hububat, incir, üzüm, fı'l
sadüf eden dünya kabuğunu muka • dık, badem ve konserve balık işleri 
vemetsiz bir hale koyar. Ve böylece yapan tüccarlarla muamele ynpmak 

istediğin. bildirmiştir. 
:Mek oka, Antil, Akdeniz, Sicilya, A-
nadolu, İran, En do Malez zelzel~ - ·** 
memleketlerinde olduğu gibi hareke- Maarif Vekili 
ti arzlar!\ maruz kalan mıntnkaıar i- DPmiryollarında husule gelen bo-
çin vazedilen bu ra•yonel tar'"• tıp- zukluk sebebiyle ehrimizde kalma
kı Montessus • Ballorun çizmiş oldu- ğa mecbur olan maarif vek:li B. Ha
ğu dafr&lerden (birinci makalede snn ,\ li - Yürel He 1Jk tedri,at umum 

müdii rU B. !,mail Hakkı Tonguç ve 
geçen) hariç kalmamaktadır. ,Teti- vekalet hususi kalem müdüril Bn)' 

Silah tafıyorlarmıı 
Basmahnnede Mustafa oğlu Ah

med ve Arslan oğlu Recep Arsland'.l 
birer bıçak, Çuval bede•teniııde Ka
raosmaııoğ!u hanında Mehmed Göz. 
tepe ve Memiş Tavşancıda birer k'.1-
ma bulunmuş, zabıtaca alınmıştır. 

Bıçak çekmi, 
Tepecikte Şükrü oğlu YugoslaY 

tebaasından Aptulhamid, b'r cekPt 
ın<?selesinden Sakir oğlu Salihe bıçak 
çekmiş, yakalanmıştır. 

Dolandırıcılık 
Alsancakta Salihlili ibrah!m oğlu 

::lieh:ned Arcan, İbrahim kızı Behire 
Sayanın 11 J'rasını dolandırmış, ya
ka!anmıştır. 

Bekçiye tecavüz 
Eşrrfpaşada Kiimilpasa cadde•in

de sarhoş olarak ırürilltil yanan Ha -
san oğlu arabacı Tah•in Özberkit, 
hareketine mani olmak istiyen hek~i 
Jl. Zekeriya Öğünce filen tecavüz e
derek tabancasını almışsa da tutul. 
muştur. 

Beraberce içmitler, fakat? 
Kar.ı~'akada Alaybey istasronıı 

civarında hMüz hüviyeti anlaşılamı
yan bir şahıs, birlikte saran içtiği 
Fa'k Gökçe_vi yumrukla a-özündeı; 
yaralamıştır. 

Keçi hıraızlıiı 
Kahramanlar mahallesinde izmir

li Ali Aykutalp, bahresinden ik ke
çi çaiındığını zabıtaya şikiiyet et
miştir. Hırsız aranıyor. 

cede 1\Illsyö Veronenin ilmi me>a'•iy- Hakkı Uludağ, evYelki gece tahrike
le ıne~·f!~na çıkarılan astrouomik diler Aydın . Karakuyu • Afyon tre. 
medle, güneş ve ay cazibel~rinin niyle Ankarnya gitmişlerdir. 
vurduğıı yerlere milntabıktır Bu dn DikTde Kızılay kurumu tarafın -
bi:avasıta Perry ve japonyah si•nıo-. dnn ynptırılnn pavyonlar in~aatıl"a 

neza"Pt etmelcte olan Jqr.ılay müfet- *---
'oglarııı tezlerini kuvvetlendirmi; o- t:şler'nd•·n n. Mazlum Can dn Anka- BORSALAR 
!ur. raya gitmiştir. 

l\lö•yö Rothi gösterm!ştir ki: Ast- --=·*·---- O z O Mı 
"'nomi ınihanik hiidis~Ia dünya üze- Adliye tebliğatı ('·ıval 
rinds zelzelelerin husul~ne veya bo- Adliye tebligatının dünden itiba- 6!lı uzum tarım 
~anmasına, ayni suretle bunlardan ren po•ta va.ıta,iyle yapılmasına 186 Santo Ergas 
hasıl olan enerjinin tazahü>·üne se- bn•lanmı•tır. Tebligat işlerinrle çalış- 84 S. Erkin 
oep olıırlar. tırıl~,, müba•'rler·n ekserisi, postR 72 111. H. Nazlı 
-------------~-!idaresine verilen adliye tebligatında 7 Horosan oğlu 

An af arta geldi çalıştırılmaktadır. --
1
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7 50 11 
11 125 11 625 

11 50 12 
11 25 11 50 
12 50 12 50 

Q >ünya J·aııın güneşe uzak. kı~ın 7a. mamcn sulb bir dünyadaki gihi de. 
l:ı r.dır) bu •!'!ıziben'n en ktıv,·et!i dev ğıldir. Basit bir tecrübe bunu bize·. Akdenizdeki fırtınn yüzilnden Cu-
f sini vücı.;Je getiriyor. N'hayet kı- zah eder. Biri çiy, diğeri pişmLı iki marte8i günündenberj izmire gelemi- İzmir ilkokul öğı·etmenlerini:ı 

** 393020 
Maarifte 

J ı ~üne~ Te ayın tesiri al'ında ar1. yumı1r~a alalım. Her ikisiııi de bir to- yen Anafarta vapuru, nihayet dün mesken bedellerinin büdcde miina-
9 h;l'nde ıagma mayii sathındaki ı>aç gibi döndilrrlim pişmi yunıurt .• !e"Jln hattından gelmiş ve akşam nakle yapılam~ma"ı yüzünden bu ay 

! 'ga!arın çoğalmasını lrnsulc get - nın R"en'~ ucu aşağıda ol:nak üzere ilzeri iıtııı.bula hareket etmiştir. maıı~ında verilemiyeceği öğrenilmiş. 
ken bu Ja büyük zel7.ele'ere ze • büyük mihveri etrafında am•ıcli (di- Enelki gündenberi Ayvalık hat - tir. 

ı n ,.e m~ydan teşkil etmio olur. key) vaziyette dönecekti•. Halbnki tmdan beklenen : ersin vapuru da Bir tamim: 
{ Möıyö Veronenin mihveri ve ric'i çiy yuı;ıurtn yanarak küçtık mihveri dün ıık am eç vakte kadar gelme - İzmir kültilr diı'ektörlilğünd('n bü. 

394060 
T (\, 
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Fi at 
8 2;; 
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10 
11 75 

1450 
r reketler neticesi haııl olan kışri etrafında döner. Bu iki ayrılık bir·s:- .ni ı·r. tiin ilkokullar haşöğretmenlikler!ne 

0 • ·dleri: • · sinin clahilinı.'eki suyun hareket·ıı. Mer<n ve Ant Jya(! n mühim mik görıd•rilen bi' tamimde talebevo Çuval 
n Yer knıuğunun faaliyetini 'zah den ilerı gelir. tarda ınnh"ul ve•air mal yükleyen der !erde her ve•ıe ile mua~eret nda !O H. 1. Levi 5 7 

:C ı ı Fnn ız a tronomlarından Yero- Gün~~in ve ayın cazibe kuvvetl~ri Tarı vapuru diin limanımıza gel- hının tekrar edilmesi Ye müşalı tle- 1!!2348 
1 , ıhı bulduğu noktai nazara göre: çiy yumurta tarzında ol•n hir dün. mişt:r. Vapur, izmire ait malları çı- ye giden talebenin intizamla gidip - . 

~ z fi'ltnvasının elips (kat'ı nakış) y~nın icinde erimi• mağma•.nda :iL kardıktan •onra bugün İstanbula gelmelerinin temi*n_i _h_.ıd_i_rilmiştir. l82Z38A8H 
1 

RE: 
2 ":Hnde şişkin oluşu güneş Ye ay ~a- \'eroııenin hesapları tarzında ifade reket edecektir. _ 

ı esin~ b'r şahiddir. Yaui alim tCa- ~diltbHen gayet karmk in':kR3J:ır --=-<-=- lncı'r satışları 
c e ol1'.asaydı bu şişkinlik ol mı ya- Yür•ırle ııetir:rler. Dun~ a kı•rı güneş 

:Tir> diyordu. Cazibei arz (mihve. ~e ayın duru$ vaziyetinden dolayı Ziyaret Borsada incir satışları hararetlen-
1! i in) ric'i hareketine (Precesalon) kutup ile ü•tüva arasında 36 'ncı arz Şe!ıı·•ıniz ing:liz general konsolo- miştir. Fiatlerde cüz'i bir yükseli~ 

· ı ep oluyor. Nitekim, bir topaç mih- de•Pcelerinde birbirine yakla~an b'r su, dun v.layettc vali B. Etem Ayku- vardır. Çünkü Frnn,adan ihracatçı-
•i •e•tllrlıııf'ı•n•d•a•d•ii•n•dllüiğıiiülllıviiıa kiiııi"t-ıiiaiıyİır•' ll!ıiıniiziiı; ·ııİ1 kİıııİ\İı·liii ciiuildileiıııigileıltiiiri:irıİı'lıerİİ.mRmrmnİiır ılı· ~Ş{'~-~t~u:.;z~iy~a~r~e~t~e~t~m~i~şt~i~r ...... J ara siparişler ge Imeğe başlamıştır. • 

r ...... ISLAM T ARIHI------• 
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Hz. Muhammed 
YAZAN: M.Ayhan-ı--

k -88- ma• etti. Fakat cevaplar tamamen 
ak,ine çıktı. Birinci i dedi ki: 

-------takmıı;Jardı. Bunu yaptıranlar; Tai
f in eşrafı, zengin ve yüksek tanın -
nıış olanlar1 idi. 

Hazret Muhammed S L. A. :l.L ya
nıı,da Zeyd olduğu halde yürüyor
du. Pe~ine takılan serseriler, milte • 
mad yen bağırıyor, çağırıyor, haka -
ret ediyorlardı. Bazıları da yerden 
aldıkları taşları fıl'iatıyorlardı. 

Hazret l\Iuhammed; hayatında bu 
kadar teessür ve ıstırap duymamış
tı .. 

rastgeldiler. Arkalarından gelen son 
edepsizleri de savmak için yalnız bi" 
~are kalmıştı: 

Ru bahçeye iltica etmek .. 
Hazret l\Iuhammedle Zeyd bnh~e. 

ye girrlil~r. Bir ağacın dibine oturdu
lar. Hazret Muhammed bUyUk bir te
e•sür i~inde eller;ni kaldırarak bed
duada bulundu. 

Bu bahçenin sahibi Şeybe ve ile 
Utbe idi. 

15 ton fnsnlya 
22 Ç. bulgur 
28 C. K. D. 

2a3 Ç. susam 
165 ton P. çekirdek 
483 B. pamuk 

15 625 

46 

17 25 
10 

6 50 
ı; 75 

3 50 
63 

Hazret :'11uhammed, susuzluk ve 
ıtırap içinde uzanan bu ;nsani yaı·

dımı memnun yetle ve teşekkürle ka
bul etti. Besmele çekerek üzümü ye
meğe başladı. 

Gaddas; hazrt Muhammedin du -
:!aklarından dökülen besmeleyi du • 
yunca, başını salladı: 

-Tuhaf -dedi- bu havalide hiç 
bir kimse böyle bir cümle sarfetmez .. 

• 
ıane listesi 

Lıra 

Dünkü j;ekun 27980 52 
Nafiz .Iustafa Ye oglu 200, Alwe 

K;ıradav t ~e ı· raııko 25, Lak \.L 
Franh:J 25, doktor Elenıka 5, Osman 
ıı bankı" ın<la .ıu,tafa 10, S gura bı
r<.ıticrlt.:r ltJJ k~tenıit f~ılıı·j a,•q arneJc 
kr, lU,5, F. A. Pir.ın 25, guııırUk 
oııi.incle ııaçacı izzet Z.ıtı 10, peyı:!r
ci .\li Hamiz ve kardeş, 100, ılırııhlm 
Butimacı 50, llazım Umdi cam~ ia13· 
mı 2, A8maiımescid kahve sahibi .Uü. 
seyın 7,10, Şer:f Rıza halefleri mis -
tahdemini 61, Hasan Vd Mustafa kar 
deşler 5. Yahya rn Ziyı: 5, /ı.pt~ka
d.1' .-e kardeşi ::-aıni Sözmen 25, C. H. 
P. :\Iesudlye ocağı 487,80, Öztiırlf ti
caret Lid Şir. ~50, F~hmı Simsa: ·oğ
lu 2;;0, j. Taranto Ye l\Iahdumu 50, 
j. 1'aranto memurları 10, ilırahiııı 20, 
Muzaffe; Ciıısar 2,50, Kahrııınıı !ar 
orağı 1''ahri cLyle 23,10, Kahraıııa:ı
Iar ocnğı iFrnn.il t:l ·)rle 14,~0, Kahr:ı
manlar ocağı Nazmi e.iyle 4~,35. 
duktor Ktınal Tonay ~5, L:ınrc:.t R. 
Bau ve Ş. 25, Yeniyol Iokaııtıı~ı 5, 
Hüseyın Galip Şerbetçi S. Ba) nnoz 
75. H·ısan Hami Çan 25, Ay(lıı.lı lı· 
zet 50, Asım Pelin :w, Kunyıılı Ömeı 
eliyle hamnıallardan 5,20, Mehmed 
Niyazı halefleri ~;;. Şar], halı lcum . 
panyası eksperi Nureddin 10, Hali1 
Civelek 2,50, Mehmed Seyin ve Sabri 
.\ltıstafa oğlu 50, Şık mağ,.zası .ah!b: 
1. Seza! Berk 50, 1. Sezai Ee k şık 
ıpek şubesi 50, 1. Seza. Berk eşi Fe· 
ride 25, merhum Va,;,t'iye namına 5, 
üzüm birliği amelesi 31, bcrbı!r Al! 
Hıza Akçakı: 10, S~lilrnet kutu fab. 
rikası :\Ichıned K. oğlu 100, Sı.Iim Si 
!im S, Ka<ketçi l\Ialrnmd 5, Saııto Ru-
30 15, .brahim Göktuna 10, Simoı; 
Non;nas K. Ş. 15, A. paş~ meydanın
da sarı.ç Hasan 5, Hasan Tahsin Er
can 15, Sabri Fetvacı 100, Kavalalı 
\ıu•tala Kurra 10, C. H. P. Yalılar-ıa 
h:yesi Göztepe ocağı 101,45, komis
yoncu Aperiya 5, varidat kor.trol me 
muru Il üseyin ve refıkası 20, TeYfik 
ve Mu<tafa Cambnzoğlu 100, NazilJi 
li B. Avram Abııaf m hdumları 10, 
Dev Jet dem r,volları büfecisi Niyazi 
Yeş·ı 5, Tepecik buzcu Şerif 25, .·er
bet l\l;••ır 25, İlyazer Akov~ 6, Ay
dınlı Ahmed Tabak 100, Avni Nail 
Limboz, Mehmed, Yasef 41l, Kamil 
v.ı Fikri Eron 100, Eulgıırca köy 
muhtarı Hasan Özcan eliyle 26. Yu. 
~ef Lcreyak 15, Rahim" On. y 5, l{3-
ğıtçı Kemal ·ôzbudurlu 20, Simpiles 
s'rketi 50, Leblebici kuru yfmiş'i Sa
l'h Özel 10, Osman 10, T'a~af ,\dat 
10. Cemal Ali ih an oiflu ıo, I'uru 
yemişçi Faik Soydum 10.1' uchi Ga
br.y 5. DaYit 5, Arnkat ihrah:m pos
tacı bayan Hasene 215. uar•a bele
diye kabinesi namına 5, ;tu,yada Ya. 
zcf Alyotiden telgrafla 5 JO, D~ııiz 
işçileri namın:ı 8. Bay Arg~nati ve 
şeriki 20, Avukat Osm ~n Hadi Ar. 
kum 10. :11ehmed ve Mu'ı 5, Verı(· 
!er tetkik itiraz komisyonu m•ınurla. 
rı 20, İbrahim İlteş 2,50, İzPıir ziraP\ 
müdürü Refet Diker 10, ! omir zer· 
t'nc'l:k mütehassı•ı 5, zir:· at miid ·ı
riyeti memurları 8,73, Bay !u<tab 
Karaoğlan 100, Emekli tul:bay Uıtif 
Ulutaş l O Forhes kumpanya~ıııda 
Ceial 20, Alsancak amele birliği şefi 
('ülcen ~. Balçova halkı tarafından 
191,89. Şükrü Kunter S. R. F. aron
tesi 50. l\Iühend!s Ömer Lfitf; !'in, 
İzm·r cezaevi mahpusları 35,40, Dr, 
ismail Şenol 10, İzzi F~sci S. 50, O!e
limiye :ıcağının trıpladı[:ı ~!8,50, Yu
murtacı Ahmed 2, TepPcil: ve Yiğ;t. 
l~r 0cajhnııı tonladıii:ı 18~.02, ;\fıız. 
har Yalar 10, :llaarif müdiirlil~il me 
murları 78,20, SPhri Ta~nn 50, doktor 
Şevki l'ğur 10. Er am maP:azası Reh 
cet \'e Eşref 25, l\Iahmud Esas 25, 
Kavaf Pahattin 5, Bohor S. A la:rr~
ki 20, Yaşar Güven ve ı-.r!.ada<ları 
63, İzmir eczacı knlfa1',rı 211, Lütfi 
Knrom 50. Üpk Altay rıı~çı hasıli\tı 
17.75, ti!ccRr ITi•klva Amado 50, 
kunclurnrı Ksım r:;qenPt 10, Av!!. 
kat Adf!t" ITRher 21>. Kazım Arif bi-

- Devamı 4 üncii nhifede -

- Bana dinin:zi tal.m •tmez mi-
.. ? 

s,nız .. 
Hazret Muhammed bir ~ümle ile 

kelimei şahadeti tekrar etıirdi.. 
Utbe le Şeybe hiılii bağın yük;;ek 

bir yerinde oturmuş, ka ısında kö
leleriyle hazret .lluhamnı,( i:ı görüş. 
melerini seyrediyorlardı. 

Bilahare köle yanl,,rın~ gelince 
kendıfine: 

- Nihayet sen de iğfal eJ;ıa:n öy. 
' . ? .e mı .. 

- 1 alf civarında ilk karşılaştığı ka
l!' 

1
, •ıaıı oğlu Beklrin kabilesi idi. 

et u l • C>!an kabile efradı, Hazret 
m 1 ır. nmedin talkinatına knbahklıı, 
Ilı 8 •r<,lıkla mukabele ettiler. Hatta 
n J 11 ecek, ne içecek verdiler. ne de 
E • ıf kalmak teklüinde bulundu
- :ı 
aı ' ant diğer b!r kabile de ha ke
ıb 1 nzret peygamberin tekliflerini 
Ilı 

1 
.. •ek istihfafla karşıladı. 

ır1 -tzret ;\fuhammed:n Umidi f'ene 
ki mcm şti. 
D • ıııunda mutlaka muvaffak ola
ul' ntlu" emindi. 
zl r ı ı~f r de Umyer kabilesine te. 
- 'lh ettı. Ru kabile erkiinı TaifJı 
ııi İ g 'enler·ni te•kil ed)ordu. 1Jın
., · oğla Amrin üç ol{lu vardı: 

- Seninle görilşecek değil'm. 
<,;ünkü sen hakikaten peygamber 
isen sana ne söyliyebilirim: eğer h:ık 
peygamber değil de bir yalancı isen 
seninle konuşmağa tenezzül etmem. 

les'ı,d ise şöyle cevap verdi: 
- All11h peygamber olarak ıı:ISn. 

derecek başka in•an bulmadı r.ıı? 
Üçüncüsü ise şunları söyledi: 
- Kiiben'n örtüsünü çalayım eğer 

sen peygamber isen!. 
Resulü Ekrem bu cevaı>lar kar•ı. 

sında bilmecburiye Taiften ayrılnıak 
zaruretini duydu, 

Adım adım takip ediliyordu. Bazı
ları da; hazret Muhammedi göste -
rerek: 

- Deli!.. Sihirbaz! 
D:ye bağırışıyorlardı. Zeyd etrat. 

tan savrulan taşlara karşı daima ken 
disini öne •ürüyor ve bu taşların haz
ret peygambere i•abetine mani ol
mak ıstiyoruu. 

Taşlardan biri Zeyde isabet et
mişti. BaRI yarılmıştı. YüzUnden kan
lar akıyordu. 

Diğer bir taş da Hazret l\luham -
medin ~)·ağını parça!amı~tı. 

Onlar bu hadiseyi uzaktan va hi 
raz yüksekçe bir mahalden seyret
mişlerd ' .. 111 üşrik olmalarına rnğmerı 
siliih•ız, müdafaasız iki insana yap!
Inn bu alçakça muameleden nefret 
ettiler. müteessir oldular. 

İr,leı·inden biri o 

- Gaddas! 
Di.••e bağırdı .. 
Ai(açların arasından bir köle gö

ründil. Bu köle Nasran· idi. Bahçe 
sahiplerinin karşısına geldi. 

Utbe; 
- Jlağdan biraz Qzüm kopar, ta

bağa koy \'e ağacın dibinde oturan

:l\:iile bunu müteakıp hazret nu -
hammedin karş1"ına oturdu. H:ızret 
?lfohaınmedle aralarında şöyle biı· 
muhavere geçti o 

- S&n kims'n !. 
- Hen, Ninvalı bir köleyim. 
- Ya? .. Demek Netanın oğlu Yu-

nusun meıneleketindensin öyle mi~ 
- Evet, fakat Yunusu, siz nereden 

tanıyor~unuz? 
- Tanıyorum. Çiinkü o da benim 

gibi b'r peygamberdir. 
Kö'e hayretle sordu : 
- hm'niz? .. 
- Muhammed. 

Diy?.rek tarizde bulundu! ır. Haz -
ret Muhammed bu sureti<' r•hlik~v' 
atlnttıktan ~onra Nahlcyc geçti. l\lck 
kedeki :llü•lümanlar; haz•ct )!u. 
hammedin Taifte duc•ar oldPğu fena 
vaziyeti işitm;~ıer ve mütees<ir ol
mu~Jardı. Bu had eler; Kureyş'Ier 
tarafından duvn!mu•. i tihzaları mu
cip olmustu Bin· enalcvh h~~r t .fıı
hamınedin tekrar Mrk~( ·y• avdeti 
takd:r'.ııde k ,,,r,;n ~ "~r kler tara
fından d~ba fena " mclcde hulıı
nu'ınıı•ı iht Mnl f zla ı 

C 'bir Mes'ud, Abd Yalil. 
ı.aret l!uhaııımed, bunlarla tı. 

F kal hazret uhammedln ye'1i 
bir din neşir ve tamim etHğj şüyu bul 
muş ve ilk defa reel revabı vereni 
hazret l\Iuhammerli fena bI.r m vl< 
ele bırakmak için b;r ta lum er crı 
ktııtah heı'ifleri toplıyarak arkasına 

Artık Taif haricine c:1kmı•lariı. 
I alabalık kı.m•n daihlmıptı. Man7a. 
ra haJr'kater ç~k haziıı id~ Toz, t~p
rak, .~ara, her• icincle idilıer. 

Taiften biraz ileride bh' bahçeye 

lara glltür. 
Dedi. 
HırHiyan köle, iiziimil kopararak 

r,ötilrdU ve hazret J.\!uhammede u -
zattı. 

- l\Ttıhammed mi? .. l\fuhammrd 
mi? .. Ren sizi tanıyorum .. Bizim k;
tn bımız •'zden bahsrd'yor .. Sizin llP
lereğ'n lılldiriyor .. Demek siz o bii
viik !leygambef"iniz?. 

Hazret 'IIuhamrıı.d sustu .. 

}Iü•lüman •rthın bazıları, hazret 
M:ıharımede; 

• Burar9 f'"'.rk p rli' kot1' o• 
Çün kii Ta 'f hiH · 1 rj lııır ~ le. 
setti. Belki hak •' • ' t 

- D vam ed_ k ~ 
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Balkan antantı 
azas~na düşen 

vazifeler 
· - Buştcıı afı ı inci sahi! ede -

alacağı vaziye~\ tagrih etmek olmalı· 
dır. 

Daha sonra, Balkanlı olduğu ha\
de Balkan antantına henüz dahil ol
mıy!'n bir Bulgaristan vardır ve Bul
garıstanın vaziyeti Balkan antantı 
k_o~seyi için bugünün en had meaele-
sıdır. 

Vak~a daha dün Bulgar başvekil" 
r~dyo ıle yaptığı bir hitabede Bulga
rıstanın Avrupa harbinde bitaraf 
kaldığını ve bundan sonra da bitaraf 
kal~a~ta devam edeceğini tarrih 
etmıştır. Bun::ı rnanmamak için hiçbir 
sebep yoktur. Ancak düşünüyoruz ki 
bu temin t k d . ' a ne a ar kuvvetlı olursa 
olsun ra.lnız bugüne, bugünkü V8Zİye-
le racıdır Ya A b. .. · rın vrupa har ı teves-
su eder ve Balka 1 . l. . n arın ıı<ma ıne sıra-
yet ederae Bulgaristan bu .. k"" b"t f k' gun u ı &• 
rakve .•a_ ın vaziyetini muhafaza ede· 
ce mıdır? 

~ulgar hükumetinin l omçula.rına 
kartı muhafaza ettı' c;,: d" .. . · t . ... uruat \:e aa-
mım vazıyetine rağ B 1 • d hT d b" men u garıstan 

a ı ın e ır takım ecnebi propa • 

• • 
l c 

' ' 
r azı l 

Sulh teşehbüı;ünün Mussolini tarafından yapılması 

r 
1 ' 1 TEBLİÖLER 

Paris, 2 (Radyo) - Fransız ka
rargfıhının resmi tebliği: 

Temas kolları bugün faaliyette 
bulunmuş ve ta,·yare i::;tikşafı kay
dolunmuş ur 

Loı tlı·a 2 (Radyo) - Amira!hğm 
resmi +elıliği: 

Şimal denizinde üç tayyaremiz 12 
Almaıı t~n aresi ile çarpışmış ve 
bunlarclan Lirbinj düşürmüştür. Biı· 
tayyarl.!nıiz Jüşmüş Ye diğeri üssüne 
dönmem istir. 

Berlin 2 (Radyo) - Alman karar-

Roma, 2 (RaJ:ı o) - Almanyanın, Son günlerde Berlinde 1.ıil· kongrı;ı ettiğin!. Rusyanm bir mağlüb"yeti gahının re::mı tebliğ'i: dıploına:-:ı yoliyle ~ulh ic in yeni tek- aktt~deıı Alman ~,ıııayicileri, Alm~ın-1 takcl'r nde tevelliıd edectk elim va- Dün garp cephesinde mühim ha-lıfle!' ha'l.ırlar.rnkta olduğunu, muh- :ı anın Rt -;:ı ~. ile anlaşma:-ııııı şidd - ziyl'ttC>ıı dolayı :MtıR:>olininiı .mlh k- İngiliz ta~ yaı·eleri Falzoher ile 

istenilmiş ise de kabul edilmeiniştir 

1 nü:_i!;daklerjm· ı 
Bug 

0 

ııleri atlat
tı <tan sonra 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Geçirdiğimiz felaket, korkunç ya• 

nar dağların başımıza devrilmesi ka. 
dar tesirli, acılı oldu ve bu devrilitin 
müdhiş tarrakaları cihanın kulak za
rını bile zedeledi. 

En büyük ıstırabımız şundan ileri 
geliyor: 

tdif l~u~ ııaklanlaıı gelen haberler - le luklıilı eyleınişlercliı'. şı~L Hı...;ü ~ apına1'ını i::;tediğim yazıyor. rekat olıııaınıştıı'. 
den unla~ılmıştır. Lu dıa, 2 (Radyo) - Daninı:.trka- Rakat B. )Tussoliııi, n.üttcfikleı·ce Brigorc.1a uçıııu~tur. Tayyarelerimiz 

Yeni +-ekliflerde; Hitlerin, nıüt.; - da l(Jl,an 'ı oık Şcı~l' Ebuııing Niyö:l Polonya ve Çı.!kyanm tahliyesi iste - Sctland i.izeı1ine giderek Ü!: ingiliz 
veff:t ı11areşal 1-I'ndentıurg vaziyeti-ı gnetpd H tlcrin. Almanyanın Sov- neceğini düsüneıek Al nanyanın bu tayyal'esini düşürmüşlerdir. Ren hav-
ne geçeceği \ e yerini mareşal Görin- yetlerdeıı beklediği yardım hayal teklifini reddetmiştir. Z' :ıında hava faaliyeti harpsiz geç~ 
g~ terkedeceği lıi.!cir:lccek~~!'. inkisı r• c.:b ,b·) le İtalya.ya mürac' at mi~+i1•• • 

Evel, şehirleri yapacağız, hayatı 
eski düzenine koyacağız. Fakat o ge· 
cenin meş'um ve karanlık kesaft!tİ 
içinde çığlıklar ata ata, çıldıra çıldı· 
ra can veren kardeşleri, bir daha gö. 
remiyeceğiz. Orada ümid dolu genç
ler öldü. Orada tabiat, beşiklerinde 
Tanrının cennetinin rüyalarını gör
mekte olan yavrular boğdu, 01'ada 
bahaı·lar kadar güzel Türk kızları 
can vt>rdi. Orada, yarın omuzlarında 
Türk askeri ve zabiti üniforrnaaın1 
şeref ve kahramanlıkla taşıyacak ara 
lan gibi Türk çocukları hayata göz 
yuıudu. Orada yetişmiş münevverler 
ve kafalar kayboldu. Neler ve ne• 
ler? . 

İşte, kalbimizi ateş avuçlarında 
sıkan dayanılmaz acının sebebi. s sı 

a~ndaaı almış yürümüştür. o kadar 
kı, bu propagandaların tesirleri Bal-
kanlarda yer yer tezahür etmiye ve T h /d A [ [ :~!gda~·s~an~~ e~ samimi dostlarını ur a an masyaya vası o -

Zelze e felaketzedelerinin kurtarma 
ameliyesi l1akkında ne diyor? 

Tek tel!ellimiz de şuradadırı 
Millet aağ, millet kudretli, millet 

şuurlu ve olgundur. Onun irade azın\ 
bakidir. 

Fakat gerek Dikili, gerekse Şarki 
Anadolu zelzeleleri, bize bundan ' 

Ufilndurmıye ba§lamı§tır Niha r~t b~"~t~rların Balkanların ~uhte: mUŞ Ve tezahüratla karşzlan"llŞflr 
~ ır ı 1 mıntaku1 hakkında milli 
azı .emeller beslemekte oldukları Ankal'a, 2 (Husu:ıi muhabirimiz - ittih~ızı lazım gelen yardım tedbirle-

Londra. 2 (l!adyo) - Taymi ga
z.ctP~i. Tüı·kiye zelzele felaketinin 
taf._'lf\.tını ihtiva eden uzun bir haber 
r.eşrem: ştir. Bu habt:ri veren Ta~mis 
mııh:ıbiri, feWketzedel~rin kurtarma 
anı el ir 2sindeki zorluklardan bah ~t
meıd~ • .} :.ıı dımın çok 6edş, munt:> -
zam tutulma"I ve mükemmeliyeti 2a
vesi11dE-> fhzla insan zayiatının önü a
lınmış olduğunu bild.rn ektedir. 

deler içiıı 1000 iııgiliz lirası. Türki
ye kızılayına da ayrıca 500 inglliz 
lircısı teberrü ettiğini yazıyor. 

sonraki inşaatımızda, ilmin, tecrü- • 
belerin ve mümasil memleketlerdeki 
t~tbikatın daha esaslı surette nazarı 
<lıkkate alınması .zaruretini meyda· 
na .koym~~tur. Jeoloji ilmi bize göa
terıyor kı, Garbi ve Şarki Anadolu 

da· kımseye meçhul birşey değitd=r. den) - Cumhurn.:isimiz :Milli Şefi- ri hakkında vali, kaymakam, bele
!~:ı~ar ma~buatı zaman zaman bu miz İsmet hıöııü, bugün Tokad? gel- diye reisi ve ııarti başkanı ile gorliş
l ı eme terden bahaetmekte on • ıniş, halk tauıtındatt h<traret ve mu- tükten .direktifler verdikten :,;onra 
ı8'nn .. t8:~akkuku etrafında faraziye· hublıetle kar~ıl<rnmıştır. :;,\Iilli Şefi - oradan hareketle , .ıat ikide 'furhala 
ter VU.~utmektedir. Vakıa Bulgaris- m'z, halkevi. parti. sinema binaları ·\önmüştür. 
s::d:udkun;eti. ~u mi~li em~ller bah- ile .~"ir z~~zel~den yık~lmı~ u- • 1\ .. 'Ilı Şefimiz Turhalda da tetkik-
. a fıkrır. tat.rıh etmı~. Bulf!a· lan lıınaları gormuş. otomubılle To- ıer ~ aptıkt<1n soı ı husu:ıi tr~nlı>ri 

Pıen:oes İffet Jia.-ıenin oğlunun ri
yasel inde te.,]dl edilen bir yardım he
yet', fa n.liyete geçmiş. heyet 3000 
ing" 1iz lir. :;ı toplamıştır. 

'!\fısır hükumeti, ~yrıca Türkiyevc 
yiyecek, ve ecza g;·nderecektir. Ay
ni zaJırnr,da Türkh·enin Kahil'e bil -
!ffk elciliğinden z~lzele mıntakrsrn
daki halkın en mühim ihtiyaçlaı ı so
ruimn~hıı. 

'l c:· ı· A ı .e .,.ıma ı nadoluda toprağın haya-
t~yet ve ziudek'si bakidir. Keza, ta
r.h de, bv. toprak !!ahalarında zamao 
z&m n syni sek ide birçok zelzele 
vuku bulduğunu, hatta izmirin bile 
müteadd"d facialaı· atlattığını kay
d~tı:ıeI .. tedir. Yapılacak şey, arazi. 
mızın e •rafını, daha esaslı ve aala-

kı~:nın .bunl~rı ııul~ yolu ile tfthı>k· kada y;tmiş kilometre uzak~<l bn)u ı ile A.m .... ,,,yaya hareket ve ..:aat yir -
~ e.t~ırmeyı tercıh etm«:-kte oldu· nan }:: ık:;ara hareket etmışlerLlır. ı J <lortte Anın"'~ ava muva<>alat e,· -
~:nu ılan etmiıtir. Anca~ hu.ilan nP Milli Şef~.ın-~z. ~iksardaki feHlketzı:-ıknıiştir. nlillı Şef, büyük tezahüı~at-

recev~ katinr 'l;arına n1d 1:
1 
r temi- delerle gol'U~müş. h,~tıı lannı sormuş, la kar~ılaıımıştır. 

Ta ,•mb gazetesi, Kahirecluı aldı
{n ! ,;bere atfen Mı~ıı· kralı ha~met!u 
Farukuıı facia yüziind~n felftketze -

oı::. 

hiyeltar fen gruplarınr. tetkik ettire• 
rek cn:ı göre inşaat yapmak, şehi1' 
kurmaktır. Doğu Anadolu zelzelesi
nin,_yeni ve beton 'nşaatı bile tahrip 
e.lmış o!ı ıası, şüphesiz şayanı dikkat-

nat tt0şkıl edebilir? oo 

Şft al De izi e ·d~ kor a kanunu ~u kıPa VP çok nakıs tahlil hile gÖs· 
terıyor ki, bugün ve yarın fakat ni· 
h!l.ye• hi ·· J ' l r gun ton anması zaruri o· 
an RRlkan antantı konsevinin 't"UZ· 
h~n;erı' cok ll'ahrrul olacaktır. Eğer 
ııtün BalJ<anlılar Balkan arıtn.ntınm 
~Qvvet h"hn'\ıundan bir f,,.vda bek
lıvo."•a.k bütiın hn mes,.l~Jeri. h .. m 
d .. •lk f1rsatta "h"11etrnekl .. mük,..llef 
olduf;unmı•z11 hi1'11,.1iyiz. Eğer yarı"' 
ve • · .. • nı ;razıy,.fler 1.-A.rSt!!•nda ...... ,rm~k 
ıatem•vorıoAk v,. '7;fcJ1'\;.,.. hP Y."kl\tl"'r; 
ve !htimall f" .. ; h;l"E\r birer göz n,.,ı .,,. 
P'.eb.rerek k'""arl"''ır'1tzı v... f P~bir' . 
11 ınızi on• rör .. iHlhc~ e"'",.t-•ir 

Hamdi Nüzhet ÇANCAR --•=- . 
işaretler 

- Baştarafı 1 :ncj ~flnifede _ 
tnak .da. ne demektir?. Devlet mües
seaesı, lıcarethane değildir ki iti sa. 
dece ~aara~ mülahazalariyle m'üta.
lea etaın .. Bıraz da halkın sıhhati, 
ra~atı ~evzuubahistir. Yolcu az ol
dug~ gunlerde demiryollarında loko
motıfler degiıtirilir ve vagonlar a
zaltılır, eskileri konur mu? .. 

Son üç günde 260 lngili z tayya
resi mütemadiyen uçmustur 

Loıırlra, 2 (Radyo) - Son gün
lerde mükemnıC>l surette ~etredilmi~ 
küçük Alman km ak ol vapul'ları, He 
ıigolarıd açıklaı•m<la faliyette bulu
naıak ing !iz tayyarelerinin uçuşla
mım tera~.;ud etmekte, Alman ma -
kamlılrını haberdar e\ leınektedir. 

r;nin hi!cumundan korumaktır. Bazı 
Alman tayyareleri, balıkçı geı ileri
ne !>Ik sık hücuınlar yapmakta idi -
ler. B.ı hufta ingiliz tayyareleri sık 
bır faaliyet göstererek hem kafile 
halİlıde :rey r eden ingiliz ve Fran-'JZ 
gemilerini, hem de balıkcı gemileı 'nı 
muhafaza etmiş. a.} ni zamanda de
nizlere mayin dökmek istiveı, Alm ı 
tayy~ırclerinin faaliyetine. mani ı)I -
mtııılaı rlır. Son üç gün zarfında 260 
ingi\";r. tay~·a1·e..:i, ıniitemudiyen nav:ı-

tis 
Muhtekirler için çok ağır ceza 

hükümlerini ilıliva ediyor 
Ankara, 2 (Telefonla) - :\filli 

ıktı:,;a<lı koruma kanunu, son şeklini 
alı ı~tli·. Bu kanuıı, 23 madcleliktir. 
Kamı uı göre. muhtekirler, be·· bin 

liraya katlar para cezasına çarptırı
:acaklur ve tic seııeye kadar haııse 
mahkum ve iki c:ıeneye kadar da sür
gün 1:: lileceklerdiı. 

-·----- 00= 

s - arbi 
-· Başftut•fı 1 iııci sah "fecle - Pari::ı, 2 (Rad. o) - Havas .Apn-

Rus lıın;.ıı-e,.;i taıııip edilmiştir. :>ı Hel.:ıiııkiden haber alıyor: 
• ŞARK CEPHESİNDE: Yüı.. lıin kişilik Fin ordusuna kar-

tır. Bu da araz· ie zelzelelerin vuku 
tnrzı hakkında bbe bir fikir vermeli 
·.;in ~akfidir. Dem"'k oluyor ki, bizim 
~eınıe ett-=:, daha başka şE"kilde, ya 
nı zel:t.elenın mttht lif tezahürlerin~ 
muk~v• met edebilec,,.k evaafta inta 
at lazımdır. Meaeli, Japonyada ol 
duğu gıbi .. 

Bugünün süratli icapları yerine 
gctir~ldik.~e~ ve başımızın · muhtaç 

ldugu sukun ele geçirildikten son
ra, .ıgır • ğır, fakat çok esaslı olarak 
bu t~t~İki yaptırmalı ve bütiin inşa. 
atta ıhmle tocrağımızın tabii icapla. 

Şark ('ephcsinde Rus kıtaları taar- ~ı &00 bin k;:;.ilik bir kuvvetle ::.\faırner 

. Fı
• la" yay d- ruz t'tnıişlerdir. Fin kıtaları l..ıu cep- ha·~ nı b~ihkfı.mlarına hucum eden 

1 ede c\'\'clee Ruslardan a~mış oldnk- R,ıs orclusıı 3G .::.aattanberi top ate-
ı ırı ara:ddL•ıı kırk kilometre geri çe- şine c.lPnım etmel~tı>, cehennemi bir 
kilerck eski Ru:-; - Fin hu<luc:unn gel- ateş saçmııktadır. Bu umumi taarru-

Ingı•ıtere ve Fransa, Fı.nla"' ndı·ya kadar ın;ş. oradaki mevzilerine yel'le~miş- Zil lıekliyen Finler. şiddetli surette !erdir. mukavemet gö~termektedırler. Man-

da •rnlını~lardır. 

tn~iliz tayynı elc·i. ~imal Jenizi ü. 
zerinde daimi uçıış halinded·r. Bun
laı ın \'azii'i. Alman tayyarelı>rinin 
denizlere miknatı:;lı mayin dökmele
tine ımıll' "llmuk, İngiliz balıkçı ve 
tle\'l'İye g~;lerini Alman tayyaı•ele-

oo--~----~ 

~ı ~irlef:tirilip telif edilmek suretiyle 
ı~tıkbalın muhtemd d;ğer felaketle. 
rıne knrşı hazırlamlmalıdır. Çünkü 
bir zelzelenin tahribatı. şu son hadi. 
se~e o!duğu gibi, maalesef bünye• 
mız<le korkunc bir harp tesiri şeklin
d: i.ecelli edebiliyormuş .. Biz ise, ta
bı'!tle de bir barış tesisine çalışmak 
ı .. tsyonız. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

H8:ttıa. .ve .hatta küçük vapurlar, ta
~amı1~ .•htıyata alınmalı, sadece di
ıc:rle;ı ıtletilmelidir. Bu asırda, tz_ 
n .• ı~ l~manında, devletçilik prensiple
rıd'l~ ımından, ancak böyle hareket 
e \ ır. 

sk d
• d } } d Bunun se1Jelıi, Fiıilandiyalılawı n01·haym hattının arkasında yirmi 

an Inavya e"'/ et erini üşünüyor Soomi>.almide yaptıkları büyi.ik mu- bıin istihkam askeri yeni tahkimat 
harelıedir. K uvvctlerir..i bu cep hede 

1 

Yap m.ı kla nıeşgulür. 
Pari:-, 2 (Radyo) - Jur gazete,,,i, vereceklerdir. taı:n·ruua geçiren Fiııliıııdij a kn - Uıİhtnıi taarnız başl. dığı mattan 

Finlfındb :ıya 10.00U k şiJ;k bir gö - Politiken gazcte~inin Londra mu- mandanlıP,ı. Ru. !arın bir fırka a"k"- bu dakikaya kadar Rusların m:.i -
nüllü kdilesi goııderilme.>ini tavsiy·~ [ınb'r ne gore İı>.veç ve :N'orveçin. Fin- •·ini tamame11 mal-ı\"f'tmiştiı'. Bir1;okl hiır. zayiata uğr.ıdıkla:-1, ve Finl~rin 
etmekte ve bu ku\·vetiıı. mü::ıtemlekt>- lftnd yaya 11 a 1 ·liyntı temin husu..:uncla ~alll'a lıatnrynsı, ı1 clğ"tr top, 4 havai 1<ahran1 aııca lıarp ettikleri lıil<lfrili
lerc.lrn de temin olunab leceğ:ni yaz- iııg lt.:l'l' ile tesriki me:1ai edecekleri dafi topu. lO tıııık, 11 motörlü top yor. makt,ıdır. iım.d ediliycr. e1de edilnı'şt;r. Hl•!"in

1
d. 2 (A.A.) - Finlandiya 

Cenevre 
Çocuk esirgeme kuru

munun alakası 
Ankara, 2 (Radyo) - Cenevredrı

k' t.>evnelmilel çocuk e!lıirgeme kuru
mu, felaket münasebetiyle Türkiye 
rocul, esi ·gıımP kurumu merkezine 
: ~e:.::.ıir!c.r ni bildirmiş, çocuklara ne 
~\~)i yardımlarda bulunabileceğini 
:>orınnc:ıtur. 

** -·-ece:~ ... ,.,.., __ _ 

Büyük Türk 
Anası 

Çocuklarile birlikte 
yaralıların başında 

Ankara, 2 Olu 'Usi muhabirimiz-
~en) t -. .~r;m Şefimizin refikala;ı 
)n. nönu, bugün Ankara Nümune 
haır.t~ıhn.nes'ne giderek tedavi altııı
da ?ulunan felaketzedele ·i ziynret 
;tmış, fe~a1 etzec.1elere kolony.t ve 

1 
eker dagı+mıştıl'. lnöni.inün c;ocu"\(

ı~!ı <la hastahanedeki ~·aralı çocuk-
a .a. oyuncaklar hediye etmişlerdir. 

o=-----

Gazete. Finlandiyaya yapılacak ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~1~ vük~ek 1u:nanda hevetinin dün ah-
yurdıın ~) e~incc y·tlnı? Rtı lrı• ın ~ ; tc' "ği: · dı:ğıl, Almanlann ela ~ı.ır:;ılaeağı!lı d: se 1 er • r Kareli berzahında Jüş .. ıan hatja-l:aydcıtmektedil'. .. l&tr.ıı.i:ll t·vi ile mtılsajnervi araRında. 

Londra. '?. (Radyo) - Stokholm- s't1d0 tli hiı· lopçu ateşi açılmıştır. 
dan gelen haberlere l!';öre bugün b- fi/" [ (' LJ• • h } Torpal nehri üzer:nd3 \'e sunınto gö. 
veç gönüllü kafilelerin:n en büyüğü, .l'\. lZl ay n l ıa m er lü dvaı ınd" Haprinen ve K~l.ia etra-
finlandiyaya hareket etmişt:r. Önü- f.ncla . iddetli bir mania at~si açıl -
miızdekj birkaç hafta zarfında d:.ı Her zaman, lJer frHiket karşısında, harpte ve sulh zamanlarında rr:ıstır. Saat 14 de düşmanın taarruz-
yanı 1·afileler Fin!ancliyaya gide - hepimizin imdadıra ko!}an HiJaliahmeri daha iyi tanımak istcrsin"z !·u·ı 1arcl •dilmiRtir. Şark hududunda 
~~ktir. Bu gönüllülerin eheri~i. muh- Ö 

1 
k 1 adoi!a go .. lünt·l·n sı'malAı - "· ar·kı·~;nd·• değil mi? yle ise şun arı o uyunuz. t.• • ·1 v 

telif ~ıntflarn men;;uptur. Ek..;erisi i':'- ı hlıyiik bir keşif kolu faalin~ti ka\'-·ı · İlk önce Sarbiahmer kwulrnuştur. 186~ de sviçıeli Mösyö Dii- 1 Çuerttır. dedilmistir. Aıttojoki Ye lonıantQı 
Londra, 2 (Radyo) - İngiltere nan Solferino harp hatıraeını yazarak ya.·alılara, milliyet farkı olmak- civa1·111da t~i.işrnanın topçn himf'~'f'qİn 

hükurnetin'n, Finlandinıva her sa- sızın yardım fikrini ileri sümıi.i5 ve (Cenevre menfaatı umumiye cemi- GP yaptığı taarruzlar geri pfüıkürtül-
hada yardımı, yakında t"e,·elli ede - yet\) 't"eisi meşhur Gilstav Moriye de sıhhiye memurlarının her taar- n:ii•tiir. Suomussalminin şimalinde 
cekLir. Bü~·iik Britanya hükumeti. d b" k f ı Fin kıtal"rt dt'1'sn1,·'n1 takı"p etm".<•<> \"uzdan ınanın alır.ası i.çin Cenevre e ır on erans top anmıştır. Bu ... ' ,-,.., kcrırli nıenafiine V" ing:Jiz m"lletin ıı \'e r;ok m"ktarcla harp ganaimi elde 
arzusun<. uygun olarak Finlandiya - u.rada Türkiyede rnı·ktebi tıbbiye tabakatülarz muallimi Macar AbduJ- etmf'['<' rlevam etmektedir. Petsamo 
nın ist klf\ll ic;in azami kudreti "Ur- hıh Bey de davet cdilm"ş edilmiş, 60 aza ile «Mecrul-.İni asakiri Osma- muıLı.ka<ımda Sovyet tayyareleri 
fetm(•ğe karar vermiştir. Bu surdle niyeye ya.rdım ceiniyeti» i::ımi ile bir cemiyet kurmu~, fakat ciheti as- Non·eç hududunu ge<;erek PaR!'lvil 

---•sssssssss:u1---

Şimal Denizinde 
iki Alman tayyaresi 

düşürüldü 
. Londıa, 2 (Radyo) - Bu sabah, 
IsJ,ocyaııın Setland adaları şimalinde 
bir Alman tayyaresi görülmüş, ingi
liz ta~·yareleri derhal havalanınca 
lıo!nba :::.tmağa bile teşebbüs edeme
den kaçmııştır. 

Dün şimal denizinde vuku bulan 
hava harbinde Almanlar, iki tayy1-
re kaybetmişlerdir. Bir tayyare de 
Rahile ~ mil uzakta düşmüştür. 

Taziyef telgrafları 
Ankara, 2 (llu.,usi muhabir'miz

t1en) - Mıı::ır hariciye nazıı-ı Aptül
fett~h Yahya paqa jlo Yunani..:tanın 
Parııı bU}'ilk elçi:;i :\1. Politi ·, Sürvani 
Orto<l.oks, şark patriki, Suriye parti 
tjef~e~~nden Ragıp Saczavari. SilistN 
Mtislumanları ile Üsküp Müslüman
hm mın:ıı~a cemaat rei3leri, Fransız 
akademı~ı azasından M. Klod Farer 
1 ~viçr.e ilnİ\'ers'tcsi prof~ııörlerindeı~ 
~I. ı:ı:tnr, ve cennbi Afrika ~lüsli.i. 
mıınıar~ tarafından hi.ikümetimizH 
gônclenlf'n. telgraflarda zelzele f.elu:.eu ..>ebebıyle tce:;sür beyan edilmiş
.ır. 

ıngiliz ı::k..;eriyetinin t ,menni.Pl'j tn. keriyc bunu askerlik =şlerine bir müdahale telakki etmiştir. !nıntak:umıın bıızları üzerine iki bom 
hakkuk ettirilmis olacaktır. Çünkü lııt ·üını~lardır. Salla mıntaka~ında 
F

. A d' 'l Sk d. 1 k t 93 harbı"ndeı:. o'"nce, Sırp, Karadag- harbinde Mösyö Dünan, cemi-nıan l\'a ı e ·an mav mem e e - un :ki kamyondan mürekkep bir dü::ı-
ierinin i8t'klfıl Ye tamamiyetinin rni.i- yeti tıbbiye azasından Dr. Peşlemalcıyana bir mektup yazarak, «Sizin nıan kdiles· bozguna uğramıştır. 

Bulgaristan 
Bitaraf kalacak 

ç·!' 'mil)i. h~lkfi,,m.et rei<ıi Lin-Hiıı, 
cumırnrre.gımır., ~Vfılli Şefimiz !nöni\
ne !'lah"i \ e Cin milleti namınn tee~
sür ve ta:-iyctlerini b"ldirmiştir. 

Bnlghr.ı:.t~.n basvekili ve hnriciy~ 
l"nzm R. Ko!"..{' 1vanof, ba!'wekilim"z 
Dr. Rcıf;k S ydnma ve hariciye veki
limiz J:. Şi.'krü SaraC'oP:luna tee!'I Ilı' 
ve taziyelerini bild"rmiştir. 

dafaa,.ı ingiliz efkarı umunıiyesinc-c devletı"niz de Cenevre nıukaveJesini imzaladığı halde bundan siz i~ti-
kat'i ellrette iı"tenmekted r. · d · b fade P.tmiyorsunuz, düşmanlar istifade edıyor» emış ve unun ii.-e· 

l\Iı>fH'Hi, Norvec;in i4ikl;ll:ni müda-faa, ingilterf' için Hollandanın istik- rine tıbbıyei a"keriye nazırı Marko paşanın te'lebbüsü ile ikinci defa 
lali aerece~inde miih'mdir. olarak bu şekilde b"r teşekkül kurulmuş ve Salibiahmerin İsviçre bay-

Kopmıhag. 2 (Radyo) - Danimar rağı şeklindeki alametinin yerine bugünkü Hilaliahmer bayrağı ka
kada çıkan Na"~'onal Tidende gazi'- bul edilmi"tir. İsmini tesb"t t·den de Kerimi Aziz beydir. 93 harbinde 
tesi, Finlnncliyaya yapılac-ak ingili~ " yardımrnm halen daha müshet olma- Rus orclusu başkumandanının Hilaliahmer ve Salibiahmerlere ehem-

sı için tedbiı'ler a lındığıın yazıyor. 
Bu gazeteye göre Finland"ya~·a İn

gilizler tayyare, Frans1zlar da top 

Bir düzeltnıe 
Evvelki günkü niishamızda, lngil

tere hi\kumetinin felaketzede ka~·
de§lerimize olan teberrülerİne ait 
haberde aerlt>vha ile metin arasında 
bir intibaksızlık oldu.. Serlevhad11. 
sad~-e (25 bin lira) d~nilmiştir. Ial
bukı metinde görü!f'cei!i veçhile bu 
teberrü (25 bin İngiliz lirası) dır. 

ıniyet vermiyeceği duyulunca doktor zabitl.m'miz harp meydanlarına 
gidip vazife almışlardır. F,ıkal arrek azanın ihmali, gerekse sarayın 
teairleri ile cemiyet b ·r mi.\ddet yü.: üstü kalmış, 15 temmuzda Doktor 
Besim Ömer ve Esad paşaların çalı§ması ile Halil Rifat paşanın riya
setinde tekrar canlanmıştır. Meşrutiyetteki canlanma, profesör ll'ıt!· 
t'ng paşa ile madam Rifal paşa, Ali Galip ve Mazhar beylerin him
metleri ile olmuş, Rus harbinde toplanan paralara ilaveten hariciye 
nazl'·ının refikası yeniden para toplamış, te ldlat ve cemiyetin gazete
lo..Ie propagandası yapılmıştır .. Hilalıahmer bundan sonra vavaş ya
vaş büyümüş, 

1
:çtima1 \'e milli müesseselerimizin bl\şında, hepimizin 

de bilip §Ükranla karşıladığımız mesaisine devaın etmiştir. 

* Zelze e 
mıntakasında 

Akrabası olanlar Ajansı 
takip etsinler 

Ankara, 1 (Radyo) - Ankara 
rcHl~·eısuna zelzele mıntakasındaki 
.1 1o·aba-.ıuı Vf' ·ehil'lerin vazivetin i 
aıwan bir c.;ok telgraflar gelmektedir. 
Pek •azla olan bu tel~raflara rad ı·o 
idare.~i. cevap verememektedir. Aı~a
dolu ajansı. zelzele yaziyeti ve ha,..,a
rat h.d~kında muntazaman malumat 
ve1'"l'ekte olduğundan. Ankara rad\ o 

l "ll, nıı hu<:uc;a d< ir mallımat Vl'l'<'l;ıl
yece~4inl ilfuı elnıistiı·. 

Sofy3, 2 (Radyo) - Bulgar ba~
v~'kili B. Köse İYanof, radyoda ver -
<liği ht>yanalta Bu1garistanın bitaraf 
lrnlm:•frn karar verdiğini, uzak ya -
kın bütün komşulariyle iyi geçinece
ğini VP do"tane bir siya~et takip e
clece<•ini, kralın ve milletin böyle İ"'
te<l"ğini sö.vl-ı>mistir. 

Pervanesi kopmuş 
Os.10, 2 (A.A.) - 8000 tonluk jo

l.,rnn ~chute ismindeki Alman vapu· 
runıııı nenanesi kopmu~tur, vapur 
şimdi KYanın cenubunda Roervi ci ~ 
\'arıııtla suların cereYanına tabi ola -
r::ı k :->Pyir etmektedir~ Vapurun 36 lCi
ş J'k mürettebatı ile icind~ki iki ~or
' 0cli pilot Dronng Mand ismindeki 
.. rorı·ec vanuru tarafından knrtarı
ıııı < h Trondheime çıkarılmışlardır. 
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Yardım , eferberJiği 
Türk milletinin şefkat ve semahati 

takdirlerin fevkindedir 

·- Çımdikier J 
Son felaketten 

hisseler 

Memlekette seylap 
- Battarafı 1 ine; sahifede - Bir kızılay müfettişi de seylap mın-

3 KanunuMni 1940 Çarşamba 

Felaketzedelere 
iane listesi 

J\rlnpazarının içme suyunu teşk;ı taka.ıııa ıtönderilmiştir. - Baıtarafı 2 inci sahifede -
eden Sııpancagölü kanalı taşmış, A- Kaş, 2 (Hususi) - Bugün "ıat 

1 12.10 da Ka" k•7.asıııda ı"kı" sani\.·e raderler l O, Basri Yasakcı 20, 'fazi-
r~lılj:, Kaşlık, Sapanca körleri su a • • n f y · · k" d · devam eden hafif bir zelzele olmuş- e a'akcı ;;, izm;r ıs an aıre'ı me-
tıııda kalm1.11tır. Adapazarının 3 m:ı murları ı.ı.os, hayan Habibe 5, Re-

vaktile b"r adam, Vezirliğe kadar hall?;iııi de yeniden sular kaplamış- tur. •"d A' 10 ·ı· t · d ı v 

Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz- kendi hastahane•inden başka 40 ~·a
de~) - Zı•Izele felılketzedelerine taklı bir hastahane daha hazırlamış
' nrdı>n için bütün Türk milletin·n en tır. Şeker şirketi, felaketzedelere on 
küçü~'l'ndfn en hüyüğüoe kadar ııöıı- beş bin lira, şirket memurları da 
ter;lifi te•anüd ve büyük kalplilik, maaşlarından 10 bin lira teberru ct
~nk ~ayanı IRl;dirdir. \'erecek bir tek mi,lerdir, 

Ankara, 2 (Hu•u'·ı muhabirimiz- •1 e .:ıv · \"ı aye ıaıırı rma a.ı'. 
Yükaeldig" i halde, kendİ•İnj seneler- tır. t k ha>·Iar 40 50 'I· "n 

) - k elen) - f',ıı«fı·n Dahilı·,_·e Yekaletine ve mın a a ><U , ı · • "' '···· ce aramıyan ve sonunda Yeni~eri Sular, mezar ıga ·adar dayanmıs- ~ l"kk •o E ]" t · l T \ " 300 

rr.elitep örılilğllnden baska b"rşey b'-1- Islanlıul. 2 (Trtı•ıı•i muhnbirimiz 
lamıv11n bir T<ırl> kızının aiilı)'arlk den) - htanbul milli yardım Icomi
önlüğllnü J.alıul etme ·ini rardım ko- te,i, pazar akşamına kadar felıikct
miteıinden r·ça etın i ve bunun icin zedeler için ıa:ı bin lira tehP.rru •e
g~zv.ıtı döl.me i, ~ucaiındaki \'av - min evlemi•li. Pazarte'i l!'ünU 42~c:ı. 
rusun n, ev'n lr ıcak odaııında ba - hııpli~ de 67675 J"ra daha tehnrUde 
rındın1ma ı ınümkün olduil"uoılan bu]unulmu~tur. Ayrıca on binlerce 
lrnJıi le hırka mı veren annenin aii;la. muhtelif e•ı-a t herru eclilm:s. hu e~
rnnşı ıınutulın!l?. !~\·balar teJ1kil et- va liman ıımıımi deıın•ıına sevk ol"" 
mek!e v~ ba f fkat ve emahnt >'arı- ;,,~•tur. y~Tı nr1an '""ha•en varıurla 
sında varlıklı olanlarımızla falı:ir'~- •evk ed'lrr•l·lôr. Ru.,.ün t•herrular 
r·n y~nyan;ı bulunduklarını ııö•ter· da mlih'nı mi'<tnr'~r ıı,.larnır: 
nıel<tn!tr. Fmn "vpt ·~n<lıi7ı ;; h'n lir.a A 1° 

Yu• un lı~r tarafınr1' avni ve nal< rl ,lu ,;ğ0rta •ôrkPti 2 hin l"ra. 'l'"ca. 
di }·ar~ım '1i!V&m etmelctrdir. ret oı'a'ı ı n ı-.:n t'rı. P.in«Pr •'•k•'" 

F.rlremid kaza•ı ile nahh·•leri. üc 400 li•• 1'';··1; ı;j·'ln F,...,;+et q:rı.-oı· 
yünrl<' tebur"i Yekf>~.,nu 17501) J"r:ı- "! bin !"., n'""" n )< •nbııl , .• ı.;o· 
ya rıl<armı larflır. Elbi•e ve örtünP- 3 b"n l'ra. noy~• ı Pvant IJıı; 6011 li
rrk e•n te1ı rrü tı ria 5 ton O"ibi 1J1'I- Ta, mi\l:>•"cl'~ t .ı,.k ı;ııo 1;••. tz.ı 
hi llr ı·elt6nıı lıııliii: olmu•lıır. ~ıh- Wora' ~""; 8 ,-n ""' 0 J"rn. ;\f•'ıme~ 
pa?.atı 20l10. K~ '700, Emird•t 711. Daır~noij"l:J l il/Hl ı:rn, Ar'f 7nrı Fr0 

Sem•r'<•nd 10~7. Manya• 500. Tg•. Anbh:~ ,,..,h 211 rrıı F•a. •ıı"f K. 
~ıı• 12 )0, Zdrsnhıılu 500. S•\ihli ~ıırı Ern'•' ·r.ıı li"" f.~f•Pı ırınrı lira 
~fl38 ""ke ıiO"i7. l'hıhıırlu 500. D'irt. Alman oôırnrto .: t: 20llll Fr-ı. ~ 
ırol ı;, "il Iirı< hberrııde bulunmıısıtur. 7;ık .;r"L-oti l <'M l'ra. Tn\ıpfl\."pe' 
Diier ka7.a,ıınmı7da da hu m"ktar- Jl"a'tld' '"Tol ı;nn l'•a ve 100 Jirnlıl· 
1ar .. 1 -v.akJn tebr.rriiler varriır. oqvA. )f='Tf Ret. eop..-P'"!i 5 bin ti.-., 

7.afranbolu halkı 7 ıwnriıkt• muh- "•mrn 1 ı •r ı .• 1 ı ıı lıin ıı""i. .,. 
telif ıri ·ııcev e~va ilf! 600 rift veni J{~,. 11. 0 r.ıu t0'1 !i"3, K•nııcıoilı· 
kundura. Dör»·ol halkı 80 bin ı:ıorta. 10110 lira . •af'Jl ı"ı7.aln ?(lll lira. , 8 r 
kal, 2 ton rnuhttl"f yiveetk, 16 baş 10 kar:n .ı .. orta irh i 51Jfl lira, Trr 
hnv<ıın. !".alihll halkı 10110 parca e4- sin Ser'Tled ve ıe•ikleri 400 lira. K~ 
ra eberrü etıniş!erdir. Tar us halkı, zaros 'i•anyan ~00 lira. Tı>rva<t ; 
b·ıı'<uc par a ıti,\•ecek ve aynca 
6rO ~i'.o amuk gönderrn\ftir. keti 1000 lira. M"•aieri Ma•i-ııi ı;or 

lirn. \.uJıpr•van 500 l'r"· Vitolle 
:\far.ııştJın bir vagon erzak se,·ke- 2700 lira t~ber 11 etml•ie•d;r_ 

dilııı' iir. Diln n evvelki g!iıı tatil 
olr.ı~ına rajmen h~r yerdt yarrlım Ankara.2 (Fımı•I muhabir'miz -
ko'Iliteleri faal"yet göııterın1ı fe!iket ılen) - Giimrill< mıılıafaza umurr 
Z· delere yapılan )"ardımın inkitaa kumandanlığı da rlahil nhnak tize• 
u anıama ""' tem·n eylen:ıi•tir. Yer- ırümrük \'P inhi•ar'ar vekiiletin;n b;ı 
•[n ruiJii yar l•m )cl">mite. i, dün ab:ı- uınum te kilitında calı•lln rrernur" 
m& $a~ar 25000 lira t~berrü kabul mü•tahdemler. ik"nd kinun man 
~"~ · ı.:. ve ücretlerinden yiiı Iirava knda 

!\fyım .5500, lfalatva a:ıoo. Kır.e- yüzde be•, ve yüz l'radan daba yuk· 
h r 1 O )0, Yenidaii 3500, fzmit 4700, n~ı iein Yüzde on ni~beti avıTaraJ. 
Ar.'.,l)·a 2000 lira t.eberrüde bulun. zelzele fe·rnketzedeler; icin milli yar 
m•~itur. A 'l al ya j;üccarları H-0 cuval dım komiı ı·•'M vermi4lerdir. 
ı'n un teberrü etmişlerdir. Ka. tama- FRA'NSADA: 
n•ın'1an 5ıl'.a a 20 sandık yiyecek es- Harsilyadıı bulunan mti•te"11ekP 
ys"' J>"<>nderilmi~tir. Sinop halkı, 2500 r ve ecnebi memleketlere ihracat 
T<'k'rdl!i~ h;ılkı 2000 narca ~ya, Ma- kolaylaştırma kom'l.e•i tarafındar 
' tya r:ılkı, l O bin kilo ıııda madde- Türkiye zelzele fern.ketzedeler: içir 
• vrrmi$t'r. ~ıılatyadan her ır;ün ı. bir iane li·te•i acılmıstır. Toplana 
ı·a ~ 2600 ekmPk ırönderilmektedir. eak para. !'.far il) •ılaki Türkiye ba• 
z.,n.ruldaktan 3277 parca e,ya t~- konsolu•lııvıına nl lece'lctir. 
:ıen1l edilmiş, Kıriehir halkı 30()() MISIRDA: 
fe aıetuderi barındıracak ·er ha- Kahireden alınan son haberlere 
z rl~ i·klı;rını. D1il11 yardım kom"te•i ıröre. M1"ınıı her tar~fında felaket 
r ·i~I':;inr b'ldirm· lerd"r. zed~lrrf yardım iCin tehacüm Yardır. 

Aı1caıa. 2 (Jl"u"lı•i ıııuhabirh<rıiz • Mısır hilkıimeti Tjirkiyen!n Kahir• 
elen) - BııgUo :'ofalatyadan killli - büyük ekiliji"ine frl~lcetzeaeler içiı· 
yeti; miktarda lc.avurma, 2500 kilo on bin mısıc liralık bir çek ırönder 
ekm"l< vesair yiyecek trf!nle Si~aM miştir. 
gönclerilmi~tir. flLlSTlN v• SURIY.EDE: 

Tl<!kimhan, Petürge ve Aktnrfağ Filiştin ve Suriyeılen alınan ha 

neferleri vasıtasiyle palaıpancl:ra• tır. Su altında kalan yerlerdeki halk gelen malilmııta göre, Balıkesir, Bur- ı ap v • ' 11ş' u, 0r0ıre .11: ' • 1~·k• ' 
huzuruna celbeden og"luna•, ve lıaynmlar, yüksek mıntakalara a, Kemalpaşa, İzmit, Adapazarı ve izmfr hcı.ratO .Tl '.md ı 1 c4ın11a · me· 

d ·ı . havali.•indekı" se·Jlap zararları şnıı- murları 54,2 ' om.ı cm ' araı;cı 
- Vezir oldun evladım amma, çekilm:stir. Köyler tahliye e 1 mı~- ]ardır .. ' .ıı kardP le;· 100, mıntaka emni)"ct te~-

adam olamadın! tir. Sıı dtında kalan köylerde hariç· kılatı mensupları 250, bir hayır •c· 
Demiı. Fizim bazı zenginlerimizin ten get rilen kayıklarla münakale tc- Sel felaketinden_ Mustafa Kemal- ver tarafından 500, Türl<'ye pab· 

teberru hu•uaund!lki biçarehklerine ıııin oiunmuştur. paşada 22 kış; bogulmuş,. 36 ev 18.· nıutı;ular T. A. Ş. memurları 1 V, na· 
baJoyor ve ben de ıayri ihtiyari fPY· Sakarya nehrinin, yarma şuretiy- n:ıam~n yık~mamış, 300 evı >eller go- fia ş. başkomiseri ismail Küççjik 
le ınırıldanıyorum: le :necrasında de~işiklik husule gel - turmuş, 63::3 ~v de su altında kal- 22,50, naf:a ş. şefi Osman 5, l\Teh. 

_ Para, servet sahibi olabildiniz mem~•i için ~edler takviye edilme'c- ınıştır. 6 kopru yıkılmış, 29 hayvanı rned Ra•im Sağduyu 25, Alsancak 
amma, yürek sahibi vatandaı olama- cect!r. 2000 çuvaldan fazla <; menta, telef olmuştur. gümrüji"ü idare memur ve kolcuları 
dınız. şcd,Inr;n takviy~ ·i;ıe "arfolunmuştur. D'ğcr bir. h.abere !J'Öre b?ğuJaı:ıiar- 5• Dr. Zebil 15. Yekun: 34877,7!3. 

8 nim yedi yqıpa fl'nİ ıinn "i· •ak arya nehrının sulan, altı metre ı dan 50 kışının hunyetlerı tesbıt e- Felaketzedeler namına bu"ün şi-
lum bile, zelzel" hah rlerİoj v• facia kadar _Yilk!'{']miştir. Nehrin, _patlalrıdilmiştir. .. mendifere tealimen Sıvasa gönderi. 
tahil•tını kat•ren dinlemek iatemi· verme,·nden ve ba~kaca arnzıye h_il - , Dursunbey, Ayazma ve Ada koy- !en eşyalar· 
yor, h m n aihyor; cum~nuan korkulmakta~ır. Şeh rdeııeri su altında ka_lmıştır. Halk, ı:ular- 'i4 rHval ·erzak, 1 küfe zeytin da-

- Pic. ederim, i<f'ıin. anlatma- ve <'ivarın.da suların tah_rıbat vapma- )~ mahsur. olduıru~ıd_an kayık_la_'.lll neRi, 1 varil zeytinyağı, 15 Randık 
yın, bıınl11r 

0 
mü!hit teylerclir, ya· sına maııı olacak tedbırler alınmış- yıyecek giınde~ılmıştır. Ada kop:n- nıuhtPlif giyim eşyası, 4 balye yatak, 

zık oldu bizim kardeılerimi~e! tır. . .. de 2 çoban ve .. oo koyun kurtarılmış yoı"ıı:an, 5 çuval giyim eşyası, 60 adet 
Diye bağırıy.,r. Gönül, z•mııin ;'\.da • » Pni'ek ROM•ından ~ü~·~T· tır. yatak, 5 adet soba. Y ~kOn: 155. 

1<a'n1erini:ı de böyle bağırdıklarını raKıl \"a<ıtalannın geçmemelerı ıçın Balıl<e•irin Geren kazasında tar· 
"le kadar isterdi d~ğil mi? tedbir alınm1'tır. lalar su altındadır. /il• 

Bur•a, 2 (Husu'i muhabirim'z - Bur•a vilavet merkezinde fırtına- 'lşan 
Bi·im dllimizde bir darbıme .. ı den) - Mustafakemalpaşaya hü- dan h

0

UkOmet konağının camları kı- htnnbulda Bü,·ükadııda mPrhum 
,ardır: curn eden •ular. bütUn kıısabayı kap. rılmı•tır. Susıjbrlıkta i~taevon ve ci- tinbıışı B. Nureddin kızı Bn. NUvara 

. Jamıştır. Sedlerin yık._ıl.dığı ve ıulıı-. varındakı" binalar su altın.dadır. Bıı- ile Ak.am gpzete•i muharr:rıerinden 
Zenginin malı, züfürdün çeneaı- k b d ı ')İ ror•r. rııı ~Phre hücum ettıg!·. as_a -~ a '! lıke•ir civarında üç köy tamamen B. Cemaleddin Bild"ğin nişanları, 

fabrıkrdar ve•a r vesaıtın dudukl~.rı ha·"o olmı1'tur. Tebrik eder, •aadetler dileriz. 
Bu bir bals'k&ttir ki, aaırlard&n· ı h Ik ·ı • d] • '>eri ne nlslir•, ne de rf'nk" vemahiye öttürü'mek s~r~t:y e a a 1 <.n e ·; All'a•vada Ye•ilırmak fa•mış ci- dlln Rilyükadada iki taraf dostları· 

in' detittirmi9tlr. H•lbuki z•n2inler m:ş e ~" bu ıland~n az sonra, yanı varındaki bazı yerler ıu altında kal- r.ın lıuzuri}·le ,-::ıpılmıştır. 
halk laınamiyle tedbir alamadan, •u- ' mı•tır • 

'ıteteler, k~ndil"r;ni züfürtlerjn l 1r ı.ı ld ... .. ''l U ) ' · "'• arın ııo a. ara yavı ıgı gof~ m ş • (' k)calede hiikfımPt konağı ve Yr.ni Asır g"zet<1eİ tPrtiı> heyd'n· 
·enesinden kurtarabilirler .. O da an· tüı lbllr evlerin ü

0

zerine çıkmak •u- an · k"" l ] • den O•man Ça;;.Jıyan ile Devlet Dcı-
·ak ve ancak k"'sen:n ağ"'ına :uım- . 1: 1 .. 1 .. d k t 1 1 d HU Gelıboluda bırcok oyler su ar n e • • ,_ I ıe ıy e o um en uru mu~ ar ır. . tınd• k•lmı<ıtlr mirvolları Ba~mv..hane ambar menıu-
•,• Yf't>ıtınıt ,:,,ek vibi yapıııp ,.a • kil t d h ) k t t db" J r 0 ~ · • ~ ı me , .er a ~ll" ımua e ır e • ru Ray Hüsnü Yaşa! dayızadesi Bn. 
namakla ınümkilDdiir. almış, askerler de kurtarma işler'ndc Egede Seylap ~ad:v .. Yeıalın nişan tcr<'nlrri .-vv~l-

• • çalışanlara mühim yardımlar yapmış lı.i ırün her iki tarafın kal .. balık .la-
F•IA"r, hJı.t t 1111 bir Tiirl< l<arlımn !ardır. Milli mildafııa vekaletince ::ı- B k d .. ld •• .,eff•i huzm•mıda yapılınııtır. Saa-

1<aı>11nı çalmıolar. Zelzele hlaketi erle tombazlı bölükler gönderiimi~ • z•r Q lll 0 U detlcr dileriz. 
'dn tPberru kabuliine geldikl.,rini t' . ır. ---·-+---öylemi•ler.. Sev lap fUlann sürüklediği ağ~ç ş • d ~ ./ / • 

Atadın, ıa.tırmı•, sapsarı olmuş. kUtüİc'eri, taş parçaları ve dalların, zmen lj er er zş· 
1.J,.men, sırtuı.d.a buıunan iki yamalı Karacabey boğazını kapamasından i- [ .,, b [ d DÜNYA 
>ırkannı çıkarnııı ve ağlıyarak, ba. !eri gelmişt:r. emege aş a l 
nnı sol<a~a uutmıı; Maa'esef iki mühendis ve 3 kadı- Bütün devletler için 

- Mehm•d, ıırel oğlum! nın boğulduğu anlasılmıştır. B:r kö,-, Seyliip hakkında kazalardan ta - k J • ı · 
Diye H•lenmİ•. 8 - 10 yatlarında S'.1 hücumundan tamamen mahvol- mamlnyıcı malumat gelmiştir. Bi- a 1 ge ır 

>İr çocul<caıiız ko .. r•k ıı-elmis. Ka- muştur. l\1ustefakemalpaşa ka~aba • ı rinci kanunun 28 inci günü Kemal· Oslo, 2 (A.A.) - Ecnebi memle-
~ın onun da sırtındaki kolları )ı:opuk sında 11 mahalle tamamen sular altın lpaşa kaza'ında fazla yaıfmur sular: ketlerde yaşıyan Norveçlilere hita
,_,l<eti çılıarıp kendi.sininki ile bera- da bulunmaktadır. bir evin duvarını yıkmış ve eve do~- ':ıen rr dyoda bir nutuk ;;öyliyen ve
'>er vPrmiı: Ankara. 2 (Hususi muhabirimiz- muş, kaza ile köyler arasında tele· iahd prens Olıu Norveçin şimdi p~k 

- Biz oğlumla birbiriınize sarılır d'ln) - Dün saat 13 de Sakarı·a ne!ı- fon hatha·ı, hasara uğramıştır. iddi bir vaziyette bulunduğunu söv-
.,e 111nırı:z. rinin b.•z.ı sedledni yar.~n sul":r h- ÖDEMiŞTE . . . . ıemiş ve danizaltı h:.rbi netice~inde 

Demif .. Nerdesiniz ey bizim Taua şarak, ıttıhaz ed•len bUtun tedbırlere Avnı gun Odemışın Kıraz n~hıye- ölen İsveçlilere telmih ederek, Nor-
'<u•ları gibi muhteşem, kumar ma.a- rıığmen Adapazan aehr'.ne hücum sine bağlı İpsara köyünde Mehmed veç gemicileri tarafı~dan gösteri!cn 
ıı basınd" rak111nı içip aiıaraoını \~]. etmiştir. Yorgalar, Yağcılar, Dede· karısı 65 ya~ında Bn. Ümmünün evi cesaretin, icabederse bütün milleti 
~endireıı bayanlar, nerde•İniz! otlu. Yahyao~lu. llasırcılar, Tek~· yıkılmış, kendisi de enkaz altında htirriı•etinin ve istikialinin müdafa· 
___________ c_lc..M_D_IK_ !er mahallt>lerı, kısmen de Orta ma- kalarak ölmüştür. ası için her şeyi feda etmeğe hazır -

Atina rasathısi . . 
Atina2 (Radyo) - Sismograf iile

'i buıciln t"ğledeıı ~onra saat 14.10 da 
aç ;st:kamet göştere11 ve beş •an·ye 
,;lreıı şiddetli bir zelzele kaydetıniş
tir. Zelzelenin merkezi, Atinaa:ın 
270 k it.metre uzaktadır. 

halle rn altın!ia kalmışhr. . TiREDE \ayacağım ilave etmi~t;r. Vrli"l:>d ne-
H~lkın lrnrtarılmas~5ın her W. lü Ayın yirmi yedinci gün;i Tire ka- tice olarak ~öyle oemişt:r: 

teJbırler alınmıştır. Nufusca zayıat zasıncla müthiş bir fıtırnadan birçok _ Kürreiarzın nufusu rlUnya zen
Yv~tur.- . . ağaçların dalları kırılmış. bazı ağar- ııinlikleri, makul hir şekilde tak•im 
. 1z1?'ıtten acele 30 kayık ıstenmı~- ]ar da k5klenerek devrilmiştir. "Üç edildiği takdlrde herkto irin yer bu

hr. S~karya nel.r; boy~ıı.ca m~vcud gün Uç gece yağan şiddetli y. y .uı·- lunmıvacak derecede çok değildir. 
~edlr--:n ba~ında 600 kışı tahkımat- )ardan ovayı su basmış, mezruat ol\· Makat bunun için dn,tluk ve htisnü-
la Şm~~~uldur. 

1 
f !ar altında kalmı~tır. niyet ırösterilmeai ve milletlerin bi-

F
e ," <·r arası ti~ e o~u.: d ti ÖDEMİŞ ve MENMENDE '"ibirlerini anlamaları lazımdır. 
ır~ına ve sey ap vuzun en g n- O . ~I k 1 d 

lerdeııber; işlemiven İzmir. istanl:ı•ıı dtıı:ıış ~~ld e~_em~~ a~a ar~n a .. B h . t 1 ni bildirmişlerdir. •ehirler arası teİefonu dün t.!krar da aynı şe ı e sure ı yagıııur ar - nc.te. :ı:•ma. an~ ıs :•yon una ge 
1 
-

Milli şef, heyete. ağır ve hafif yn- ~ııhavereve Mılmıştır.' dan ovalarB ve mhezr
1
u
1 
at. su altında Kmı.tır ~ Ma.ntısa ıle A. hl'ar d a~:s~~ a 

>·azrlarındıın para. ırire.cek l!'önde- bt,rJcre ıröre, her tıırafta Mu•evi'eı· 
ri'm'ştir. Ka)·~iden 2WO kilo ek- ve Arablardap te•k'l olucan yardın 
mek Turhal dan Tokada bir vagon komiteleri fı Ifıl><>t~e<lelrre yardım j. 
ı•n, tlazık mer,;:eziııdfn Erzincana çin fnnli,·ete ıre0 m'-1Prclir. 

ahların illç tedavileri yapılır yapıl- E İı b 1 . kalmıştır. u ma ;u erın uzun za · ırkaJl"aC ıs asyonu cıvarın a ı ıı· 
maz gel"ideki hastahanelere sevke- s ",.~~~ ıı!k~~,;'a~ dün akşam aldı- man su altında kaldıkları takdirde rü bozulduğundan Manirndan tah•·Ht 
dilmeler; lıusı.ı~unda direktifler ver- ğım~z ha)ıerler şunlardır: ı çürümesinden .korkulmak~adıı:. Bazı 0 dilen 1.02 numaralı kııtar, B~nrır
mişlerdir. Mal'emenin Aliağa nahiyesinde yerl~rde_seller~, .mah_sul uzerıne ta.z ma trenı _Y0 1 rular~?ı ~ktarm~ ıle ~l· 

Ankara 2 (Huşusi muhabirimiz • Kunduz çayının suları çekilmekte.' la mı! yıgması ıhtımalı de vardır. Boy :nış Manı;aya .g~ mrıs'. aynı Y?I ',u
aen) - Tilrkiyenin her tarafında dir. nu yolda münakalat başlıımıstır. ı le yer~erde mah~ul. top~a,k_ altında ~r, Afyon trepı ıle İzmıre gelmışlcr· 
-,;elzele felfıketzedeleri için teberrı.ı 52 'nci k'lometrede dem·rvolu üze- kalacagından t~bıatıyle ınkışaf ede- dır . 

küll'vetli miktarda yiyecek madde JQAKIN ALAKASI: 
,. 0 ı::lnsa s-iyecek eşya ııönderilmit- Ir.ak elcisi. bupün Haricin \'ek' -
tr. timiz B. Şükrü aracoji'ııınu ıiyarP• 

İr1ıi•arlar uıııum müdür!üğll fe - ederek Trak hiikiimeti ve l<end:;i n~ 
L1kf'. ahu. ı civarındaki vilayf!tlerı:~e mına teee,.ürlerini bildir'Tlistir E' 
ruluııan ı;xıüdürlerine l milron kiln ci, a~·ni zamanda hiikOm•t;niıı zelz 
~'ırara ile 2240 i e konyağın derhal le f~!liketzeıleleri;ıe 12 bin. Trak kı 
f~lılketzedelere tevziini emretmif • zılayının da 1500 lira teberru ettiği 
tır. ni bildirmi tir. 

İıı~i arlar memur ve müııta'ıdem- Sivas. 1 ( A.A.) - Kızıla,· tara 
l•ri tylık ve göndeliklerinden on bin fından Erı;ncana ııönderilme~te olar 
haılan fazla teberruıia bulunmuş- 300 yataklı •en-ar hastahaııeyi .lın 
lard·"!'. mil tren Köolü istasyı:>n•i"da curr 

'T'~rhal feker fabrikası. evv~la hurreisimizin husu~i treni ile tel8k 
rivanndaki felaketzedelerin imdadı- eylemi tir. :'rlilli şefimiz İntinü sey 
na koşmuıı, pa\·iyonlarıw ve ha•ta . yar ha t~ \uıne be yeti rei · Bur:;a nw 
rıınr;•in! fel!ketzedeler emrine ve~- bu ıı ~adi Konuii;u ve diver ıuebu 
M'-t'r. Şirketin U ak ve Eskiseh:r d-ıkt r n e..ı:ı cı'ı1•ı kabul ederPl 
fabr1kalanndan doktorlarla •ıhhat kPnd'lcr:!'d 0 11 izahat almı Iarrlır 
"lenııırlan derhal Zile, Ama..ya köy. •e ·,rar ha nıı.e.riıı va. i ~·ortirnı tem'• 
leri.ııt ·e mühim zar.ar ırören Ro-,.. erle >il.Eorek der cg{ie tef]fi'atlı bıı 
<1 r.ere gön~ilmiRlerdir. Fahrika Iunrrıa ıııdan cıo·a,·ı mfmnıın;yP.tler' 

4evam etmektedir. akhi•ar yard•mı rind~n hala su g.eçm~ktedlr. miycektir. Maamafih mezruatın vaz, Bugiinden itibaren Afyon ve Bon-
1500 liraya cıkarı'mı~. İzmirin Kar- Baymdırda: yeti, sular çekildikten sonra anlaşı- dırma trenle ·i •ofer1erP ba~lıyacak· 
·ıyakasında 1200 lira, 140.0 parça gi Şimdiye hdar yail;rJıurlar ve ~el- lacaktır. lardır. Saat y.~O da Bandırma tr»•ıl 
·jm eşyası teberru edilmiştir. terden Bayındırın El fli köyünde FOÇADA Ba•mahane ıstasyonundan ~arekel 

• 100 ılönüm kadar tarla ve Burun. Seyliiptan Kumtepe köyü ciYarın- edecek yolcuları, Kırkağac 1'tasyo-
Erzincan ve havıdisi zelzele fe- cuk Köyü altında 60-70 dönüm bahçe da yUksek bir yerde su ile mahsur nunda aktarma suretile Bandırma 

'iketzedelerine teberru hararetle de- •·e tarla t&mam;yle hasara uğramış. kalan ve haylatları tehlik~ye düşen trenine verecektir. 
•am etmektedir. İzmir kızılay m~ı-- tır. 50 muhtelif meyva ayacı devril- çobanlarla 600 koyun, Focadan ye- Afyon - Ankara treni, muayyfu 

'cez;nde sabahtan akşam geç vakte ın·ş. Bıtruncul<tan geçen umumi yJ! tiştirilen kayıklarla tamamen kurla- •aatta Ba•mahaneden hareket ede
'cadar halkın teberruatını kabul içip harap olmuştur. rılmış ve emin yerlere nakledilmiş- rek ve doğruca Ankaraya gidecek-
edbirler alınmı tır. Ankara, 2 (Hususi muhabirimiz- tir. tir. 

Memurlar, dai>ni surette vaz'fe den) - Bursanın Kemalpa~a kaza- İki gündenberi yaj(mur ya~madı - CUM,\.OVASINDA 
ıörmektedirler. :.ı:ahallelercleki tı\'i sı eylfıbıncta 300 evin sular tarafın- ğından sular çekilmeğe başlamıştır. Sellerden Cumaovası nah'yeı;I ci-
·ardım kolları d;ı halkın verd;ii'i ay- dan ürüklend'ji'i ve on dokuz ki~i- TRENLER: varındaki devlet hava yolları m~~;da-
ıi;-atı kabul etmektedir. nin boğuldujlu haher alınrnı•tır. \'a- Menemenin Emiralem ve Manisa- nı civarındaki kanalların fazla .rn -
İzmir halkı felaketzedeler için on li vaka yerinde tertibat almal<la meş. nın Muradiye istasyonları arasında lardan yıkılmasından su ile dolmuş 

ıinlerce parca eşya vermişlerdir. guldür. Su ba•lcınında ev•iz kalanla- sellerin bozduğu demiryolu, gönderi. bazı zararlar husule gelmiştir. BPn
lunlar hl'r abam ambalaj edilerek ra kızılo.y tarafından ilk yardım ola- len tamir ekipleri tarafından ona - zin depo•una da sular hUcı.ım eımi,. 
•ardım merkezi rnsıta_iyle $!va a rak 16 bin lira göndı>rilmiştir. Pn- rılmıştır. tir. Zarara karşı icabeden tedl irler 
•öndcrilmektedir. ra, felfiketzedelere teYzı edilecektir. Afyon treni dün ırece saat yirmi alınmı~tır. 

---..ı-.-----
1 
tokrat ve en lüks bir merkezi idi. almak Hizım. teveccüh ve itimad bağladım. - Şu halde me•ele yok .. 

Diğeri be, ikamet ettiği otel de - Fakat, kadınlara pek itimad - Pek alfi .. l\largarit için ne dU- Ve zili bastı. Biraz sonra içeriye 
Berkte banyo alırken büyllk bir me- edileıniyeceğini düşünmek lazım ... şünUyorstm? ' birisi girdi. 
haretle alınmış bir ı·e.ixndi. Ma!Om ya onların yaradılışı, erkek - Kendisine çok ağır b;r vazife - 27855 - 900 güvercinler:nden 

Hüa!sa, Fon Emlihin sokakta, Jo- yar dılışına nazaran çok daha za - vermeği dUstiııüyorum. Fakat ondan gelen var mı? 
kantada, birahanede, barda, çar~- yıftır Ye binaenaleyh tehlikelidir. evvel halledilecek hususi bir vazı- - Onlar bir tarafa gönderi'medi 
da alınmış bir sürü re;imleri vardı. - Doğru .. Ancak bu tehlike, hıt· yeti var.. ki .. 

ReiR: . . yatın acı tecrübelerini geçirmemi~ - Ne gibi? . - Pek alli .. Bir tanesini al g !l. 
- 24 - tahsa yaklaştı, onu .alnından öptü, - Artık yeter -dedı- şıındi onun- bir kadın için mevzuubahis olabilir. - A. B. C. ıleri k:ırakol kuman- Reis, derhal bir kağıt aldı ve bir 

B-ı •ual lllargariti biraz düşlindiir- - Seni tebrik ederim. la m~•gul olmak, onu adım adım ta- Bunun ak•ine olarak, talihin aman- danı miralay ( .... ) bu kadını ebe - şifre yazmıığa başladı. 
dU. Ulamafih kat'i cenp vermekten Diye ilave etti. _Bunu .müteakıp. kip etrnrk ve. cürmü meş~ud halin.de iız darbelerini yemiş, hayatın n ka- vey~inin y~nın~ göndere:eğini •öy: - J\Iiralay ( .... ) ın takdim ettiği 
de Jekinmedi. meçhul şahı• tanzı_m_ e'.mış ol~u~u, yakalamak l~zm~ .. Bu bu;·ük vazıfe ranlık, en feci safhalarını, maddi ve lemış.' keyfıyetı de te•~ıl~t mc.rkezı- l\largaritin şimdilik ebeveynine gön-

- Soru;yoı· ıı:ıua.uııuz? .. rapo~u ve Fo_n Emlıhın Uç fotogratı-ı· ı:ı_e sana tevdı edı~ıyor. Şu hale _ıröre, manevi ıstıraplarını geçirmiş bir ka- ne .b~ldırer.~k, ebevey_n:nı.n nı~z":ha- derilmerpesi ]tizumu hasıl olmu•t?ır. 
- • Öyle i e me•'ele rok.. nı reıse verdı. lazım gelen tedbırleri al.. Tabıi ne- clın için bunlar mevzuubahi• olıımaz retııııı 11emın etmPlermı ıstemıştir. Teşkilatımıza eşas memur olarak a-e ı 

ral ;ı, . ' _, Te ek~ü_r. edrrim !.. -. O!. ... Fon Emlihin fotoğrafları ticeden beni de haberdar edersin. fikrindeyim. - P.eki, l\forgaı;it ebeveyninfo ya- lınmıştır. Ebeveynine .5öyle :ı;r adres 
Otonıebil, ogleden evvel Cenevre- -dedı- artık bunlar için para vermi- Mj!çhul şahıs bu selahireti aldık- . nına gıtmek ıstemıyor mu? vermenizi bilhassa · d · §"ıı• l ı: 

rtr 1 
1 
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l 1 
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yet 'l 

K ' 
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y.e varmı,tı ve llhrgar_it ~e,. meçhul yelim. .• . . tan sonra sevgili~i~; ~~kdi_m etınek ll!~çhul şahı~. b':'.nu müteakıp 1ıfar- - Ta bil :ıı:it_mek istiyor.. Ancak Cenevre Fran;ız ~~a ~0~~~7~•!u • 
aı.~ın oturdu°P;u otele ımıııştı. - EsMen pşra verdıy:m yok ~cı .. fırsatını elde etmıştı. Nıtekun derhıı garıtı naıııl tanıd.ıgını, onun. hak~ın: kocasından ıntı]<am aldıktan sonra .. ğ d kiitib M D Bş ıı 1. ,· 
, ~eçhul 'ahıs hususi odasına .g~ - Bunlan mah~d e:;de buldum. takdim mektubunu, reisin eline uzat- ~arly~ptıkğı tka~kılch~tdıı:ı ?e.tıcelerını. - C:.üze.ı.. .. Kendisine ne vazife .!~~·ıc~ namus v~ iffeti e~a~esi~~ı~r.e;(i 

r.n.e, derhal telefona sarıldı ve •kın- Güzel!.. Cüııku bu fotoğraflardan tı. Ve: u u ara 0 u a ısesını, ve onu vermegı diişunüyorrnn'I h' b" i•e t · d"ld""" k 1 · • )ı · · · uv llt b'I ta b' k 11 k · d b takip eden köy hadiselerini birer hi · ım ır ' ayı.. e ı ıgı, ız arınııı cı_ ,~ eııın reısıne m ·asa ını ı • m ır o e oıyon a en hıııır'a· _ Müsaade buyurun rei$im -deı;\i- 1 tt V . • - .Kadın, he~ malfimat •ahibidir, tebrike lliyik olduğu bildi~ilecek 
diıılı. . . . dım. Onl.ıt~dan neler geldi görsen!. maruzmtım var. Lütfen.. rer ana 

1
• .e." hem de .ı:eı:ıç Ye glizeMir. Kendisini Tafsilat ve künye•i emniyetle rıo~·t~ 

~eçhul şahıs, bıraz soııra reıaın Fon Emhhın pozları, vazı masamın Reis ı;xıektubu aldı ve okudu. - Margarıtı, ruhuna varıncıya ka Fon Emılıhın yanına hızmetçi olarak ile gönderilecek .. Bu ricamın is'afına 
kat ıında Gturuyor ve bukın~ _u~- bir ıı:özilnll doldu.racak kadar bollaş- - Neden buna lüzum görd!in!lz. dar. ~üt~. maddi ve manevı vaziye- verı:neğ.i düşünüyorum: ~ocası~ın m saadelenizi dilerim. E. P. Y.> 
~:;ı':t:ıkları ~iman cae~• merkez:ı ıçı_n tı. Bı~naosa şu ikısi hosuma gidiyor. Şifahen takdim kA!i değil mi idi? yetını, fıkır ve mUtalealarını ,a.hda- vazıyetı mah1m .. O vesıle ıle bı.ı ışe O sırada güvercin get'rilm!şti. Ca
ızAhat ver.ıy~rdu. Reı~ de büy!lk. bır Re1". bu~u. milteakıp fotoğrafların - H~snU te,.ecctihüntiz ~~Y reis:· marwa basıncıya ka_dar ~kıı~unı. kolayca girebilir. _ . yet ufak bir •eki le konan kıt ·ıt par
nMe ile drnlıyordu. Bır aralık reıs: arasından ıkı dane secerek meçhul Fakat şifahi malOmatııı kafı ıı~lmı- Yalan nedemek oldugunu bılmıyeıı, - Kaş yapa~agımıza bir de gôz çası ku~un •nif kanadını a'tındakl 

- Şükür! işlerimiz çok yolun • •11hı•a yô terdi. Runlann birisi Fon yeceğine hilkıııetmi§tim. milli du)·guhırı ;y~rinde, asalet ve fa- çıkarmı,l'alım? tüylerin arası.:a verle•tirilıi ·. 
dı '.. Eml!hı Kafe du Nnr'da ıı-ö,terlyor- -NedPn? zilet sahibi, temiz. nezih ve kibar bir - Bendeniz• it;mr.d ettikten son-! · 

:Dedi ve ayaia kalkarak meçhul du. Kate du Nor, Cenevrenin en arlı. - ÇUnkü bu kadını esas kadroya kadın .. Onwı için keı:Jlsine tam bir ra ona da itimad edebilirsiniz. - Devam edecek _ 

( 

1 

p 

• 



ehşet s hneleri Felaket mıntaka 1 -( A UY ol Sovyet Rusya 
- ll<ıştqrofı 1 irıci ~ahifede - rına basmıştı. Zavallı anne, yaralan-

1iuharr:rimizi nezaketle kabul e- ::nış \ e blmliştü. Kucağındnki yavru, 
<'"n B. Mchmed Al~ ill· rcfıka ı Bn. ya ıyorclu. Onu kurtardık. Gene kü-

sında yeni sar
sıntılar oldu 

1 .. amile Soıneı. ft>lfıket hakkında çok çük hir çocuk, fırtına ve zo\zelerlen 
,ufasirnl nrnlfımnt vormi~lerdir. Rıı korkarnk hir agal':t tırmanmıştı. -Baş tarafı 1 inci sahifede -

malılmrt da felfıkctin tüyler ürp r- Bu çocufj'un. yıkıh.ın ağar la toprığ~ Çocuk e~irgcme kurumundan: 

12 ~o 

12 33 

Eu günkü program 
Pı·ogram ve memleket saa-t 
a\·an. 
Ajans ve meteoroloji haber-
leri. 

Almanyadan teknisigen gönderil
mezse harbe devam edemiyecek 

1 :ı fucj f-!i\hn~!Prlo ctolu ol<luğıurn .ı:ömülclüfrünü gfö·<lük. Fırtına kesı- Zcızele felaketi brşısında y~rdı-
P ıst.nmektt>dir. B . .l\Tehmcd Ali Sa - ine{' kar bnşladı. nondıırucu bir so- nın muhtaç ~'avrulula çocuk e~ırge
•.ıer diyor ki: ·ruk ins. n'arı t'lrct yorclu. Enkn~ mr l<ıırıımu Jakından al:l"kadar ol -

. -. Felaketin tlerer~ VP sün ulünii 4-em'z'('M<' r.mt'l've~iıw gündfü~ daha maktachr. Keçiör-0nde 200 cocu:~l'.!1 
.. md Y<> }fadl\r f'~\ZE•telerdC' rıkan vn- ·'-·i alı .11 11. A kerlPr de hıı ;~to mü- mndrrı! pavyon, 5 ya ·ı:ıdan. kuç~~ 
~ ıla: ve ı'lian~ın telıliğle'"İ bild rd; ~r. 1ıim vnrc'l rr.!fır y::ıut lar. Erzn"a~m rn.vı:u!eıra ayrılmıstı'." _ K ~ls.es z:.~ın 
.rz..ıwnn\<az :n • ·] ı _ ,·.ı\ t. ~ lltk l-'J\l '"dc ~r-l~_"e-ırr~ı,nı~H, hemen bur.ıya :erlc~t..ıle-

12 flO 
13 ·rn 
18 00 

1 s o;; 

Türk mliziği (Pi.) 
14 00 Müz:k: Küçük or -

kestra (Şef: Necip Aşkın) 
Promrıım ve memleket saat 
av arı. 
'I'tirk müziği. 

Londra, 2 (Radyo) - Kopenh:ıg
cla. ı;ıkan Politiken gazt·tesi, Belr'n -
elen aldığı habere atf~n B. Stalinin, 
Berliııacn Ru<ıynnm iktısadi hayatı
nı tn m icin binlerce teknisiyen is.
tediğ:ni, Ruc:pnın. Alman tekni~i -

\':lm cdomiyeceğini bildiriyor. 
Ayni gazete diğer bir hah.erine gö

re, Sıwyd hükumeti, Rusya ile ecne .. 
bi nıemleketl-er ara~ındaki muhabe ... 
rala sangör koymuştur. Halbuki, ev .. 
\·elce ~aıısörün yalnız gazete muh:.l<t 
hirle-::iııin vereceği haberlere inhisar 
edece>ği b "!dirilmişti. 

den -ö~'lc t hnı'n e-1;, rıır.ı !<"- r,. ·n- rı 1 7 .. 1 r 1 .,.,...., •••• Ru \.rod ı 1 ı>r. r i\tır. 
Qalanlnr: Vecihe. Kemal Xi- yenleryle takviye ed:lmed:~h takdir

d~ Fin J"lerle uzun zaman harbe de
yazi Se~ h•ın, Cevdet Çağla, ... 

can halkının , "l'l ındarı h;r~-: f' ~ l' rrz'ıır .,, 3 ".,, ... , ı.: fp Al{pt7edc1!'- .. 5-!2 ya~ındaki co~ukların bak1m 
'-"ı- m·ıtıle cf ölmn 'ir. z l?P P k:»ıu- ,.:n f'>ı. 7. alt· 1·~., ~-u..+o,,1lnHl~,.,aa ıç nele ı nıca teşebb~ı ~erde bul~ı~ul 
r.'.~cvvelin 26 'nci ır ,.e~i tnlımhı•nı<' f'o<ı vil .. :ın" <'"h .+·in.- ~:p .. as'sı. ('i - ıı_rn~ı-ıu·. İstanbulda Şı<ıl_ Terakkı lı~ 
g'tH'e .~aat 2 80 racin l~ı'ııc1e •'fi i kn- ,..,;n J.-öyi\ }ıo'l nı ta'l(d'r ptııı<>k !~ - ~, on ŞaYl'llYU lıakmagı \·e. ~OnUnf 
r~nlıkta vuku buldu. Zolze1P, m .. d- .. ...'! • 'p. ,...\ p 1 .. "fll"ele m•n+-a _ kaClar okutmayı kabul etmıştır. 
lııR r· ökU ırnvn. 1 

'1 '' ; -1'1 ,. Il"'ersincle: 
· 11 ~ Ç ntü yUzür.den oldu. Hem kn 1na elç?",,k w P ·rak t~ g,,t,r ı r> • • 1 .• 

a_mudı, hf'Jll de mail hi" S!H·-ııntı 11" - lı 11· . .l") Pen'rn hP))(>l. ıı\dıi!'- l\frr.oı nden alınan habere gore vn 
1 1 ·• ·• .. , 'l. \a \ <>rı· "r. •· ı· · • ı·- · d t l l · k t ınc p geleli. Z!'lzele, o kadar cıirl \et. . h k Z' "11 ı.l rn·•a n1- 'n·n r ·~ 11!!11 c op anan )lr om " 
o'du l\", birro1' eY!erin t'izn,.ı~,..· tır•u. nıa "

1
tre e~1 ·• 1 ·a h~!.kuA.'..."t k~n~<r v!Ub·ettı' 100 cocuk için b;r h::ıkıme k kl ~ ... ~r o nı rı !;: y j)'"1 ' .., - • .. • ' k . t' n . 

ı:o ·a · :·ra dü~ü. Hizirn ohıı·rl ll-uı 'll7 ,-, •• k 1 · "'''r 11 .,Hn ,·ali. hım~n- \·1 ~e•m: n.e • arar ,·ermış -r. ,azı aı 
ev, iki kallı ;ui \'(' ik'nci katta y~._1_ 1

111 ~~· 1 ~ı, ·~ - teıoebhi.i!'I et- !P
1
cr tle ielaketzc>de çocuklardan e'' 

.vordnk. Giirültllcl n f:rıı"tlRr<tk \l'. n- .
1
nn yem

1
aka

1
s:n kınc~,1ı olılu<•u ·ıd .. 11 Ftd nimak arzusun u zhar etmişler 

dık R' 
1 

.ı tı r. a ıra nn:.. ~ • ·. d r 
. :r ( e ha'kt"k-. F:virn"z n t"Vf'lı rı:'demecrlH D·ıınrıılı i' 4 a.:.yonuna p:ı- ~ k 2 (II • 1ı b' .. 

ucmu'I. Gl:ikte yıldızlar göı·Unü,·nr- d . t ı . f'' \ k•ırava Z"'l • n ·ara, U!'\ll'':J mu a ırım 7 
f'u ~ Jı • ı.· cer kora .an. e vı ~ ,l ı n c • ~ nen) - Ilugi.in ıoaat 17 de Yozırn<lıl· 
. · ·. ~ rı, vıı- a•1dn vıkm hl'ran P~<.>T\ h b ~ lrr ılk ",1..:ı tl' 1 1 

?.:e e a ermı '.".!'... .. · .. -nnı·a hı.le ı;:jdcletli bir 7e]zek o!mu~f-tır. :Mactn.-
. ... lıC' ı ııı ze en·n bir d k ].-:• l d k gun ~ "' ~ur r· -.. . '7.Al?,(' ~ 011 ı ı, UÇ ( rıı:ıhi:·E'~ine b:ı<r11 C{'«Ur. i\Ialrnrndlı 

· c ııgunü tahmin cc!\·crum. Ondan 'hfı ii enlrnz Pltmdnn varnlılarm ~ı - K 3 r· yr·· .. k ç 1 k" K · 1 .. 
"~nra ~~baha kadar zelzPle de ·anı e~ 1 l - .. dÜ Kurtarılan nıra . apınar. "ucu a a ı, O"- n e 
f', Fıı.~at ilk lY 11d'1ict c;arc:.ıntıdan "· 0n- jrnrı ( wını .ı.ror rn. ~ T l . - kövler'vle daha birçok kövde 67 e· 

<l 
- ~ lılnr. :.1ıclftd tren1 er·1~ ~·vp"a. 1\ha a:- ve ·bir ~iktar ahır ı>lıe~mi;etli ıour~t 

ra ı:,rcr zelzıırı' eler. bir"n<' 've nnzıı.- ·a Div· l'b" k•r ve Plazık ha 'ta an:::- t h - t · · · 
~'.·n. ,.,,..fif idi. Burlar~ hafif d'vece- v· •. · .: ·, .

1 
. 1~ ~~·l' tık vardım r> a.;ara ugram1;; ır. lnMn zavıat 

,.
1
,,, 1 

1 rrmı> V't•nt t>rl m" c L • • • ynktur Ti"vleri ,·ıkılar·ık ""ıkt" k"l. 
' ~ 81!1":1a· on nı· rla şiddetli ol wnr · · l · ·; <>onrn vctı'\- · ..__, ' ...... · ·" " 
c:n. T,·~kn 1lk niddctli zelzele cıeklin- trc..,ı Er.lı~<"fU_".a·. ıır ~ _11 

• ct' 1 .,..., k mı~ olanl::ırm diğer kcivler.e nnklin 
cıo tlrO' ırıı n ti. TrPn<lc mu~ıın mı~~tar a ı; c.1·~ ' kar<ır verilmiş, derhal faali"ete ge. 

• · • .. _,(' .7.e}zı>le, V"r , .. J+ınrlan rt ı j sar crırla ...,a( ııP " oık d \t " " • rıo a.rn . pevn.r \'e ı "" L '" • -- c;ilm"şlll". 
• -1e erı nwdıı!) g(trültü\e\•le vuku ıcri vardı. Bunlar, hovetler ta,ra'\ın· 
!H' .~;nm~tıı 7.:{'17.elelcrrl Pn evimizin clı- el an J "'r1ıa1 fel nlrnf z{'r'I P 1 ere da!!1tı1 dı-
1 c ı arı yıkılırken refikam çocuP.u - rndır! \r da yet stirildi, Hı1~+-:ı hnltı -
ınuzıı l:a<•rına lıac;mı.c:.. bir l{.fü;ede br>l· n'\Tllnr. bu surelte kendilerini kı.;;ın 
lc'l' kt., icli. nıvaruı:ın cı··k··1 k k ıı:c t 

1 
• o u en er- "11ğu[rnııdan ve yeni zel::ı:0 1eden oru-

lırı ·2:: ::r·part: cı~ b!r k·smı sırtıma. vncak. başını cookacak birer yer bn-
-~i· • • 1 enı yaraladı. l\f-ıa - lnhil<Fler. 

Kar 
Diin sabah tzn·irin Yamanlar eh 

ğıııı:ı 1rnr yağdığı .ırörülnıü~ti.ir. ÖdP 
nı:şte nozdağa yağan kar, daha çok
t'..1 •• 

İzmir asliye ikinci hukuk mahke· 
meıinden: 

İzzettin Ökte. 
18 55 Serbe..;t saat 
19 10 '.\1emlek.et -;aat ayan. ajanı:, 

ve metE'orojoj i haberleri 
l~ 30 Tüı·k müz'ği: Fa:;;ıl heyeti. 
!0 15 Konuşma (dııı politika hadi

ı::eler:) 
~O !10 Temsil Bir clnns meselesi. 

Ya:1.an: Saada Sayit. o 
~1 •)O fı.f'rhMt :4aat. 
n 1 O Komıcıma: Haftaılk posta 

kutusu. 
~1 ':iO ~lüzik · Hiya~eticumhur ban 

do'-'u ($E'f: th~an KünGer) 
~2 J 5 '.\lemle ket saat ayan. ajan~ 

haherlf'ri: ziraat, egham -
tahv·ıat. kamb!yo - nukut 

"2 :15 
'>3 ()() 
23 25 

bnrsa~ı (fiat) 
:Müzik: Oda müz'iri (Pl.) 
:;\{üzil<: Cazband (Pi.) 
23 30 Yarınki program ve 
kapanış. 

o*n 

Avustııralga İngiltereye 
üç bin tayyareci 

gönderecek 
Lonılra, 2 (Rad~·o) - Avustural -

a ha\'a nazll'l. ]1alburn şehrinde 
be:van tta bulunarak 1940 sene~inde 
•' ,:u-;lur:.t!yanın. inıôltereye 3000 tay 
areci göndereceğini bildirmi~tir. 

P. ; h varala ·m fazla 3ihr değildi. E!·zincan istac:yonu. yaralılarla do. 
., { ~amı ve c ıcul'rnmu alarak Pvden 'udur. :.,tac;vonda felaketzene hamle 
~o ~~a fırlad "1n. Her taraf zif;rı ka- b'r kaaın doğurdu. Dihıvaya gı>1 en 
-;'I~ 1 tı. O~FJ.a tek ışık görünmli - nke'k evHldının <;1}> 1aatte ol<luğı1 "ll 
ı~~ ~~- ~emı~ .tarla örtiilü idi. Miid- o-ördiik. fakat zavallı kadın. ağır 

İzmirde NrJ0 l oğlu Niyazi Tankut" 
ta-=-afındnn MPrsinde Mahmud:ve ma- h:mir ikinci icra memurluğundan: 

.1.. ır . e sog ık vardı. Yaralarımdan hasta c1i Pe ·cıemh"' günii, mHddeiu-
~u~t::~~u~~·;ğ~m ha~c.le. ref:kama mumi R tz1 et. ilk yaralı lnıfilegi o

d~m. Her tarit~!~~f~!r i~~r ~~~-~ ara- lan 167 kişiyi trene bindirirken ba-

halJesinde 193 üudi eokak No. 87 Bir borçtan dolayı icraen mahcuz 
evde Ha'"a" kızı lfaticealeyhine a kanape Ye koltukların izmirde yeni 
ç1lan tanhihi kavıt ~av:ısına miite-- bat pazarında bilmiizayede satı!a
dair dava. an:u1''a1i ile davf't\ve va- ::ağınılan ve birinci artırması 9-1-940 
rakası ikametgal--ının mechul'•rctinı .. ~uihiııe rnüsadif salı günü saat on 
mebni ilanen tebrgat icra ~diJ•li!?: dörtte ve bu artırmada kıymetin yı.iz 
halde mu.ayyen mahkeme yfinünde cie yetmiş beşini bulmadığı sul'ette 
müi.ddeja\eyh Hatice yelmediğinden ikinci artll'mRRl gene ayni mahaldr. 
aleyhinde gıyao kararı ,"ttihaz vr ve 10-1-940 tarihine müsadif çarşam 
karar ırureti mahkeme divanhanesi- ba günii !'l:ıat on dörtte bilmüzayede 
ne tal'k edilerek muhakeme~\ 1-2· satılacağından Talip olanların yev-
940 tarihine müsadif perşembe r-ü- mi mezkOrda mahallinde hazır bn-

dıven bi 1 k . • ı emıı.- na: i.-t· na n;, yı ılıyor. her ta,..aftan _ Seıı rle bineceksin! 
ı;·. ımclad se!.ieri geliyordu. Şehirdf' DPdi. Hnlbuki ben vaz"fem basın-
ır nna baba gilnii, bir kıyamet man- dn knlmak. E~·ıinranrlan ayrılmak 

~~ka!!t vardı. •nat 3,30 r::ıddE'lerinde istemiyorum. Miic'lıfoi,ımum\. ~eni 
h~ı.n orta.,Jna bir yatak çıkardım. zorl:ı t"Pnı> binn:rdi. Yar:ılılar, trene 

le:·e~.~~mı "e ~ocuğumu içine yer- l•indirilirken hir zelzele dah:ı n1nu 
Y ır 1 ten 11onra daha feci vazi - 'Biz trE'nd-e idik, vagonlar. şiddetlP 
p:~ olarll~ın imdadına kostum. ~ar~ıldı1ar. Rir müdoet sonra da trı>-

çok ki""111eler, yıkılan binalıtrm niftıiz harekPt etti. GPce Y"'.,<;' l\fa -
~~kazlan aıltında kalmışlardı. Rer.- ıatyswa !!eld"k. Orana yaralı1::ı.ri1~,.. 
l' her tarafından feryadlar vfik<;e. birl'oğ'u }1a-;talı 11nelere ver]eıor,.:ıil: 
~~·ordu. Zelt~le sabaha kadar da -- 43 kic:i Diya.rhııkır hıı.-;tahanP":,,p gör 
R .m! ettJ. EPt:incan ml\ddefumumic:i dPrildi. Ayni trende biz de bulunn-

11üne bırakılmış olduğundan müddei lıınmaları ilan olunur. J 1 
aleyhi\ Hatice muavyen muhakeme - ~ 
ctününde l!aat cm radrl.,lt"'rinde asftle· z . v 
tE>n vey~ vekaleten ınahkem .. de hazır en aın ar yete 
hulunması a~.~ halde hu hu~ustan b 

k
. zzet, enP.az alhncla kal:ınlar· 
nrtarm1tk f, in çok büyük fedak·' v.:ırduk. 

lıklar g-l5gter~i. ar- l\fa !r.tya. Dh·nrba ln,.. EH\zık vo ıK 
.:lo1av• bir daha mahkemeye kabul P

<iilmiyerek gıvRbınch. muhakemenir 

l 
numara .arını 

U t h ğer ic:tn~nınlaron hiiktlrnf't teskiH\h-
, k m~m. . apishanenin duvarları nın '"' halkının feHil{~tzenelere O'öcı
~ 1 ıldıgı ıçırı mevkuf ve mahkumlar +erdik'ni aHika. qefkPt ve yardım. 
açıkta kalm.~lardı. Bazıları da telef l 

.Jevarn edeceği H. U. M. k~nunun 
•eblig-at faslına tevfikan tebliğ ma
~amına kaim olmak üzere keyfiyet 

Jc;tanbul ote'i a'tında 

Restoran Dans.ng bann
da gö;:-ebi:irsin·z. Bilhas
sa yı bcışı gecesi iç:n ge· 
rek dekor ve varyete'e· 
re fevka ade':kerle şa

hit o· acaksınız. 

ol t d ruk bi\vilktür. Ri\ti\rı 1hti:-rfl<' arım1zı Han olunur. 
h m':1ş ar 1· ~lUddeiumumt Bay İzzet tnmin ettiler. Niha·w•t J'a7illive ~el -
apıshıı.ndet. açıkta kalmıı:ı oları d'k. Orr.da izmir vnliıoinrlfln hpl vP 
~ahkQmlar~ ve mevkufları topladı lıatımnı7.t cıoran bir te}C"l'::ıf aldık 
h ate~ hiç lı,_..,.İ~i kaçmak istememi; rok mtit~ha"Ric:. olclnm. Kar:ıkmu -
t·epsı de fel"kete uğrıyan halkın kur \vdın ·olunrian bu !':\hııh izm're gel. 
~.rılmas.ı l; in "alı<>mak arzu-u 1' k 'D 1 ~ t " " · rlik. Erzincann:m ~e ır Pn 11mıı.n ı 

b
os ermışti Müddeiumum~ B ı .. -:t t1 d 1

- t u hk 1 · ~ ·- :,.t:ı..,vonıınna bir t,.P.,,fl rı:ı~ a h. -

DOKTOI~ 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mü 'ehJssısı 
Hasta!annı 11.30 dan bire kada 

BP.yl.er ııokağındQ Abe:ık matbaa.3. 

Fiat:erde değisiklik 
~ı ma ftıbiarı topladı. İmralı ;rl:ı- rbde b'rcrık otomobillt!r vaı-rlı. Ru 0 -

k ~apishar·~sinden getirilmiş kırk ~nrrınhiller'n 7e1zel.e mınhk"c:mcfa d: ~· m~hı'tüm da bunların aragın. icıin;n ne olclu!•ımn an1a''anıarlık. 
rrıahk~ 

1 
~ara vazifeler verdi ve Fuat nehdnin cenup kı 0m1rırla 

tında k~t a ~evkuflar, enkaz al- 1--:ıl!ll'\ hrv~lidf' "kövler1° "f'hirlerdP~ 
m k .. a f~lnketzedeleri .kurtar _ h'rb;r haber vo'ktur. Zelı.elP. ıı.ı::ı 

a ıçm f~rülm · b' t p,· ı fnaJ'ivet g~te ·a·fmlş ı: gayret \"(> t:-ıhı-'hntltll ı:;jmalılP Vanmı" ır ,,..,.~ r 

•• ... ,.,1'1 .. hh111 .,,fln 1 Yok' u - - 1 
·~:::=::::::::::::::~=-::::::-:::~:..:::~·:.::·:~::::.: .. ... .. 
;; Sıh=kiü.etinin rermi ruhsatı:;· h~ =- ( 

da ç°lthşlyrırla; ıDer;, Nıtek.~m ha1a "evrl'~im:z :ırk:-ııhcıhrı kı:ıvh,,tt•l< 
leri bu· i h. ol'lrusu, go<;terdik- f!nk:ız :ıltınıhın hirı'o1< reserl ... ,1,.,r1l-
şa;vnnı 1I'~~~~lrcl~rel.et ve f ... aliyet çok m1cı VC' lıiivivetleri tec:ınit edildikten 

IJ 
-::cmr:ı <lı;>fnrılunm11ıo+ur. 

alk, r:~rişan· v k . k d ,. · l · 111r>ll' pq dii~mi'ı:ıtü ..., 
1 

I e Şa!S ın bır hale Şnnu dfı :n' Nıını?: o. z
0 

-

rn 
1
1• .... ..,e ze eden havatta kal _ TJ'.1-;ını~·l !'~lır:n bi,.rok "''1er"ni1e hat-

ış 0 a.rı~ar oiribirine ~ar;lıvor· •n clilkkl'"ılarrln. ik; rczahanA<le wın-
- Fılanı gfüdUn mü'> B' · ·k·ı pınlnr cı'ktı. Bizim evin y:ınıh~cı,nrl'l.-

den .kalana ra~tladın m.ı? ızım ı er- ı - 1 l 1 dC' " Ba ,•;ı.nO"ın Rrın l'",,.n 7° ze e er ,., 
Dıve soruvor "f f' ı k t ıu ki · •~ ı>n ı cevau alın<'a ki evrıe c e yanrrın rı mıs ı. 

b~\.aşı~~ordu. Sehirde sa~lam hic nev,.iıen petrol lambalarından ileri 
ra· h"ın\~almamıqtır. Yalnız kıcı1ala- ı:;c1mi~tir. 
felaket ır se.v olmamı<:tır. ZelzelA R. MehmP.d Ali Snmer. "R. Ali 
tar·l~e zed,,ln;nden kurtulan ve k•n·- Haynar Albayrnğın pn;.,tpcı'dir. 
~ hnlıırın hemen hı>nı:ıj va,.alıdır. 'Düıı nl<oınrrı val· R F+em Ayl<ut. 
~ :ı aha k:ı..-~1 göriilt>n m:ınzara Birinrikornonrla R. AH H::ıvrl:ırın e-

co fec; lcij nina '!( J lt • • .-İT\P g"İd-erek R. l'f p}ımed }. 1İ İle re -
innn f en a?: ıı.rı a mrlan t . t· F !Ak 
h h,' ı>:. en·adlar a'kcıed"yordu !1n _ fikasmı z::ırnrei P mı" r. 0 <ı ı>tzP.-
/ P.~·ırı bir rok halka C'aıiıı-lm· tPv- de a·IE'. bn zivarettE'n f13v1'ıll1.de mii
r11, "'~' rli. flfllk. bunlarda +,,1,..!':if odil- telıa-;<>İ!" olmuş ve müteşekk."!" kal
tıı Zelulrınen ı:=onra miitlıiı:ı bi,.. rlr mııohr. 
d rtı~~ <'lktı, Ortalıfö cielı<ıet kapla-

ı, nır hraftnn zel?:elı> devnm edı·
""r a·o. ;., 'iri er tarnftan fırtına, carhrla -
t '1 ı:r ıll'Tlııcırrın Tl'l"n; 0ıuyorc1J 
ı;Slt>k 'bır cadcl" fi:<>ninno E'nkı:tz ar~
knda bh ('<'cuğun f""Varlım du:n1ıı1<. 
... ~ııtuk. ~n~az açılclığı vakit gördii
P'~mUz manzara cok feci öi. Gen" 
hır anne. 4 yaşındaki çocuğunu bağ-

Takuma 
Alevkuf bulunuyor 

Londr: 2 (Radyo) - Urngnvay 
hükfim~t makamları, Almanların 
Takuma vapurunu tevkif etmi<üir. 
Gemiye 20 kişilik Uru~uvay bahriye 
müfrezesi :kame edilmiştir. 

Ucuz Sinema günü 

Kültürprk Sinemasında 
BUGON ve YAR 1 N 

Saat ikiden gece yarıaına kadar 
Büyüklere Hususi 15, b'rinci 10 kuruş 

Talebe ve çocuk: Husuai 10, birİnQ: 6 kuruştur. 

Bu para ile Altın Arayan Kızlar filmi ile Racanın Atkı görülecektir 

Ayrıca METRO JUR:N' AL ve RENKLİ MİKİ 
SEANSLAR: Altın arıyan kızlar 2,20 - 5,30 - 9 da 

·rw 

MATİZMA aancılarını, SİNİR, ra -

hataızlıklarını derhal geçirir GRiP, 

NEZLE ve SOGUK ALGINLIGINA 

karşı müessir ilaçtır. 

icabında gilnde 1-3 ka§e 'alınır, 
Her Eczan~de bulunur. 

Şen, ~uh, kendi , gibi seai cie güzel 

DUR B i N
, . 
1'1 D F. N N A 

100 erkeğe bir kız ve ne şeker şey filimlerinden sonra çevirdiği 
en güzel eseri 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

1 L K UYANIŞ 

'1"'ay}·are SinemasıJ 
-~~~~ ·-~·~~~~ 

i\Iuh1.erem nıi.ıdaYimlerine iftiharla takdim eder 
Ayrıca:M l K i M A V S ve E K LE R J U R NA L 

Hergün: 3 ~ 5 - 7 ve 9 da 

Oyun saatları: 
Cumartesi, pnzar: 1 - 3 - 5 - 7 ve 9 da 

Çarşamlıa günleri bütün gi.\n HALK günüdür 

......................................................................................•••••••••• , ........ 
lzm.i:- Le!Jazım Amirliği Satı.ı Alm:.l ~ 

Knr-.iıyon.. ilan! arı a 
İzmir levazım amir\'~;i satın alma komisyonundan: • 

1 - İzmir müstahkem nıeYki merkez birliklerinin 48400 kilo bul
gur ihtiyacı k<:palı znrf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 

2 - 1hale-:ıi 18 ıkinci l<-amın !l40 perşembe günü saat onda kışlada 
İzmir le' ,,zım arnirliğ: satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin Pclilen tutarı 5808 liradır. 
4 - Teminatı muval..kata akçası 435 lira altmış kuruştur. 
3 - Şartnanıe:::i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda::.rnda kayıtlı olduklarına dair vesika 

gö:.ıtermek mecburiyetindedirler . 
7 - Eksiltmeye i~tiı'ak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve i.i

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 3 7 '12 16 

İzmir 1-!vazını amirFği satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir müstahkem mevki lı{lriç birliklere 150 ton kömür pa

zarlık suretiyle naklettirilecektir. 
İstekliler 4 ikinci kanun 940 perşembe günü saat onda 

kışlada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonuna mü• 
racaatları. 

İzmir levazım amirl'ği salın alma komiayonundan: 
l - 20 ton sadeyağı beğenilmek suretiyle 4/1/940 perşembe git

nü saat lu,~\O da Tophanede Uıtanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda pazarlıkla satı nalmacaktır. 

2 İsteklilerin teminatları ile belli saatta komisyona gelme • 
leri. 

Makinist alınacak 
lzmir lf'vazım amirl'ği ııatın alma komiayonundant 

1 - Tel:-;iz telgraf makini·,oti alınacaktır. 

2 - İstekli olanların vesaiki ile birlikte müstahkem mevki ikinci 
şubesine müracaatları. 3 5 7 9 12 

İzmir levazım amir~:ği 
l\Iiktarı 

aded 

satın alma komiayonundanı 
Cinsi 

500000 Kemik düğme bakalid 
6000000 Madeni büyük düğme 

600000 Elbi~e çengeli 
1400000 Madeni büyük düğme 

1 - Yukarıda yazılı dört kıılem malzeme 9/1/940 salı günü saa.\ 
14,30 da istanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda. 
pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Numunelerj komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin Ü?minat ve kanuni vesikalariyle belli saatta ko

misyona gelmeleri. 

Rorrıova a~kt:ri satın alma komİayonundan: 
1 - Kor rnerkezinin ihtiyacı olan 7000 kilo sabunun eksiltmesi 

içiu tayi ııolun:ın 26-12-939 salı günü talip çıkmadığından bir 
ay içinde 26-1-940 tarihine kadar pazarlıkla ihalesi yapıla· 
caktır. ' 

2 -- Muhammen bedeli 2520 lira olup muvakkat teminatı 189 
liradlr. 

3- İsteklilerin muayyen güne kadar teminat mektup veya makbuz 
!arı ile Kor satın alma komisyonuna müracaatları. 16 

Bornova aakerl salın alma komiıyonundan ı , 
1 - Uşak top alayı ih1.iy acı olan 7000 kilo sabunun eksiltmesi , 

içi ntnyin olunan 26-12-939 sah günü talip çıkmadığınd:ı.n , 
bir ay içindP. 26-1-940 tarihine kadar pazarlıkla ihalesi ya-, 
pılucaktıı· ,. 

2 - Muhammen bedeli 1960 lira olup muvakkat teminatı 147 
liradır. 

3 - 1steklile1in muayyen güne kadar teminat mektup veya mak· 
buzlarıyle kor satın alma komisyonuna müracaatları 17 

Kej,sör: Raşid Riza 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

MANiSA' DA Şfhir Sinema~ında 
2-1-940 salı gecesi ~aat 20 de ilk temsil 

KARMA KARIŞIK 
Vodvil 3 perde 

Yerler numaralı biletler kişede satılmaktadır. 

11-1-940 perşembe gecesi 

lzmirde Tnyyrrre SinemnsınJo 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren senenin en güzel A~k- Dans- Müzik 

şahesıni 

HONOLULU 
Fransızca sözlü 

Baş rollerde: 

Eleanor 
Rofıert 

POVVELL 
YOUNG 

Seamlar: 2-3,35 - 5,30 -7,30-9,30 da 
Husu!'i ve Balkon 20, Salon 15 kuru~tur. 1 

Racanın Aşkı 3.50 ve 9,30 da 1 
r.T'MA GCNÜ: KUMARBAZ ve SEN HAYDUD _. ....................................... _, ,, __ ~------------------· 
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"'tzmir ıevazım im iri fı ~atın alma kot:Jlİ.syonundan: 
nr C n•i 

K tO 

2160 Lahna 
211':') Pırasa 

2160 I•pn ak 
1- İzmir )t•t. lltv. e me I! nt 0 kı:ı ·ntlilki birliklerin yukarıda cin-

si Ye m ktarı Y&uı• k llenı ebze ihtiyacı açık eksiltme sure-
tiyle mıin~kusaya l; mtı tur 

2 - İhal•s 5-ikincik nun-940 cuma günü •aat on be~te kışlada İz-
mir lernzım iim rl ği at n alma kom'<yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin cd' en ·ut"rı (:'45) ı:ra altmı. kuru~tur. 
4 - Teminat nım·akkde ı kçası (26) liradır. 
5 - Şartnamesi her giin kom svondn görülebilir. 
6 -· İstekliler ıı t.carct ü.I· ·~da kay•tlı lduklarına dair vesika 

gödtermek r cbur \'Ni. ıl d'rler. 
7 - Eks itmeye ı~tırak cd c~k: 2 l!JO •ayılı kanu ııın iki ve ür~n

cü maddelerir. le v . rt~nm ·n,ıe ~azılı vesikaları ve temi
natı muv.ıkk.ıt.ı ri0 • L .. Jikte hale saatinden evvel komisy~ 
na muraraatları 21 '.2G 29 3 

İzmir leva:zım ilmirliği satın alma komjayonundan: 
M k RI" Cın;i 

Kilo 

6720 T.ahna 
6720 Pırasa 

67'.20 l"panak 
1 - fzm'r l\! t. )Iv, Fora \'e SoğUtçCik mır.•akasındalo:i birliklerin 

yukar:ıua a nsi ,. m kt rı yazılı üc kalem sebze ihtiyacı açık 
ek iltme "uret'ylp mu~ kıı.aya konmu~tur. 

2 - İhale 5-'k ·kan· '1·' 1 ı c m.ı günü •aat on üç bucukta kış· 
larll\ iz mir le\ aıır at>' rl gi s.ıt ıı alma kom 'yon unda yapıla
caktır. 

3 - Tahm:n ed' n 'u'.., cır-5) lir.ı yirmi kuruştur. 
4 - Tenıir , mı\akk e, kç ı (<;O) lira altmı~ dürt kuruştur. 
5 - ı)ırtna ' Jıp• g· n kom \ ımla görillebi ir. 
6 - htel<li er ticaret nd.ı 'lda kn; •tlı olduklarına dair nsika .ıı;ö<

termek mecbur' e rdec! rl r. 
7 - Eksıltırere şt r .. k ~"ecekler 2490 sayılı kanunun iki \'e üçün

cü madde!P• nde ,·e < rtnanıe•inde yazılı ve' kalan ve temi. 
natı muvakkatal.ı ı) le b;r ıkte hale •aal!ııden en-el komisyo-
na mürncaatlan 21 2;; 29 3 

lzmir lt:ı·azltn aınirliğt ~otın al)na konıisuon1111dun: 
:.\I:ktarı 

K.ıo 

7200 Lahana 
7200 Pırasa 

72!JO T ~panak 
1 - İzmir mlis•ahkem me,·kı Seferihisar mıntnkasınrlaki bir:,kJ-rin 

yukarıdaki cins Ye mi' ·-ı yaz•lı üç kalem sebze ihtiyacı açık 

eksiltme suretiyle '11'inak ya konmu•tıır. 
~ - İhalesi 4 ikinci kanun 'J40 per embe günü •aat on beşte kışlada 

İzmir levazım am;rliği •atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
8 - Tahminedil en tutarı 1152 liradır. 
4 - Teminatı muvakka'a akca•ı 86 ira 40 kuruştur. 
5 - Sartnome•i her yün komi"·nnf.a görülebilir. 
fl - Istekliler t'.caret oda"nda keyıtlı olduklarına dair \•esi!<a g;;,.. 

termek n:ecburiyetirdeclirler. 
7 Eksiltmeyo işt'rak ec!e~ekler 21!)0 sayılı kanunun i!·i v• ü~iıncü 

maddelerinde ve şartnaırıe,;'lde yazılı YC ikaları \'e teminat1 
mu\'akkataları il rL·ff. hale .aa•ınJan ev\·e! kunıisrn1 miı-
racaatl.ırı. 20 25 29 3 

İzmir le\·azım &.mirliği s11.t1n alma komisyonundan: 
i\I iktarı Cinsi 

K lo 

2!l80 Lahna 
2n8'l Pırasa 

2980 Ispanak 
1 - İzmir )!st. :.\ıv. ALdullahağa mıntakasındaki birliklerin yuka

rıda cins, ve mıktarı yazılı üç aklem sebze ihtiyacı açık eksilt
me s:ıret"yle m;inaka~a\ a konmuştur. 

2 - İhalesi 5.;k nA kiııı .n-D:O cuma giin saat on dörtte kışlad.ı 
izmir levazım iimiı-1 g; fntın alma komi:-;yonuııda yapılacaktır. 

3 - Tahmin Pdilcn t~tan ( 177) l rııdır. 
4 - Tem :ıatı muYakkııts ~kçası (~G) •:radır. 

5 - Şartnam• i l er gi'n KVm •)·onda görülebilir. 
G - !·tekliler t'carel :."< ında kayıtlı olduklarına dair vesika gö•· 

termtk mecburiyet !lrlef! rler. 
7 - Eks;ıtmeye iştirak edecekler 2·190 rnyılı kanunun iki ve üçün

cü madde erinde ve ~rortnames nde yazılı vesikaları ve temi
natı muvakkatalarirle b'.rliktc ihale saatinden evvel komisyo-
na mıiracntlart. 21 25 29 3 

lzmir leı·a.:tm anzirliüi J!atın alnıa konıir.-unnundan: 
1 - İzm!r tayyare birlikleri komutanlığınca gösterilecek ycrd~ be

heri 7722 lira 40 kuruş kıymetinde yekunu 46334 lira kırk kuruş 
olan altı adcd bina inşaası kapalı zarf usulU ile eksiltmeı·e kon
m ştur. 

2 - İhalesi 5 iki'lc' kanun 940 cuırartesi günü saat on birde lzmir
de kışlada İzmir levazım amirliği satırı alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

il - Teminatı muvakKata al<ra ı 3476 Fraclır. 
4 - Şartname plfın ve keş fname i 23'.! kuru~ mukabilind~ komis· 

yondan alınabilir. 
5 - İstek!• erin ticare• edasında kayıtlı olduklarına ve bu i~i yapa

bileceklerine '1 'r ihale en Lir hafta enel lzmir nafıa fen heye
t•nden alacakları \C lkaları gostermek nıecbLıriyetiııJedirler. 

6 - Eks.ltm~ye "ştirak edecekler 2190 sayılı kanunun iki ve Uçüncü 
maddelerinde ve şar•.nnmcsinde yazılı vesikalariyle teminat ve 
teklif mektuplarını ;hr.le saatından en az bir saat evvel komis· 
yona Yermiş bulunacaklardır. 20 24 29 8 

Elektirik makinisti aranıyor 
/zmir leı•azım amiri gi sa.tın alma komiayonun<tan : 4630 
Tupcu biri.ki inde 1 elektrik cihazlarında kullanılmak Uzere elektrik 

nıakln;-<tlerine il-• yaç vardır. Ytıksek Ocret verilecektir. İstekli olanla
nn elıerindekl \e alJ< ile :.. rl ıüe M . J).h'. 2 inci şubesine müracaatları. 
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İzmir levazım im.ıt 1;4, ıı.d.tın alma komtıyonunJan: 
. . 

\ 'k+ar• Cin., 

Kil~ 

;;~80 Lahnn 
fıR~O Ispanak 
5880 Pırasa 

1 - İzmir l\lst. )[e,·. Ad:ı vp l\IPnteş mıntakasındak' birliklerin yu. 
karıda cin, ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı açık ek
siltme suretiyle münakasaya konmuştur. 

2 - 1halesi 5 ikinc'kiinun-940 cuma günü -aat on altıda kışlada iz-
nı'r levazım iı;m•rı;gi satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Tahm;n edileıı tutarı (9.tO) lira seksen kuruştur .. 
4 - Teminatı muvakhte akçası (75) lira yirmi kuruştur. 
5 - Şartnamesi hrr ı:ıün k'•nıisyonda görüleb'lir. 
6 - htekliler ticaret oda.,ında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek ıncchuriy~tindetlirler. 
7 - E>· ·'ltmen• i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncil 

m:ıddelM"nde Ye ~artnall'esinde yazılı vesikaları ve teminatı 

muv:ikkal'ılariyle b;rlikte ihale saatinden evYel komisyona ll'lÜ-

racatları. 21 25 29 3 

lzmir levazım amir\' ği ıatın alma komisyonundan: 
J\lih,arı Cinsi 

!\: lo 
----
~:ooo Arpa şehriye 
3700 Arpa şehriye 
5000 Pirinç 
501)0 Pirinç 
·~ooo Piç'n 
8500 Patates 
4fl00 Patates 
·ıouo Bulgur 
1000 Salça 
1ll00 Kuru soğan 
:· ıorı Kuru fa~ulya 

1 - lzmir mil-talıi-ı m •il• ü.ı tayyarr birlikleri için yukarıda rinı 
Ye miktarlaıı ) ,,zı!ı uı: bil' kalem erzak ayrı ayrı ve pazurlı\o 
~uı-~tı.rlt! a ı :,1 ı1ı.l'~ktır. 

2 - ihaleleri 4 kıııci """"" "40 perşembe günü saat on beşt, 
kış'aJu !,n11r n \ ~ll.trri anı rı:ği satın alma komjsyonunda ya 
pılac.ıklır. 

3 - lsttklıler nurııunpJeri ile birlikte ihale saatından evvel komis· 
yon:J. m 1~1ruca::.tla"1. 

!:ı:mir ıevo.zım an1irJ: ği tiatın alma komisyonundan: 
l - İzw·r ımi·talıKeın meYkı me.-kez birliklerinin 17750 kile 

zeytiny:.i;ı ıhtiy:ıcı kapalı zarf usulil ile 
nıu~t ıır. 

2 - İha.esi 1 ~ ik ine; kf:nunda 940 perşembe günü saat on beştı 
kı•'oda ızmir !enızım amirliği satın alma komisyonunda ya 
pılacaktır. 

3 - Tahııı!n rdilen tutarı 7987 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminat murnkk:.tu akça·ı 600 liradır. 

. . 
• 

5 - Şartnn:ne•i hrr giin komisyonda görülebilir. 
6 - htek!i!er tıcaret orla•ında kayıtlı olduklarına dair vesika gö:ı-

termek ıııeclıuriyctiııdedirler. 

7 - Eksiltm~Ye !. ·irak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Ü· . ' ' · • çüncü macldderiııck ve şartnamesininde yazılı vesikaları te-
minat ve teklif mektuplarına ihale saatından en az bir saat 
ev,·el komi yur.a vermiş bulunacaklardır. 

3 7 12 16 

T ürk hava kurumu Akhısar şu .. 
besin en: 
1 - ~u• . .,rr.ize .:ıl ;• JI) •e•oesi kurban deri ve barsakları 25-12-939 

tar•hiııtleıı iliL.ıreıı (20) gün müddetle açık arttırmaya konul-

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mU"lamm~ı~rı 

BAYLAR 
ıiçin palto, perdf>sÜ ve iyi elbise 
ve bayanlar İçin aiır mantoları 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Buluraunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

Bol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

1Ma liev'fföl!< 
ı BA }'"KENT 
1 Peştema'cılar No. 73 

Telefon 3332 
~~ . ..,;" ._. . . 

METALLUM 

ı Xinunıaani 1940 Çar,amb,ı, 

Olıvier ve şüre~ii:>. 
1 
ı~ l'. fte,rı Van Uerze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddes. Rees b:nası AMERICAN EXPORT LINES ine;. 

Li Hl 

Tel. 2443 1' E W · Y ü R K ";ın 
Londra ve Liverpol hatları için EXPLORER vapuru 5 ikinci ki-

piyasanın ihtiyacına göre vapu•lıın· nunda bekleniyor. 
nıız sefer yapacaklardır. EXİLON'A vapuru 14 ikoinci kl-
•---------------ı! nunda bekleniyor. 

EXCHESTER vapuru 21 ikinci kl-

Eksir Şahap 

Bnstır memelerint gi
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

nunda bekleniyor. 
Servict- Maritime Roumain Bucareat 

Köstence için: 
BUCl;REŞTİ vapuru 7 ikinci ki

nunda bekleniyor. 
PELEŞ vapuru 13 ikincl kanunda 

bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihl er! iıat
kındR hiç bir taah, d alınmaz. 

TE.-LEFON: 2007 - 2008 

Devlet Demir Yolları umum 
müdürlüğünden: 
8 ci işletme komisyonundan: 
Torbalı ıstasyonu civarında idoremize ait 2 hektar bağ ve 4 hektaı 

tarla açık artırnı~ usııliyle Üç sene müddetle kiraya verilecektir. İha
lesi 8/1/939 gUnü •aat 15 de Alsancakta işletme binasında komisyo. 
numuzca yapılacaktır 

Üç senelk muhammen kirası (440) lira olJp isteklilerin (33) lira
lık .ı.r. teminat mnkbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmeleri 
liizımdır. Şartnamesi :~!etme kaleminde ve Torbalı ista:;yon şe!liğindot 
görülebilir. 22 26 30 3 4639 

lzmir Eşrefpaşa hastahanesi 
baştabipliğin den: 

İzmir Eşrefp:.şa h.:ı.tahııııesinde mevcud bir aded Olarelli) mar
ostıısiyle beraber dinamo ve bir adet (Marelli) markalı elek • 
kıılı reostasiyle beraber Komutatris bir uded (Pöke) markı.lı re
tromotör hastahanede kulbııılmadığından satılmak üzere 28/12, 939 
tarihinden itilıaren on b•ş gün müddetle "'tizayedeye çıkarılmıştır. 

Satılacak ola'! bu üç makinenin cislerini Ye şartnamesini görmek 
üzere ta.iplerin her gl<n r ı:'.ııhane heyeti idaresine müracaatları ve 
müzayede günil olan 12 1 ıı40 cu:nı. günü saat dokuzdan on ikiye k&
dur hastahaned~ müteşekkil J,omisyonıı mür~caatlaıı ııan olunur. 

28 31 ~ 6 

ve hu· 

'•. ~· - ., 


