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Ziikatle ?"14 
EVK.AT 

S. D. S. D. 

Sabah: 7,26 Akşam: l6,52 
Öğle :12,18 Yatsı :18,29 
İkindi: 14,39 imsak: 5,39 

Nüshası her yerde 5 kuruştur 
Günü geçmiş nu~halar 25 kuru&tur 

lnönü 1 Lira Teberru Buyurdular 
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Enkaz altı dan mütemadi
yen ölü ve yaralı çz arılıyor 
Amasy ada ve Giresunda y eni zelzeleler oldu. Yara 
lılar, civar vilayetler hastanelerine gönderiliyor 

.. - ... ......,ı: r ... ?· "'~-., .._. -

Son sulh taarruzu ~;.·,,,. ı.; .... ,.- .... ~ ~··~ ~· • .~·u~· ~~ 

M. Kemalpaşa kazasında 
JSOOev çamur yığını oldu 
Sedlerin, suların savletine birkaç saat mukavemet 

•• • 
gostermesı, 10 bin vatandaşın hay: tını kurtardı 

Bursa, 3 (Hususi) - M. Kem.ılpa
şadan bildiriliyor · 

Vilayetin en mamur kazası olan 
M. Kemalpaşanın yedi mahallesi bu
gün çamur ve enkaz yığını haline gel
miştir. Orta mahalle ve diğer mııhal
leleri kamilen sular götürmüştür. Ha
rap cdnalardan da bir kısmı daha yıkı' 
maktadır. On köyden bir kaçı ile mu
habere tem hı edil<!bilmist' r. 

Kaza merkezinde seylftbın kurban·· 
!arı 50 vatandaştır. Suların sürükle 
eliği insan ve hay\'Sn miktarı belli de
ği1 ti1r . 

Sul~r, gece yarısından sonra yük· 
selmege başlamıştır. Sedler, sularır 
savletine saatlarca mukavemet göster 
miş, nihayet tazyike dayanamıyaıa).
y1kılmışu·. 1500 ev yıkılmıştır. 1~+,. 
sedlerin bıı bir•kaç saatlık mukaveme
ti, on binlerce vatandaşımızın haya. 
tını kı1rtarmıştır. 

' ...,_ . ' • 

Vali Reı'ik, şimdi seylap mıntaka- Seylipta Çay ba~ı köyü .•• 
1ındad1r . Lazım ~elen t~db~rleri a l- Civar köyler halkı arabalarla im- r:ık 15 bin lira göndermi~, bir de ınQ· 
~ırmaktedı~. Polıs k~mıs_erı Cevdel ?a.d:ı .koş~u~lardır. Bursadan her gün fettiş yola çıkarmıştı r. 
•ıç defa bogulma tehlikesıne nıaruz ıkı bın kılo ekmek gelmekted2r. Bursa va.ıs i Refik, sevlap felaketi 
kalmıştır. Kızılay evsızlere ilk yardım ola - -Devamı 4 üncü .ahlfede _ 

, , 1 
:(. :(. :(. 

Havalar soğudu. Civar 
dağlara kar yağdı 

Ege · bölgesinde, seylabın geniş mik
yasta zararlar yaptığı tahmin ediliyor 

· Evvelki gece lzmire kar yağmış- mesinden sular çekilmeğe başlamış. 
tır. Fakat daha evvel yağmur yağdı- • F .. .. · ğı iein kar topı·ak .. . d t t ,ır. akat her taraf.ta kucuk kü,çilk 

' ı uzerın e u una- ·- . .. 
mamış, ermiştir. Civar dağ)ar iqe g,olcükler ·goze çarp:ııakta dır. ··Sey. 
karla örtülmüştür Düıı saat 18 de ha. labın, bı.; sene yapbgı zararın fazla 
~aret ceıecesi sıfırın üstünde (4) dü. olduğu · tahmin ed ilm ektedir. Bazı 
">ular da buz tutmuştu. Gediz, kil • kazalarla İzmir arasında ellin muva
çi\k Menderes ve Bakır çayı ovala. sala mü nkatidir . Telefonlarla hiç iri!· 
rında havanın yağmursuz devam et- ~ılşiileınemektedir. 

~~--~-==00~~~~~~ 

Ruzveltin nutku 
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Harab 0 ler al ında ö üle
• • 

ol cnle· • 
rıoı aramaga 

zehirlenme 
ve makara fiatleri • 

Bu günkü program 
12.30 Program ve memleket saat 

ayan 
12.3;; Ajans ve meteoroloji h:ıber

le•i. 
12.50 Türk müziği: Seçilmiş şarkı

lar ------w;; 
Erzincana dof, r a gide ı ızlırap- Son tedbirler tesirini gösterdi. Sa

tışlar yavaş yavaş normalleşiyor 

işçilerden biri 
hu yüzden öldü 

Çalanlar: Kemal Niyazi Sev
hun, Cevdet Çap:la, İzzettin 
Ükte, Zühtü Dardakoğlu 
Okuyanlar: Azize Tözem , katarı .. Dahiliye Vekilinin alô. 

kadarlara vermiş olduğu eınir 
Evı·etki gece Şehidlerde islik!iil r.uı- Sı.dl Hoş;ıes. 

karna ve buz fabr:kasında bir vaka 13.30 Konuşma (kadın sesi) 
Son ııCnlerde piya ada fazla mik-ı redir. olmuş, hıımızı:.arbondan zeh:rıenen ı:ı.4:>/ 14.00. Müzik : Karışık hafif 

tıırda hrnnifatura e~ı·ası ve mAkarn Piyasadan fazla miktarda makar:ı bir işçi ölmüş, bir işçi de hastahaneye mOzık (Pl.) 

ı 
1 
1 

Fe!&ket ıahann lıu u•i surette 
{"Önderdii''miz muharrir.mizcen K,,. 
ınal Zekj Gencoaman'dan: 

Kay~ttri, ~S -
-·Bir UçUncü mevki, Erzincan .. 
- Rir s~bay, Kemaha kadar 
-- tJc talebe Erzlr.cana gidiyorp;:, 

Büyük facianın du;·ulu~undan 'on
ra Ankaradan ilk kalkan Erzincar 
treıı:ı,~ b !et n en g:şenin Unünd 0 

yim .. -~·mur mntemudiyen Erz'n 
cana v-0 ErzLca:ı yoluna Lilet kes -
nıektedi•. 

Eni!l·~anı ancak yarın ah&m ka
ranlı(rında ır<ırebqecPirlz. Orada biz; 
knrşı!1;,ıcpk manzn.ı ayı düşünüyo. 

ruı .. ; V• Erzincana bilet ke•tirenlr
rin y(lzl ır:ne bakn·oru:n. Bunlar lı -
rib ri.ıd:n fark •zdır. ·ıetlerini alan 
•eMiz a tımlarla. ııözlerf dolu do'u 
tı•ene keışuyor. Bu Süi;uk havada pen 
cere'Hfn önlerinde ıf!tünlU ~ehre
ler, •unklara dalmış. kim b!lir kim
ler!nl dUeOnOy~r!ar. Gözleri, Erz!n -
~'n f~tfkamet!ndedir. 

:ını-tk kompartımanda iki a•k~ -
rl hAklm, hıilli höngllr hönırUr ağlı· 
yorlnr. Bir binba ı b'r müddet, onları 
t~•alli etmeğe çalı ıyor. Açık kapı
dan lı nba•ının kua kua cümlelerini 
d•l\'ayordum: 

- tn allah birşey yoktur; irışnl
' lı korktuğunuz şey olmamıştır; in
şaJ!1h .... 

Fai<ııt kolunan birkac kırmızı ~~· 
n• bıılurıan ve klmbllir kaç kanlı cen 
glıı lrntıruını taşıyan bu ya{ıız b;n . 
~ntı ılıı te•elli sözlerine daha fazla 

' {lp\·am edemedi. Konu•ma•ından " -
nıın d11 Erzfnconlı oldıığJnu anlıvor 
dum. Bir mUddet s:.ı tular. DlindUm 
ı.rkamn bnktım. B nbaşı da beyaz ke
ten n11r.d'.lJni gözlerine kapamıştı. 

• 
Tr~n 1 ba•tan aşağ1 dolaşıyorum . 

.Ayn , •essizlik ve ayni matemli ha -
va •.. Konu~ulmuyor, hele gU!mek , 
hele ,r kalaşmak, hele yer telli.•ına 
J~•-n°k akla ırelen işlerden deii"!d r. 

t'çüncü mevki yolcuları arıısında 
ı:ç ki•:ı'k bir aileyi dinliyorum. Bur.-

' Jar unla on be• va• ara•ında iki rn
rıık ve bir malüİ erkekten ibaretti .. 
Erkek bu çocukların baba•ıdır. Eı
z n~anlıdırlar. Ve anneleri bir aı• e\'
vel hüyOk anneler'n;n yanına Erzin-

' cana p-itmiştir. Felaket haberini du -
r yan knca, karının yanına ko•mak i~. 

:emiştir. Fakat, bu, orta mektepte o
ku;-~n cocııklar d~ durmamı•lar, 
mekfrııler;ni bırakmı~lıır, anaları -
nI" y.ıın•nı ko•uyorlar. 

1 
ı. 

va a,da•lu ·1 dü ündıhı .. Tn'ııat, ku
durııaııhkta hala deYam ediyordu. 

;<'iorll!r.•ekttd'r. Evvelce bazı tüccar- toplamı~ ve speküllisyon yapmağa kaldırılerak tedavi altına alınmıştır. 18.00 Proırram, ve memleket saat 

Saıı .hleyin kime rn•t geldi;·.,em 
ayni fCYi d.nledim, hiç kim. e uyup.
:namı tı. 

la·. : ~'a pahalılaşacsğını tahmin e- :;alk•~mış bıızı tUccarlar da hühmo- Hfidise şöyle olmuştur: ayarı 
derc:c man fatura e,<ya•ını haııka d . timi?.in ;erinde tedb'.rbri karşısında Fabrika işç!lerlndcn 7.eki ve Halil 18.05 MUzik: Radyo Caz orke~trası 
poların.1 yatırmış, be'<lemeği tercir eılerindcki biltün makaraları piys~ıı- fabrikıının bir odMında yatmııktadır- 18.40 Konu~ma (s;hhat saati) 
elmi !erdi. Bilha n makara t:caret' ya ~ıkarmış ve kutusunu 7 J:radan !ar. Ahamdan dokuz teneke kok kö- 18.55 Serbest saat 
yapan hr,7.1 tic,,retrnnel~r kutusu - ?atmai'fa teşebbils etmislerdir, fakat müril alnn büyilk sobnyı kömür dol- 19.10 Memleket saat ayarı, ajans • 

Dahlliyc Vekiİ m"z!n •er•is ı·a~o 
~unr1ayız . Vekıl son habnrleri an -
otıyoı. Bir aralık me•·zu dün ır~re -

ki ı'ır•:naya lntıkaı etti. Faik Öı • 

nu :ılt· lir· ı·~ •af:n rlılıkları makarıı- nıuvaffak olamamışlardır. il~rduktan •onrn yalakl11rına yatan ve meteoroloj; hnbcrle:·i 
!arı. 12 l'rnrn bile satmak i~tememiş Alınmakta olan e nslı tedbirlerin bu işçiler, eobanın bnrusundnki an::ıh- 19.80 Ti!rk müz',lll: Fasıl heyeti 
'erdi.Hükiimft~,. alınan tec!b'rler net vakınc':ı daha -n;;him semele•i bek- tar• h·ice açmağı ihmal etıııiş olacak- 20.15 Konu;.na 1" •Hyografya) 
Cf·•fnde manifatura eRya•ında, ge - lwmektedir. l\fuhteı:f d" memle - :ar ki so1'ad,n etrafa hnm•zıhrbon 20.30 Türk müzii'H 
~en ny,a nozaran ep;v uruzlıık ve nor ketlerdcn makara ve her türlü ma - z•hirl yayı!meğa L. çlamış, fakat iı· Cr.lanhr: F~hiro F•r•an, Re 
male c'o"'r•ı y'<li• görülmü•t'.ir F~ - n faturn EFa\ı kolayrn get'rtilecek çiler, bunun farkına varmamışlardır. flk Fer•r,n, Cevdet Ca · ıa, 

tl ~~: 
- Gö~lPrimi kırprrad.0 n sabahı et-

• im . dedi, uyuyamadım, gece yarı -
·ındı.n bonra son gelen haberleri al

ht m.mlekc'a hic bir <uretle it'ıali vP norm2l fiyatlarla satılncaktır. 8ahahl•yin hu 'ki i~çin'n ger v11ktı> Hasttn Gilr . 
im1<fi11 Cılf"•pn hnzı ku"!a lnr. l!P- MiJll ikt:•2dı koru"1a kanunu!' - k~d:ı.r <'~~l~rınrl~n ~ıklt'adığını görer 21.15 Moz·k Küeiik orkestr~ (şef: 

dım. 
Ba•vekTm'zin de 11kşam b'zrlen 

ne d~l'in bir ilziintü ild ayrıldı9,'ını 
"örm1~tilm. Belki •~bar• doğr ı uyu
vabilnı' 'ir. Diye dü~Gnuyor v 0 ~a-

ne yill<•ek f'vetla ~atılmaktaıhr. Şeh 'IUU ~r.bul ve. nesrindan •onra 1',e diğer '§çiler, derhal onların odasın" Necip Aşkın) 
rimiır'le tP•k'I edilecek manifatııra- TtlrkıyedP c ıht klr • kelfme'I bı- gitrni•'~l'l'e de ikiı!ni de baygın bir 22.15 Memleket saat ayan, ajans 
cılıır t"mitet •orketf hıır;ce milh!m m'k le her halde tamamen unutulacak- halde bulmuşlardır. haberleri; ziraat , e•ham • 
tarda manifatura slpari etmek Qze - tır. 2'eki, h stah~r,eyc ka!dırılırken öl- t~hvilit, kııl'l'lıiyor - nukut 

at~ız etmek !~tem!yordum. Fakat 
ı.tasyona geldiğim zaman Ba,veki
limiz'n b!zden daha evvel ge•mi~ ol

------=o muş, sıhhi tedbirlulc Halilin hayatı b~r~a•ı (_f'yat) 
'T' k BQ... SALAR kurtarılmıştır. ~2.30 i.\ff 7'. ; ll•r krıı•Prtn (Pl.) 
.1. rQfflVQY QZtJ.Sl ' 3.00 M07. k: Cazband (Pi) 

ıı·--- 23.25/2!UIO Ya!"mki program, ve 
J~ğunu gördUm. 0 Z 0 M: 

- Uyuyaıııadım, diyordu, gözleri- B k b J 501 üzUm tarım 
ıni kırpmadan eabahı ettim. ir işi, aşınuan 217 Santo Erıron 

8 25 
11 25 
7 75 

11 

Z • } • • b" kapanış. 
ıı so engın erımıze ır --

DUn geceyi biltUn memleket u~ ku. [ d 126 M. j. Taranto 
suz ge~trdi ve feliiket gören vatnıı - yara an l 35 s. Erkin 
da lsrı dUş!lndil. Dün öğle üzeri GUzelyalı tramvay 30 lif. H. Nazlı 

DahlJ'.ye Vekilimiz felakete ı.ııtrı- c::ddesinde tramvay deposu önünd,, Cemal Alişan 
\"Sn Yatendasların acılarının tehv:::' bir kaza olmu•tur. İbrah:m oğlu Ah- ----
·~in R!dığı tedbirler hakkında lznhat m~d adında biri. fazla svğıık:an ba· 919 
VP.riyor. Ankarndnn hareket ettikten şıııı ve y!\zilnü kalın bir kumaşla sar- .394060 
A~nra Vekil, biri zelzel !ellikr"n len mış olduğu halde yol üzerinde ilerler. 
hunr gören \0 1!Ayet!ere, diğer de n.v- ken vatman Ahmedin idaresindck · 
rıcn Trabzona olmak u~ere iki tel -

l34979 

8 25 
9 

:ıraf ırönderm'ştir. Bunlardan birin- tramvay arabasına çarpmış, başından 
de id•re amirlerinden, •on yer •nr _ yaralanmıştır. Yaralı hastahaneye 
sıntısından mütee•sir olan mahn!leri kaldırılmıştır. Hll.dlse tahkikatına ıııUd 
ran ve malca zayiat ve ha.arat mik . delumumilikçe el konmuştur. 

Na. 
7 
8 
9 10 

+aı-i\'!c derecesinin tevhiden tetkiki ·** 
'çin ~·ar:d~ki husu·ıar hukkınd:ı eı- Pam.,,•kçular 
de ed!lecek malfimat telgrafla i3ten- ı..ı. 
mf~tir: 

Yer sarsıntısından miltee•Rir c'an 
<.-hir, kMııba ve kö)'lerin adlacı, 1<a
~ın. erkek nüfus miktarı. bunlHılan Fiatleri tutacaklar 

10 
11 

1 N C 1 Rı 

11 75 
14 50 

396 j. Taranto 
113 Akseki bankası 
77 B. Alazrakl 
60 B. Franko 
24 R. j. Franko 
12 Hayım Levl 

~!enler. u~ır ve hafif yaralı olenl~"ln tznıir pamı.ık ihracatçılar Mrlif;i 
kadın. e•kek ve rocuk olarak ayrı statüsü Ticaı·et vekllelince tasdik ve 
ayrı b!Jd:rilmesi. Evvele~ r:'evrud bi- mıntaka tlcare mUdür!UğUne iade e- ---
na miktariyle oturıılmıyacak derece- dilmişti~.&tntü hükümlerine göre İz - 982 
de 3"Jk•lnn ve kısmen harap olıınla- mir thracııtçılar birliğinin derh 1 te~ 183388 
rın •aym, telef olan hayvan m:kta- kili , e faaliyete ger:rilıne•i için ~Ph· 

11 25 
12 25 

7 25 
s 50 
7 75 
5 25 

5 
7 75 

PALAMUT 
•ı, ve e•ya.ı ile y'yecek ve givec~k rinıi1.;eJ:i pıunıık ihracatçıları, diir 1~3370 
m~v:ıdt!a atd zar~r ve ziyan mik•arı. d 

Ancak Dihiliye Vekilimiz, b•itün öğleden sonra Tirsret odası ıalonun r 108 kental 270 
ZEYTINYAGI 

36 25 
•ııı vaz;felerin ifası sırasınr'~ en ehem bir toplantı yapmış ve birliğin mileR· 
ıniyeili olan işin daima birinci pli\n- sisleri sıfatiyle eyett umumtyeııir ~000 kilo 

~i 60 örnek daha 
i~ 25 Memnuniyetle haber aldığımıza gö 
12 25 re, Şamlı ŞilkrU ticarethaneıf, yaptı-

ğı nakdi teberrudnn başka, fe!Aketze
de kardeşlerin bilhassa 11lyecek e,ya 
noktasından alakaya muhtaç oldukla
rını dUşUnerek 572 çift çorap, 160 
UstlUk, 180 takım çamaşır ve fantJA. 
41 takım çocuk giyim eşyası, 120 kn-

. dm giyim eşya ve teferruatı, 70 yiln 
kutak ta teberru etm!ştir. 

Filhakika varlıklı vatandaşların, 
nakdt teberrudan başka, kendi !ş ,.e 
gilçlerfne ıröre, böyle giyecek, yiyecek 
vesafr eşya ve levazım temin ve t9 -

12 berru etmeleri çok yerinde olur. 3u 
8 75 parlak hldiseyi, diğer zengin vatan-
7 75 dıışlara da örnek olsun, diye kayde-
5 25 diyoruz. 
5 
9 60 

410 

36 25 

--~+---

Villlyet sıhhat meclisi 
Villyet umumi hıfzzıaaıha meclis!, 

önümüzdeki hafta salı gün, sıhhat ve 
içtimai muavenet mUdOrlUi!'Unde ay
lık mutad toplantısını yapacaktır. 

---*·---
Hayat pahalılığı 

tetkikleri 
dD ııciz önilnde tutulmMını aynen isu- derhal toplımtıya davet e~!lmeıılnf kn- Z AH 1 RE: 
ret •tmı'şt.'r. Emrı'nde bu hµsusata •,a··v rarlaştırmışlardır. b ki 4 60 Başvekaletten şehrimizdeki allka-

' ' k fh •· l bt 'lO ton a a dar dairelere gelen cedvellerde muh-le i•aret eimi~tir: _. BI: suretle 1Jam·ı raca...,ı ar r· '!O ton fasu~ya 17 50 
Y:ı ~ nı~ bu malflma~ ist'h•al ed'.lir- lll!'ı ?ilnden itibaren ~ilen teşekkül e'.· '!l ton P. çekirdek 3 , 0 telif gıda, giyecek, eşya fiyatları hat-

Zabıtada 

Y ank.,ıicilik: 
Karşıya kada Silmer sinema•ında 

torahim oğlu 16 ya,ında Nacı Can, 
Avni kızı M<'liha ve İbrahim karısı 
Zeyntbin çantalarından yankesici -
Jik suretiyle on Ura çaldığından tu. 
tulmuştuı. 

Keçecilerde kestane pazarında 
Ethem oğlu sabıkalı Kadri de hmail 
oilu Bay Sabrinin cebinden 219 ku
ı uş caldıirından yakalanıp adliyeye 
vcr:tmıştir. 

Dövm.,k: 
TurandR Mu<tafa oğlu Selim, ge

çimsizlık yüzünden karı3ı Selimeyi 
dövdüğünden yakalanmıştır. 

Yanııına 10beblyet vermek: 
Keçecilerde Selçuk otelinde Ah • 

med oıtlu Cemal Önder, earhoş ola. 
rak elindeki yanık sıırara ile karyola
da yatmı~ ve yorıranının yanmasına 
•ebebiyot v•rmi,tir. 

lıkambil kifıdı çalınııı 
Fevz'paşa bulvarında Mehmed 

oj!-lu Ahmed Hamdi, Muatafa oıtlu 
Hay Caferin kahvesinde garson HU. 
seylnin S dest .. l•kambl !kağıdını çal 
dığından tutulmu$tur. 
Suhoı kadınları 

ı l •I Ma!u: baba ile do•t olduk. Ve bir 
kPn bütün kuv\'et ve ve•altlnizin yer m_ıştır. Heyet~ umum!yt>, idare hevot. 25 balya Pamuk 68 ~O ta doktor vizi'o ilcretleri hakkında 
•ar'1ntı•ından mııztari!' olan Jan'I ih- nı seçecek ve ıhraç edılerek pamuklar~· ___ * __ malumat isten,- .i ştir. 
ıvaçlarının tehvlnlne ve yaralılann mız için muayyen fiyatlar tesblt ed:- - · "h. - Şehrimiz ticaret odası memurları 

Tepecikte S!irmeJ' sokakta Galip 
kızı urnumt kadınlardan Zekiye. asr. 
hoş olarak gUr!iltU yapmıs ve orııda 
lıulunanları rahatsız etmiştir. Ayni 
yerde AbdullDh kızı Lilt!lyenin de 
sarhoş olarak ik! tarafa yalpa vura. 
rak dolaştıiı ve Hüseyin kızı Zeyne· 
bin evinin pencer .. camını kırdığı ırö
r!ilmu~. her iki suçlu tutularak adli· 
ı·evP vtrilm 'ştir. 

1 aralık .valnız kaldık: 
1 l - · Kı:r~ı duramadım, dedi, h'~ .ıl-

m~ı'a bulab:J k analarının ölilsü -
1 nfi g1rsUnler .. 

tPdavisiyle açıkta kalanların i•kiln •ecektir. Hayvan l racat1mız bu cedvellere hakiki ve doğru malil-
\'e ıb1~elerinin temi!''"~ azPmi g'ayre· • matı dercetmek üzere şehrin muhtelif 

J 

\ 

• 
!lir genç çocuk·.:_ bu da talebe -

ıınlııtı)'or: 

Tehdidı ,·e me•ai sarfetmeni"le mıın' olma • murlP.r bulundukları yerdeki idarı Buırday, arpa, çavdar ve alelurnurn mıntakal.arında tetkikl;ıre başl2"'lış-
mnhdır. Her gayretin esas hedefi bu amiı !erinin emrinE• vorllmiPlerdir. İlk ~anlı hayvanlnrın 2 •7005 sayılı karar- tardır 
d ve en m!lhim iş fellkete ul!'rıyan vn· namenin l, 2 ve 4 üncU maddeleri hl\- -~-·------------
T~~bznnd•ki müf.,ttiolik memurlart tırnda•'arımızın ıstıraplarını dindir- kümlerine ıröre ihracat YRpılan mem-

C! • ' - Al'nern Frzinrandaydı, üç yıl
dırım ~ektim. Cevap )'Ok ... Ben gidı-

ı::.7;,.,c,.na g"nderiliyor. nıekt";, Diğer hu•u,lar da •ıra•iylc '"ketlere i~racını~ serbest bı:akılması 
Dah'l'ye Vekilimiz Uçüncü umıı _ dü~ilnUlecektir. FeH\ket gören va. hakkınd:ıkı Vekı.ller Hey0tı karan 

mi müfetti•li<ie ve Erzurum vaJ'Jiği- tanda•!arımız için lüzumu kRdar ca- allikada!"lara teblıi!' edilmişti. Canlı 

Bombalar 

KArpıyakııda Kemnlpnsa caddesin
de KAzı moii'lu Ali Haydar, Abdul • 
!ah oii'lu berber Aliyi tehdid etmlf 
ve tutulmuetur. 

c 
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r 
Ç• 
h 
u: 
tr 
hı 
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te 

>·orum. 
,ı Bu kndar konu•tu. Daha doj!'rusu 

lıu ksdar konu ~ bildi, 
• 

· ı Yemek vagonu~da cıt yok.. Yemek 
1 çok .e.-;z, çok hilz!tnlü bir hava i -1 çJıde yeniyor. beraber seyahat eden-
1 ter bile blrbi,·ler'yle konuşmuyo•lar. 

Ne konu~sunlar; herkes kar•ı•ında
k!n'n neyi \"e kimleri dü~Undflğünil 
blliyor .... Ve ... Kim kimi teselli et -
slıı? 

• 

n~ ı:rö:ıderdlğ! bir telgrpfta Tra'l _ dır, v:.vecek ve g'y•r~k gönderlimlş- hayvanlard~n üç yaşından yuhrı er- k 
zonrla tulunan üçUncU umumi mü tir. Sıvnstan ve Erzurum~nn kalkan kek m:; .la ve sığırlar hu hükümden Norveç topra •[arına 

---
lhtikb.rla mücadele ko· 

misyonu toplandı fetti•llk memur \'e müşavirlerinin ilk imdat trenlerinin hAdisP yorine hariç tutulacaklardır. düştü 
derhal Erıuruma hareket etmeleri- kavuşmuş olacaklarını zannediyo - •* V!liôyet ihtikiirla mUcadele komi•· 
~i emretm'ştir. 1\femur ve müşav;r- rum. Karşıyaka kulübü Oslo, S (A.A.) - Pasavik nehrinin yonu, dün öğleden sonra vali bay E • 
'er Erzurı;mda vali ile tema•a gale. - Ve•ait tedarik'nde müşkülat o- Norveçe ait olan sahilinin bombardı- tem Aykutun reisliirinde toplanmış, 
rek felaketzedelere yardım 'çin lcap l:ıca1' mı? Yamanlar Spor ku!UbU, vilayete mü- man edildiğine da:r verilen haberler ihtikar suçundan haklarında zabıt va. 
eden tPdbirlerin ahnma•ında üzerle- - rnvrigidekl te•i~atta çah•an racaatla, gen eski (Karşıyaka Spor üzerine Norveç askeri makamları ta- rakaaı tutulmu, olan bazı ticarethane 
rinA dü•en vazifeleri yapacaklRrdır. kamyor.ların derl'al Erzincana ha. KulUbO) ismini almıştır. rafından yapılan tahkikat neticesinde sablplerinl dinlemiştir. 

B. Faik ôztral< vaki beyanatında r ·1<etleri temin olunmuştur. Erzak ve --·-+--.,.-- Gransenin iki kilometre şima!fne bu ]ıapon kabinesi 
şu no'·talar Uzerinde bilhassa dur - di~er malzeme bunlarla icabeden yer z l l nehrin buzlan Uzerlne altı bombanın 
muştur: !ere naklı;dile~ktir.• e ze e dUştüğU tesbit edilmiştir. Bu bomba- Tokyo, 8 (Radyo) - japon kabine-

D!lıı geceyi, o fırtınalı, o haıin J{e- - Acil tedb!rlern derhal alınmP.- Vel·llE gelen malflnınta göre Er- Evvelki gUn saat 16 da Berga - !arın dördü nehrin Finııtndiyaya ait ıi, bugün Abenfn riyasetinde toplan. 

• ı' 
:eyi gözlerimi yummac1an l!'tclrdfm. •ı için her taraf:ı kllt miktarda pa- 2inc11n ve havnlis'nde kar vardır ve mada, gece yarısından sonra saat 3,30 olan sahillerine, biri hudud hattı Uze- mıf ve Vansınveyin riyasetinde te,. 
•ıcak odamda, rahat yatpji;ımda hep •n günrlerilm'e ve biltiln memurları- hav.ı çok soğuktur. da da Dikili kazalarında birer zelzele rine tam nehrin ortasına, altıncısı da kili mukarrer olan Çin kabinesi için 
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Hz. !Wuhammed 
yız. 

Gec~ vakti dl. Hazret Muham -
n°rl. Mutimin ve oğullarının getir
iiği deveye bindi. Karanlıkta ve k!m 
•e gôrm~den 11ekkeye girdi. B~ytul
' ahı z:ynret ettikten sonra dokruca 

günlerinde vuku bulduğunu söy!U. 
yarlar ... Miracın hak kt şekli etrafın 
da da muhtelif iddialar vardır. 

l - R!iyada. 
2 - Yekaza (yarı uyanık, yan uy. 

kıı vaziyeti) halinde, 

med bu panayırlıırı mütwmadiyen do· 
aşıyordu. Bunlardan bir kısmı; ken 

disini sükutla dinli)'or, diğer bir kıs 
mı da cevabt red veriyorlardı. Bu a
rada beni Hanife iıe kibirli, mUsteh
~i bir vaziyetle mukabele etti.. 

bulunduğumuz dini derhal terket!ek 
~enelerce tanıdığımız bir itikadı bir
denbire yıkmış oluruz. Bu ise doğru 
değildir. 

Saniyen biz lranlılann himayesin
de bulunuyoruz. Böyle bir hııreketı
mlz ıse, hiç de iyi bir tesir yapamaz .. !~ ........ ~ ...... YAZAN: M. Avhan..-ı-=--

1 
da.• ı' ıdilir. 
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ıı Şeklinde haber ırönderd:Jer. 
ral' 

1 
Hn::ret ~Iuhamme'1 bu mütaleay: 

~n lı. !oli'rıı buldu. Kendi~lni •cYen Kurey-
nr ilerden bazılarının himayesini iste-
k!: llete löarar verdi. 
!ar Hazaa oirulları kablleainden bir -

' ı ini Şe. if oiilu Ahbea ile Amrin oğlu 
re 1 !!heyle gö~ derdi. 
De - Beni himaye ediniz de Mekkeye 

t!r. 
} 

yec 
yet 

R- 1 

retfl ı 

;:rP.Vim 1 
D~dl. Fakat her !k! mUşrik: 
- Hayır! 
Cevabiyle haber ıretiren adamı ıre

lya çevirdiler •• 
Bunun üzErint Abdi oğullanndıın 

lutime baş vurdu: 
- S'z benim akrabamsınız. Reni 
lma~·enize alınız da evime ıritmek
A''mi temin edin'z. 
l'ahıt!m bu teklifi kabul ederek o· 

ğulla. ··ıı silahlandırdı. Hazret ~u
hammecie; 

- llira dağı clvannd<ı beklesin, 
geliyorum, 

Diye haber ııönderdi. 
Hazret Muhammed, Iutimin'.n hl 

mayesinden çok memnun oldu. Mu
timin oğullarını eillhlandırması, 1 · 
cabında rrıUseJln.h he~ hangi hfr ta
arruza karşı Hazret Muhammedi mu 
dafaa etmek içindi. Mutlm bu kararı. 
nı ııçıktnn açığa herkese bild!rdt. 

- Muhammed ben·m himayem .. 
altındadır. O :: kimse dokunıımaz . 

Ebu Cehil, !Ju de!a da gene fe.fad 
knrı~ırmak !sted . Kendi•inı bula -
rak: 

- Ne o? .... -dedi- sen 1\Iuhamm•di 
oim~ un, öyle mi? 

- Hayır o benim mi•afirimdir ı·e 
h!mııyem!n altındadır. 11te o k:ıdar .. 

- Su halde mesııle yok, karışma-

vine g'tti. 
B~?.ı tarih! kayıtlar:ı ,ırör · Mut'm 

!~ oğulları •abuha kndar, Hr.7.ret 
\luhammedln hano•inin etrnfında 
nola~'.ılıır ve muhtemel b!r tecavllze 
lcar.ı hazır vaziyette bulundular. 

lh7.ret llfııhnmmedin '.\fekkev• av 
leti tamanıiyle şuyu bulmustu, Fa -
icat ~imdi ş~hsına karşı, doğrudan 
tloji:ru;-a hiçbir tecavilze cesaret edil-
1nı~·ordu , 
Manıf zevatın himaye< altında bu 

unanlar u~ulen kimM taarruz ed•
rııezdl. HPzret Muhammed; a•ha -

ı•l• iemnstn bulunduktan ve yor. 
unln~unu !znle et.tikten ~onr~ •ek

·~r fMl!yett• ır~çtf. Metanet ve ıra -
e•I ''er!nde ld! .. 

:l - Me•cldf aksaya kadar cismen 
ondan ıonra ruh<'n,. 

l.\1Uverrlhler, lı!Am llimlerl. ta•av. 
vuf nbnbı, HırlRtiyanlar ve hUIAo~ 
bu bah•e dokunanlar, uzun uzadıyA 
münakn~alıırla ayrı ayrı fik'rler •er
detm~ktedfrler. Bu me•eleyl tetl:!l· 
etmek uzun bir mUnakMıı kapısı ne.
makta milsavldlr. Onun için biz hlli 
nıfyct tar'hlnln müteakip safahatını 
takip edeceğiz) 

P.u tarihten sonra; Hazret Mu had 
metli: kuvvetli, mantı!ct, ırUzel, hl • 
ki'llane özleri, nhsl telkin ve nüfüz 
kabiliyeti ile faal!yet ıahaaında bu -
lu~·rıruz. 

O kııvvetl' bir hatipti .. Lisanı çok 
dUzgilndU. BUtun söz ~ö!Uyenler a -
ı·n•ınd1 ondan dalın l!'llzel, daha be
lil' •'iz söyle~·en yoktu. 

( rot -· Harro tarihleri; l•te bura
•'a (Miraç) hlldise•inin knvrl~<liyor
'ar. Razı t~rihıcr. hunun Meıliıı•v• 
, frl"flttf"n 18 av e"vel. bıızılr:tr1 Pev. 
~1"1Ceı·lfkten oııilci •en~ •nn• . h~•I· 

}I ut!m artık himayeden vazvPç -
m;•ti. Hazret Muhammed; doihunan 
doğroıyn kabilelorlr teman b~,ledı 

'a,r1 •Rmll:~At\ f\Yln1n t'\Tl\.·"rl!a;n~" ,.,, t3U VÖrüompler, b:]};~q•a Jlf'T"Hl\Vn•lrı,r 

cumn, ya cumartesi, yahud ı:ıazarte•t da vuku hııtuvordu. Hazret )!uham· 

Bent Hanife Beni ZUhel ibni Şey
ban kabilesi ile yaptığı temas esna
ında refakatinde Hazret Ebu Bekir 
d~ bulunuyordu. 

Bu kabilenin maruf re'slerinden bi 
rı de Mefruk idi. Kendilerini, Hazret 
Ebu Rekir tanıştırdı. 

Mefrukun yanında da; ırene ZU -
he! kabilesinin bazı maruf 'ahsiyet
lerl vardı. Kabile; İran hUkOmetın'n 
himayesi altında bulunuyordu. Mef
ruk Hazret Peyıramebere; 

- Hem,ehri -dedi- bize Peygam
berliğ!n etrafında biraz malumat 
ver! ... 

Rc•ıılü Ekrem de Allahın blrlfğlnt, 
,erik• zliğ!n! v~ benzersizliğini, da
ha "nnra kPndl Peyıramberllltlnl ı!k
reddikten sonra blr ayet okudu. 

Kar~ısın~.akiler ayeti can kııla!:ı 
ile dinliyorlardı. Ayet okunduktan 
•oty~ verilerek cevabı d!lşUndfller. 
tçle•iıııfon b'r : 

- D'niniz halckında nırnfi bir,ev 
söyliyelneyiz. Falaat timdi mensup 

Görü!Uyor ki, bunlar, mUl:lhaza!arı 
nı eamiml~·otle ve açık arıP:a söyl~ 
yor. Hakaret etmiyor, fnf!al ve hid
det göstermiyorlardı. 

Resulü Ekrem bu cevap karşısın. 
da; 

- Allah: bizr yardım eder. 
Diyerek ayrıldı. Di~er kab!leler a

rosındr t•lkiMtına devama başladı. 
Bazı kabil" rel3lerlne; 

- Sizd•n çok PtY iıtemivorum ... 
Yalnız, ben:m diııillli' ,ırirmek isti. 
yenleri korkııtmayım:ı:. Onların 1ar
b .. t!Rfne mani olmayınız ... Renim do 
halkı dine davet etmek'llilm fcfn 
ıl!i•manlarınıa kıtr~ı muhafazamı ka
bul ~d'nlz. 

D!yorciu. Yıınf o. k11hllelA•in •a1<1n 
bulundur. u A<ıl ı·arler• l"lr1Prok ça. 
lıqM:JOl'"ıf? mfttı'l":-ırlc:. i•*'ivnl"'rll1 

I-'ııkai o~•·· ı1~ h110 •'11'ıhcle; 
-D vam ed..co.k-



Scın s h taarruzu 
- Bt•$t .~fı 1 incı gqhi/ede -

rnuıkir aim ar.., rolünü tahmil et • 
ınek. ... Ancak ltalya kend(sine veril. 

1 Uüsündü 1.-?rirn 1 
Birinci şart: 
Metin olmak! :::e~i~et!iib':;:.::k':a:fl:;'J:~~:~~ l ,·/tere ve Fransa usya ı·le olan turya, Çekoslovakya v~ Polonya gibi ng . Oıhan Rahm' GöKrE 

aabık kurban!ar yeniden ihya edilme- ' Evet, fdaketinıi~in büyüklüğünde 
dikçe ve bu gi~· taarruzlıı.rın bundan tereddüc!e ve şüphey emahal yoktur. 
ıon.ra tekrar etmiyeceğine dair mad. O kl e? HattA ve mdalesef, yarın öbüraün , 
di teminat verilmedikç ıulh teklifi- e l ce e 'it"' ...., ı. şimdi ınu'ıayyilemizin çizdiği dra. 
ni nazarı di <kate bile almıyacakları m I I il 4 ma:it. tabloların çok fevkinde birçok 
nı .~lan etlikleri için bu üınid de boıa den şet ve ıstırap dolu sahneler İfit-
çıktı. ınekliğirr..iz, gö,mekliğimiz de muh-

, Almanya bundan sonra işi tehdid.. • temeldir. 

!ere döktü. Tahtelbahirler azami bir lngı"11ı"z sefı"rı" Moskovadan hareket etti. Fransız sefirinin de bugün- Bu kafi değilmi, gibi, lıo'r de sey-
laaliyetc ha,ladılar bir faide lapla karşılaş! k ve toprağın iç yü. 
vermed', n 1layet iş .'nik,.atı•lı ma- ) d h k k •• ld ..., •• ) • zünden gelen bir felaketi, gök yüzü. 
yin harbine döküldü. O da teairai7. er e are et etme UZef ., 0 UgU SOY enıyor nün yağmuru ile karışarak yurdumu· 
kaldı. za ;nr>n diğer bir felaket takip etti .• 

. ~l'.1uny,. "çin "rhk V" bütün kuv- Roma.,:ı (P.adyo) - Par:. ten ha-ı l\Ir korn, 3 _'A.A) -. !ıız;Jtereııın' g : •. z cf" ini ugurlamıo~ır. Türk;~-~ cektir. Böyle haller kartmnda bozuk bir 
v"ı.'. ıle Maiino hattına >Üklenecek ber verılıyor: ~f~sk ıva •efırı Secds duıı saat 2'2. cfıri P.ay Ii.ıvdar Akta} d.ı. gef.rı R•Jına, 3 (Radyo) - Stefani aj~n mane·,i ve ruhi halet üzer:nde İpti
te.!ıı.ni tecrübe etmek veyahu:I dal İngiı.d'e , .• Fran"ı hıikfımetlel' - vV tla hnı&kct eden trenle )IoskOYa- te•}i e• k .ıze;-o i tu<VO. a gelmı~- •ı ~.foskovadan haber alıyor: dai bir telkinin göatereceği tezahür, 
eljm. kolunu bağlıyarek kendiaini n!n , Rm} a ;ıe olan •iy·ı<i mü na ebet- cian ayrılmı"tır. Sefir yanında Lacly kı dır D'ğer cilıett,n lıi'1-:fimeti ta- Fran<a hükumeti ~foskovadaki ~e ancak hir uğ';'nu~lu~~ i~anmak olur. 

hbeklıy.,n ak hPte intiz r etmekle"l i~r ni rnkında I,.e,ecekleri ve Kafkag_ ı:iePcl< oldugu halde Romany ı. Y•ı - ; . . ' . J Bereket versın kı, Turkıye artık hu-
~~ka ça ı ~os·.,•\iy,. ~-n !tal"'' y·o J ıiu L.ıııclı·n "1 l"u ı.ı. ı c ı1ı • .,tını kull ... n 'l _,ı ı -ı fp·iııi ttlf'~tınen Pıt,.i...:ı-ı fl vt·"' Ptmı~. r-'ı-' ...... :T" v,.. l ..;ı,_ 0 "' ;tİkadlann go"I,, -. rr a matnıttı. ta R~t-.:\·a\&. k:.ı.ı~ı lıci(t:kfı.ta gı=çere!c. b • - .... J " " "" 1 
, lştf' telgraflo.rın dün haber verJ;ği ilk haı;ı!~de oradaki p~trolleri elde <loııecektir. !,tasyoııda Fran'a sef ri <; ı taliı ıt alan İ'al)'" Hf. ri Ros<o 1 tir. Srfir "." cyar P<>r 'e h3rekct et-1 ::-ü~_;.ine dc-ğrtt açılan esrar!! ve goi 

•~n ıc"u1h tec 1 vü2:.i» bu şartlar dahi- erlecekll'ri sövlenivor. ııt.ınına sefaret erkanı İn - da ,-arın :\to~1 ovadan harP.ket ede. mek üz.eredir. g~I~ ~ar.ad~ar1n 1 kırRrakr vıcdan ve 
luıde vu];.o buluyor. ~ · · Jını:-Jın serhest, ilme. hakikate, mantı 

Bu defoki ı~cavüz d.ıha derı' top- p '31 l'.a.}• çrru bu ka yer ver.n 'e onları da dinL'ye" bir 
I~, daha elr•flıdır. Bav Hitler meıu- • - 0 ruh ve idrak alt.ın•fe•i içindedir. 
lıyet mevldinden çekil•rek ıadece 111 D •• t • ti• BulfÜn orta mekte in ilk ıın,f htle • 
devlet riy11ıetini mulıafaza edecek un !Ç una e l bea! bil.,, hu toprak aarsıntm ile ıey-
hilkOmet reİ•liğini Bay Göring de'. 1 Ankara, :ı (A,A) - C. H. Partisi 1 lab:n, Türk m'.llet;ne inmiı bir uğul" 
r~hte ed.,cek, proı''" nda ,.~ 21,... Gö. 1 B. .VI. Mecli•i yurubu b•ıgiin (2.1. ouzlulc na!'.l

0

bi değil, Ü•tünde yafa. 
belı, poliı nazın Hin:! r gil-ı" ikinci Sall h • d k 940) saati: de rP.~ \ek.:i .. Iaoan Sa- dığımız toprakla bu toprağa hikim 
ı>lindaki •İmalar büıl.';tcn C'rtad•n cep es .. ,, k~mn riya,ctindc •opJa,.,dı. o~an bir takım lraııunların ve ay-
kaybolac•k, minvatür hal;nde bir 1.4ı?. 1 k defa EÖZ alan o ·v•kil Dr. Re- nı zamnnda gene fazla yağmur ve 
Po!onya !l .. b:r Çekoılovakya ihva fık ı:- ydam n.cmle'<etin vasi b;r sa- karl'l mcc~aları doğuflarından beri 

Mtzakere<!~ bulunmak iı•u;1 .. ,:;kte. ııke,i karşı ın a .JUgünc kadar alın- rın •ü•ükleyi;:ı getirdikleri hesap 'da. 
edılecel... ülaaa mokru"••in h ha ı n uğıanuş >lau."'u zelzele fe. rek 11z t•mizler.mi• çay ve ırmakla-

•in' il...., etti len Nazi r<'iimi T)~ınok- ,.. rıı .:ı te:llı'rl r· ve f lıiketzedelere ;,ili b» netice oliuğunu pekala kavrı. 
tatik bir ~erde p,,. ört;iJec•ği gibi apJar1

, ,be!.r ı iınt'.'ad ve ) ;...rdım nıua-ı Y.,,I". 
"n1 arın ":b1rnva il" (' ko•l"v"kyavı JrıE!du' i izah .,tj r"<•vyo i<•a yılb fi gecesinde (500) 
knrtarmo.ır '1-uau.,,,.dalı:" id.l'"ları da Ru ev:>u~ dair srru'aı1" aller~ ki,ıöldüHemde(400) o•omobilkazı 
•Özd~ lat'Jlin edilmi• nlacakl. :c.ıt c1en cc~apları vercl kten >onra sından .•. Ne ı>ehele oldu, ne de aey. 
Yukıı.rdan h~·i hüı •a ettiğimiz M ormansk hattında Sovyetlerin bir tre i berlıu. va !l.ırıc .-e v kilir • ."zin umumi he\"ete lap .... mer:kıılılar bunu bile uiur-

~~hesap v., bu T>lan hiç .ı .. f~n• de- be, rn tta bulunacağ. ,ı ifade etti. ıuzhık • . madılıır. Halbuki Amerikı 
~·ı... Yalnız ufak bir nok•anı var: edz"ldz". Cephe, Rus tl ·ı d l d K,ir.üye gelen Horjcıye \'tkil; Şük •ah.illeri il .j~ronya sahilleri sık sık, o ..... o)<.p ,ile•df' karar hRkkı •tt ve- ce se erz e o ... u ur rü Saı acuğlu son ik; hafta zarfında fol.ı'<et lft.Çırırler ve bunlar, tabiatın 
Y~ bu dtv\f"• adam1n1n rt~ii1, "'•77at mere n.ı eıle11 si' tt,,t hiidh·el~r ve n·ü- kendi ı~unıiufurun bizim irademiz 
"'.•lletler'"d'•. l>u m'lletl .. r ise ~ .. va Roma, 3 (R"d\0 0) - Salla cephe-ı '....ajerv de tanıdar•ıı himaye•inde 'ihkôımlarına Karşı ba;ılıı .. ıkları büy'ikl z~kPelere dair. iz;:ıhat Hrdi. hari~°."'dcki hidi•e ve .e .. ,rleri oldu-
h · '- t h ~inde Fiıılerle Ruslar arnsıııda kanlı hücuma ırnJ!.oaıı du,raıı piiskiirttil- t 0 •rr ız durınıı • r p · h t k 1 k "it ~u ıcm oıalarda <ln ı'lsan kaf 1 ırı gur .._,.arı, ~n~yi olduY.u ıib· in- 0 

"'" ".... • u z:: a re,-.e ontı nra mu e- cı. ı a ı, 
ka .. d.,n h'r t~arru~ .. nirirn •~'"''" ınuhnrebeler devam etmekted:r. Her ımbştıir. Binlere~ Ruô a•keri ısınmak mak- f'kan um ımi h~yetçe kabul olundu. bunları metafi7 'k ve ın"stik bir ta. 
•lllhü dt!t-il, tliiny~<la .,,ii,.;.k kü~ük 'ki :arat', göğüs göğüse çarpı~makta- Al!<ajakide bir üs elimize geç - sadiyle lliğım!ar açaıal< '"h.ulmuşlar<a I:l1ln' 11 srınra bugünkü ~uzna'1le kım tesHerlc ,..ukay • ., etmiyor ... 
her mill·~·n i•imad etl•h'l,.ce~i ve'li dır. ti. :'ıl!ihiın miktarda malzemei harbi- <la kar yıg;nları çökm;iş ve hepsi !<ar nin h"rlnC'i madrlesini !Pşkil elen ve r itck:m, biz de tmıyorı z. Bilakiı 
Ve temir .. ılı ir ,.:zam lb.er;,.,e mües- Rusların, lıüyük za\•iata uğrndıkldrı re .ılındı. altında kalarnk doıınıuştııı· ge e h.,ftaki umumi heyet ictimaı:ı- hepimi:ı, toprai(ım ın tek•onik ev. 
sea hak;ı.; Fr ,,,ıh ;,ı:v.,rl••. \"e karla ortülü bulunun cephenin Rus Kı,rodan yapılan düşman taurnnu Paı·is, 3 (Radyo) _ J11orm,ııısk cta r rti ida"e heyet'nce t~şkili ka- safı ilt tor~ht · ~e-:ı diği ıüthiı ma-

f.!a,,..<fi Niizh.-t CANCAR ce•edleri ile dolu olduğu söyleniyor. t~rdedildi. Düşman jüstuaııta btı - dem'.tnılıı üzerinde Mkeı le <lolu bir rarlr-. .. n komi"·on tarafından e•aş- ~erayı t•lk;ke ;ıde~ek bunlar ve em 
lllcıskova, 3 (A.A) - Leniııgrad kametinde takip ediliyor. tren berha\,. edilmiştir. Telefat .,ok- larırıın tetkik oİunması kabul edilmiş ~al' ~idis,·l~r ~.eni bir kavrayıf va 

Al askeıi mınt.,kası erkanı harbiye he· Stokholm, 3 (Racl.•o) - Finler, tur. olan milli ikti•arlı koruma kanun,ı ıdrakın zavlveaınden mütaleaya ça-m an ya yetinin ikncikiinun tarihli tebliği: Petsamn.n. R.slardan tar.ıamen te- K h 
3 

IR·d. ) K r b proje,: üzerinde mü~~kere ~çıldı. lı§!l"?ruz. Kafamızın bu yeni yapısı 
R b• k A Mühim bir hadise cereyal" e!me-,mizlemi lerd' .. Bu cepheden kaçan opel' ag. · . •~o - nre er Komir--onca hazırlanmış olan la- Rşıku.rdır. Ancak yüreğimiz, vicda-

usyaya Z7 as erı mişt'r. Havanın fena olma•ı dolayi- Ruo askerleri panik halinde ricat et- znhı~rla -.~uetlı .m~ .. ar bele: dev~~ı viha pr~jesi üzeriı1 cıe b'r cok ha • ı"mız, kardet ıevgimiz ve inıan .,_ 
hey' et gönderdi s:yle Sovyet tanareleri keşif uçu~la- tiklerinden harp meydanında külliyetli edıyor .. Rı1ıslnr, bu:·uk k~vvetl~rlc hu- tipler soz a'~rak mütnlealn• beyan l, ra•, n•i' bi• zaaf tafıyan hüviyeti. 

rı ~·apamamışlardıı. miktarda mühimmat bırakmışlardıı·. cum ett.:k erı ha!de hıç bır netıce elde •t•iJ, r. · JTİz, henüz bu ileri. ilimli kavrama 
li'ari~. 3 (Radyo) - Loııdradan Htl•inki. 3 (R~Jyo) - Buo-i•n ye- Stokholm, ~ (Radyo) - Sı.Ja c .- edcmedıler. Saat rn.SO a lcad~r d~vam eden bu mi.<cad~lemizd., karf1mıza dikilmek-

haber verilir •r: di ~ovyet bomharJıman tayyaresi dli hesin<le bir Rus fırkası Finler t..rafın- R"s ordu-ı kur.ıandamna llfosko • müza cr,.lerilen •onra mevzu un r. ·ı~ t .. r. d., hr.Ji kalmııyor. 
Niyilz Kronik! gazete3i Stıılinin mil- ~ürUlmUşt '" dan muhasara edilmi tir. Ruslar, çon- rndan elen em. rrle. insan telefatına tııcPlinUne bônaen nıllznkerenin bir 5art şnclur: 

~acaatı üzer:".e Almanyadan Lenin~ra- Paris, S (Radyo) -Havas He13·n- berden k"rtu'mağa ça)ısıro:ıar. . bal" yarak v~ m'ihimmata &c•mıya- nn ,,\"\"Pl intacı.ıı temin i~iıı ayın 4 .. M~~~ ~.lac.ağız~.Felaketimi•n bU
b 

8 
bir askeri heyet gönderildiğini ve kiden bildiri Yor: Kareli berza!ıına sıddetlı kar dD~- rak mııtıak suret•,e Finlere kar" gaı,,_1 n~ü persembP günü ıımumi heyetin :-u~hı:;unn bıle,~~gız. ~akat ıebepl .. 

ır heyeti teşkil eden z"bitlerln, 1920 Finlerin Solmi Sr.lmi zaf•ri erkli- tüğünrleıı, Rusların :lfannerhr.•"'m ı - be çalması i ·umu t.ilclir .. miştir. lek:'r '.çt.m"ınn aa·r oian tfklif reye rlnı. rle im ır7nı ıdrak ıl.e daha genlt 
ııeııesiııde Mareşal Uannerha,"mm nı harhlyenin çok ;yi hazırlıınmış pla- 00 kvnııl .. rak kalıul edildi. şelulJe .e•!>ı' .,derek 1caplannı da 
kumaı:daşında Ruslarla harbeden.kim- nı sııye,iııde temin ed.lmi<tir. _ F!!t C'el• ·c .. ihayet Yct:lni. ycr;r.e ıretireceği7. 
seler oldu·'•ınıı, Stalinin, Hitl<>rdcıı ler, SoYyetlerin Kaııtıı.i:n·; çıkmazı - on tr . . R B l A meı ı·ka 
ınutla.i suı ~·te teknisyenler istediğini na ıirwekrini bPklemi~ler ve miıte s l US- U gar 
Ynzml\lctadır. akihen t ... cnıza kulkarak en·e 1ii. gP-

·Lorıdra •. 1. (l!aıl~·o) - lngTz rııat- ri kısmı bozmııslar. irt:batı kesmişler- Ticaret müzakereleri Finlandigaya güz bin 
buatı. Stalın n. So,·yet •ndti<tri ve c- ctir. :llııl arehe Ü\' gü•ı d•vam etmi•. d kk } 1 b • dı l J h •• J d• 
k?Jloflıi inı . h irin A manvııılan '?ı) dördüncü günu Fin zafer tahakku:, Tatbikatta i at i o mak ve zirole ztiyor o ar ua a gonuer l 
lıın r .. rntehas ı.o; isteılig: haberlerine i- eylemi>tıı. s,,r~ ... ~ (R,ıd:: ı - Bulgari. •a-ı- Lcn•lr 3 IRad~·c) - Finlandiyıı-
nanmamaktn.lırlur. Çiırkü halen Al- Londra, :ı (Radyo ) - Röyt~r h k t f k } d" 1:• Ru,Ja,. a.-·«ın la lıa•lıyaıı ticaret ıncı ya ardım ieiıı teRekkül eden iane k<>-
~anyaııın fen adamlarına ve nıtiheıı- \'i'1urv muhabiri, Fin muha-amatı- are e e me mu {atrer }f ·nh" !eıi """' ~rm J.. tize•·edir. Bu hu- m't, -<i, Luı;!iıı yı.iz b'.n dolar hazırla. 
dısler!ne şid·'.etle iMlyan vardır. Sov- nın lı:dayetiııdeııber· Rusl.ınn (-100) , >tı••aki paktııı '"kı, tlıı imzıılanncHğı mıştır. 
Y~le~ ı>ıe Rus ekor.omı inin 'f'" tank kaı·beltih.lerin: bildirmekted'.r. L'lm'rıı. 3 (,\ A) ·-Bitaraf \'a • Pil•" .ı ınmıelatı İ~gıl.e•e tarufıı,-'I" ıı ·~r. 1 f.·ındu:1 üe hnfta en·elisine kadar 
ılan ıiemek olan böyle bir h~ı'.~ı:~~: Harp ba°. !ıynlı dort hafta ol<luğuna pudarl:ı Alına1'y:ıya ı<önderile•ı ııo~- <lan k ntrol ed iec. ·.e 1 u yol ;Jp [ l:on..ten!n Fir'i\ndirnva gönderdik! 
1'ı.bul etmek mecburiyetinde değildir. göre Ruslar Ya.<nti olarPk h ftad;\ ta ınııh:ıbcratının lr.giltere t ırafı 1 - ;,\lnrnr.; a . .ı gc Je• 1 erk o lal' do\Oz.11 sveç gen çl ig~ i p~l'· nııı m;ktarı üç yüi bin dolara ba-

Bll haberl.ırle Alman _ Sv\"'"et mil- yüz tank ka,-betmişlerd•r. Finler, dan mü>~clere edilmeine itiraz eden .r d h"I "'" :ıu .,, o •"ıacaktır. Tuk , • lıg olmuslur. 
liUtı ~tİtl'iıı t~tkıke -eYkcdiİ:n n1at- Hu.ıarı~ 150 t~-~Y~ re ini t.!U;JÜ!"!':r~~" 1 m ·"'<01 notıq•na. T.onclr') hiikfın .. o· ~· hon bir. h f ~ ?\ ~ rleı~l-u _\_ :'._sanil.!.c d ·v.:;i ;,.''i...nuyor K ç k 
b.uatın ba.~maka!elerinde ve dı'plom·ı _ ler<lir. ti henüz hıçbi;· cevaıı ,·ermem.şl r. meı ık"" n~tası d.kkat ve sempati ile St "h l :ı (R d ) H . . O Ut a İ 
t k h · Hel'·.·nkı'. 3 (Rad.rn) .- Bu akşam- Bu milııasebetle İngiliz mahfillerin - 'rtbl> ed;!mekte ·:e her türlü teeh _ . , 0 

'
0 m, ' . " yo .- arıcıye 

ı. mu arrirlerı'n makıılelerı'ııde ı'kı' ·' Hk lı Venter bır nutuk ıra<l eder k h ki Fin tebliği: de :1e.vl'n edild'ğine gere Alnı nyaya ;,(ir Yr irt'.batm h· rtaraf edilmPsinc _ ..• , . .. e • 
trıüşa ede hakimdir. KnreF berzahında ııündüz sak'n nakledilen kscak eşyallln mü•aden- ~·lı~ı.imak.taclır. Fa!(hİ !nı:iltere her trı"ıvı•etçı·rgençlıı: nı tesunude davet et· 1 - Rusların Finla" ndı'"aclakı' mu- J'" · 1 d h k ld 1 ı • v ff k , gecti. Kuvveti: topcu ateşi ve ke&if si de~pis ed ıgı zaman ıer e)- on r.nırı şe ı e o ursa o sun Almam·:ı J.t a tyetsillifri dola,-ı iyle Alman - kolları faaliyeti oldu. evyel A lmanl'anın dövize ş'ddetle ih nııı crn~bi do,·izi ~imasına man; ~1- ]aponganın teklifi 
r "

9
1m!lnasebetlerinde H itler hakim ııu Şarkta, Ladoga şima !indeki harp ti;.· acı olc'uğu nazarı itibara alınm, - ma. k. c. ı:ı kacakçıl.wın kontrolü •i••e- KR hire, 3 (Rad.••o) _ ı"apony·a 'i 'ı-

uz cra etmek emel·,'n<l"~ı·r. 1 \1 ld l - ' m -
2 '" !ehim:ze inkişaf gö>terdi. !erleme tir. En 'tiburla Alm·.npyn ' mıııı - nı:nı "' .<'t e tııtl:ıık etmcı<e k.ı1·ar veri· 'ıra b:r c'ostulk paktı akdini teklif 

"' -. Almıınyanın Sovyetler birli • kaydedild:. v".nııı lıitnmf kom;;ul:ırıPa gönderi- '111' l:.ıı 1 ı 'Tiak nt'ır. _ etmiştir. 
Kı?ıl~n ıhtiyacı o)nn ham maildeleri te- 1 A -

:;;. ·~;f);;ı,~~~: h" "- US Se · İ ıv--~~~-a_d~is~e~le~r_-mm:a:B_i.~g.._i ı __ u_l 
Kahraman gemileri Dünyadakı" bu00 yu00 k 

gezdi Türk-Rus müzakerelerinin tekrar zelzeleler 
la .Pnri~. :ı (Radyo) - Başvekil Da
ı dı} ~· refa atind' deniz nazırı K:ı-

1 ~nkı, dona. ıma ıımir lı Darlan, dt
nıt ve harbıve nezaretleri yilksek mo
murJan .old~kları ~alde bugiln Ser -• 
hırrga gıtmı~ ve şımdiye kndar dört 
.A. men hht~lbahiri 1 atırmış olan 
ka,hramıın Sıroko torpidosı•nu Ye bir 
A·man tahtell:.~hirin1 batıran deniz. 
altı. geJ?lsiııi gezerek ·umandanlarlA 
2 ~bıtlerınf t brik etmiş ve akşam üze
rı avdet eyi miştir. 

. Haft da 42 sigara 
.. Paris, 3 < A.A.) - Alman hilktime

tı .. Fra~sız e•irledne tUt!in ve •ig~ra 
gon<lerılmes ni :. a•ıık "tmiştir. Bunu 
~lmnıı _lıilk meti yapa~aktır. Her <'
~~re hatta~a 50 gram tiltüıı veya 4'.? 
•ıgr.ra verıl cektir. 

başlamasın Hariciye Vekili
teklif etmiş • 

mıze 

Pari•, 3 (Radyo) - ı,viçre gaze-ı müzakerelerinin tekrar başlaması için 
telerinin verdikleri bir habere göre hükumetinde~ talimat aldığını bildlr
Ru•yanın Ankara sefiri Treııti:;ef 

1 

mişt:r. 
TUrkiye Hariciye Vekili B. Şük•·ü Sa- Türkiye Harici)·e Vekili, Rus Jefi-
raçoğhınu ziyııret etı.ıiş, Türk - Rus rine henüz cevnp vermemiştir. 

A ınaıı nak iyatı 

1755 Lizbon _(Pu.'tek;"z) de bir xel~ele dalgası, evleri •u altında bı
rakmı'l 604 70 hın kışi bogulmuş , şehir tt.memen ın hvulmu tur. 

1855 de Bu.·sada, 1882 de lzmir zelz<>leleri I.aydedilmitti . Nüfu•ca 
çok telefat olmuştur. 

185~ da J:ıir Zelzele Er~uruı:n fehr:nin ii-:-te birini tahrip etm:,tir. 
1886 da Charl.e~t~,, ~-Bırl~tık. Amerika devletlerinde) ıehrindc zel

zeleden 27000 kıtı ol?'ut! 1 , l ın b~ea devrilmit, Iokomob'fler raydan 
çıkm'} ve ıaraıniı genıt hır ~ahada du)'u]mu!=ıtur. 

1891 de japony&da Mino ve Owari mıııt~kasında 7 279 kiti ölm" 
1 73~0 kifi yaralanmıı, 197000 ev tamamen yıkılmıttır. ]apon adalar,:'• 
yüz.de altmışı müte~ssir olmuştur. ın 

1894 ( 1310 Rumi) \,,anbul 7eizeles:nde büyük çartıda dükkanlar yı
kılmı~, niıfuıca :zayiat olmu~tur. 

1S06 da San Fran•;•co'da lakr'ben 70ll kişi ölı.,üş 100--200 bin k'
~i yersi'Z, yurdat:z h.-. -nış, 200 milyon <!.olarlık .,.ara; olmu,tur. Zelz~
ler.İ!l. ardınr.a }"angınlar da çıkmı~tır. 

1908 de Sicilya ve Kalabra <ltalya) zcl7cleai 75000 kitinin ölümü
ne, 95000 kiş,inin ,.·arnlanmaoına ve ~1.ıf't:inanın büyük bir kısmı ve 

T una ızehri donduktan sonra cİVi<r köyleı,"nin harab:yetine seOep olmuştur. 

••.• \ '··ııı-ı .... -': • 

1912 seneaint:le ayni mıntakada l\1c~İnA §ehri tamaınen J--.. ara.p ol _ 

• büyük nzüşkülaf Q ug~ radl m11~~~· sene Marmara havzasında Bulayer ve Mürefte ve civarı k<;yl • 
"stiklô.[ ri 7elzeleden büyük haaara uğramış ır. e 

htanbulun tanınmı h . , . Londra, 3 (Radyo) - T~ymisin ton P. .rol gitm:~tir ki. bunun G700 to- 191S le Orta ltalyad" 7elzele yüziint\en 30000 telef kavdedilmiı ve 
mu arr.r.orın p te h b' · T h · · 'dJ t · · · 9 h" k" h l den N!zamedd;n :-</azı't" n h ft 1 d eş mu a ırı, unıı ne rının şı e - nu Tuna rnlu ıle •evk edılmıştır. Al i2 ~e ır ve oy arap " mu~tı·r. 

• a 8 ar an li k üdd t' 'k' ki · · 192 · , T k .. Y k · b~ri hazırlı ını yaptığı chtiklAh ga- ış m e ınce en oz ı ı ay nn .1~. a- manyanın ihtiyacı olan 25 • 30 bın ";On 3 te Japonyaca ., yo ve o onama tehirlerir.in hüyük hir kıs. 
zat.esi, bugünden 't!baren b hl ta kapanmasından Alman ekonomısın- t ı t 1 'k' d .. l"k k -· mı harap ol.nı••, (160000) den Fazla insılh ölmüştür. 
çıkmağıı ba !nmıştır. sa a sn deki milşkiılatı nrtır&cnğını bilidiri • pe ro ec arı ın ~ g~ç ~ , ç~ e~egı 1928 de iz, ir, To•balı zelzelea· kl\yclc.;nm;;, ,..,eye~ telefat ve tah-

Y, eni ref;kimize uzun ö !i le yor. ÇUnkü AIY!lanya, B~lkn nlarla muhakka '-tır. Aynı muşkulat Yugcs • ribat olmuflur. 
lerız. m r r dl- normal zanıanda olan ticaı-etinin an- lavya bakırını temınde ve Bulgari3 - , 1 :>39 da d!t hali. lahr'batım 1.ar~ıla'1lıya calıştığımız Dikil· zelzeleıi 

cak dörtte birini yaparakt1r. Kinun11- tnnd.,n alınacak i' da maddelerinde Ueiilr. J··;c hini re inr:&ı. telPf'llına, ı. hir ve 1~;_:~,1.,..·i') arap
1 olmaıına 

evvelde Romnnynda.ı .\imarı\ aya 8500 goril e.·extir. ..-!>eb•yet ,·er•n Doeu Anadolu ~e••• leıi kayckJ'lmi1t;r. • 
• ı 

Italgaga gidiyor 
Budapcste, 3 (Radyo) - Röyter

cien: :\1acaristan haricive nazırı kont 
rak', haftn Ronunda ~ezuııen !tal
raya gic'ecektir. Nazır, kuvvetli bir 
ihtimalle mezuniyetini San Remoda 
gecirecekt'r. 

Ko'l: Cuk;, se)•qhatinin hususi ol
mneıl"• rai•men ltnlya ricaliyle bazı 
konuşmalarda bulunacaktır. 

Sikorski 
Radyoda bir nutuk 

irad etti 

1 

Pari<, 3 (Radyo) - Polonya ba0-
,·ekili ge-ıeral Sikorski radyoda bir mı 

1 

tuk ir.ıil. etmiş ve ezcümle demiştir 
ki: 

- P .. l.m:;anın müRtnkbel siyase -
·ti iki r 0 a•a dayanacaktır . 

l - Efki\rı umumiyeyi hiçe sayan 
e•!·: hükümetin prensiplerinden ay -
rı1mak, 

2 - Hük(lmet makamlarını selii
lı;yettM kim<clere teYdi eylem€k.> 

r "' 1 TEBLİGLER 1 
Pari,. 3 (Radyo) - Fran•ız ka. 

roırgfthın n s hah resmi tebliği: 
Cephede k.yda şayan hiçbir hi.dise 

olntflmı~tır. 
Berlin, 2 (R,.dyo) - Alman ka. 

rargi.lııntn rf"srci tebliği: 
Garp cepheonde ileri karakollarla 

tayyar!"! faaliy~ti olmu'itur. 
D~ni7.de, yeni tip iiç lngiliz tay • 

yar-?sinden üçü, dün tayyarelerimiz 
tarafından dü~ürülmüttür. 

Pari3, 3 (R 0 rlye>) - Frnnsız karar
gahının akşıım rc•mi teblil'i: 

İle ·i kn• 1<» lnrımız, bu"fh aldıkları 
vaz:f"y .f et" işler<l 'r. Tayyarele • 
rin.:z !k' c'üş~ an tan·aresini dilşilr -

1 nıt. 'erdir. 

... 
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(ANADOLU) 4 Klnunıa,.· 1940 Perf<"mhe 

• af~ti Yardım seferberliği Zelzele Zavallılara l; ___ Ç_ı_m_d_·i_kt_ ..... _r _ _ I erın 
- BA•taf'1tfı 1 ine: u.hifeôe - knm'.te-.:ı fakir hir kadın!n ('\" nrlf' " 

· "" ).- "~ memıırlar te•kil et.,, ok- çok yi;k•ek ,.e imani bir had:•e ile lstedig" İm şey 1a iki •ani,·e rle\'am eden hafif b!r 
ed r, P,ılJ Ok tüccarlardan teberriid~ karşıla.~:r.ışt.r. Zengin gönüllü b:r leizel~ olmuştur. 
hınanlar henüz pek azdır. :lfaa _ ı Türk kadını olan ev sahibi, evin·n i- llaı(lara kar yağıyor. İçimiz bile Ankara, :ı (Telefonla) - Giresun 

Milli Şefimiz, felaketzedeler iç:n 
bin lira teberrü buyurdclar 

on 
r.w ri'ı <rle tahmin ed:I yor ki İzmir çine roz gezılirm:ş. verecek lıir~ey iışümege başladı. Sıcak ve soba"'• rlan bugün ve len malfımata ııöre bu 
fe ilketr.eclelere yardım mevzuu üzP- bulH'l'lıtyınca •okakta oynamak!~ o - mangalı nnr gibi kızarmış sıcak bir ıehirde zelzeleden nufusça hiç zay;at 
r•ıırlP '.,·1 bir mevki alacaktır. lan l ;.aşındaki cocuğunu çağırmı• odanın bııgulanmış pencereleriıı:leıı .limamıştır. Yalnız bina zararları mii- Ankara, 3 (Telefonla) - llfil!il zele ınıntaka,ından gelecek kim"e • 

İ•tanbu'dak; para ;-ardımı da 25n ve onıın sırtında bulunan 2 kazak - dünyayı seyretmek belki hoştur; faka\ himdir. Kazalarda nufu8ça da za,,iat Şe<:imiz Cumhurre:simiz İ•met İnönü, .ıi1. ın.nim;niler hemen buraya yerle· 
J,J-ı ''rayı ı.ıeçmiştir. Şehrimizde talı tan biri•ini rıkarlmı~. ıriizyaşlnrı i- o karlı sahaya dalıp orada, bir çatı ·:ardır. milli yardım komitesine on bın lira ~eceklcrdir. Ayrıca 5-12 yaş ara,ın
''"rdım krliarı da faal yet halir.df- c'ncle J'omiteye vermistir. Simd;yr altından mahrum olarak, yarı çıpJa; Ankara :ı (Telefonla) - Erzincan- telıerrilde bulunmuşlardır. j daki çocukların vaziyetleri için dete 
d r. l kad'r İzmirden zelzel~ mıntakasına vazi\'elte, ruha saldıran elemlerl~ ya- lan hasta •·e yaralı kafileleri trenlerle Ankara, 3 (Telefonlaı -· Erbar.ya ~cbbü•lere girişen kurum 'ik olarak 

n;ın Hoyfada e<ki üzüm tüccarı be~ \'ag-on giyecek e~:-·a •evkcdil - nışamıık, ne kadar müşklil Ye imkil.1- <evkerlilmektedir. Bunlardan bir kı"· :tOO yataklı kızılay hastanesi gönde - !sta!louldan Şi~li terakki füe•i idare 
reiaıl navi 'es imzas'yle gel•n bir mistir. ,ızıJır !.. :nı Adana, hir kı,;mı da Ankara isti - r;imek üzeredir. Bu hastanede İ~tnn- ht'y~tinin 10 yavruyu •onuna kadar 
tn grarta Kı ·:Iıwa 100 i'ra ıtörırler - : . Kızı'· · merkezi reis· n~. Kamrıı!l Kar topu oyununu ,eYen cocuklar kametlerinde yola çıkarılmakta, ağır- buldaki Amerikan ha"tane<i hey' eti ye~i•t·rmek kararını öğrenmi•tir. Ge. 

i b;]d;r'lm·• ·~ bunun küçük l<rj (Jr.ü~ •l'f ka<•nm r'ya•et:nde b•ılu- azalı,·or Çünkü bu çocuk. ~·uvarlan- Iıklıırına ıröre yollardaki ha•tııhancle· <ıhhiy~si vazife görecektir. ıı~ ılk ~-elen cevaplara göre 500 minl-
ian• <ıluıık kahıılil rica erl'lm;•tir .. n~o kızı•a,· kadınlcr knlıı cin fılalire' dıkça hii\·ilHn bir r,.,sııenin daha ne "e bırakılmaktadırhır. Şimdiye knd:ır Ank"ra, 3 (Telefonla) - Hayfa- nııniııin Adanada yerleştirilmesi te• 

luhte'if ~emtlnrle halkın gorla Y• pRstermekt~ . müh _m miktarda. r_a. feci oyu~l~r oynadıji:ını anlamııf;ı· F.rzincandan günde iki tren hare1<e' lııki İngiliz or:lu>u. felaketzede kar min edilmiştir. ;\!ersin val:sinin b:ış• 
c n mn"deler- teberrülerin' kabu' nıa<ır rl <tırme'•t!r'ır. Kız <>n~tıtLL .- h:tşlamı•tır. Düne kadar hize hemhe- 'tmektedir. Yakıncla, üç, dürt tren ha- de~IPrimize 200 ordu çadırı hedi;c kanlığından toplanan vilayet çocuk e
r• n hey· tler de çok nrimli faıı - •u t"l"be•· rl• f l~l<etzedeler ıcın .ırı- ,·az mnnzPrası. dik ve vük"k daii:'a· "eht ettirilecektir. . etmi~ıir. •irgerne merkezi 100 çocukluk bir ba 
l ~ . g'I erme~herlir. Dün. Karate5 '}•r•.'< c•j" d kecek Ve ;çöndcrecek - ·rın tepelerine bir gümilş kalpak ırih' Siva• numune l>a•tahane•inin <\ör· Sur:~·edeki Fransız ordusu da 300 k'm teskilfıtı kurma\'! kararlastırmı<ı
eıntınö~ evlerı dolaşan bır yard'ır. lercl r. konu'!ı ve oradan göklere tema• edişi ·Hindi ve be~inci imdacl heyetleri der- c•dır, beş bin battaniye hediye et - tır. Av~ıca bazı ail~ler de felaketze-

;ıc ze\'k ve heHcan veren kar, bugiil' 'ıal Tokada hareket ptmi•lerdir. Bera- ıııiştir. Kızılay emr;ne 200 bin frank de yıı\•rulardan evlı1d edinmek arzu. 
artık mu~larip ıtorısiimüzün ilstlinc 'ıPrlerinde malzemei tıbbiye de yöttlr- verilmi~tir. s:ınu kuruma bild:rmi•lerdir. C&nev
dilşm!iş :Li lıizi titretiyor. Onda iıir mü~lerdir. • Ankar~. 2 (A.A.) - Halıer a!<lı - r~deki beynelmilel çocuk esirgeme Yardım Listesİ 

8 ;ı:; ölüm ~<'ii:;•klı•f'U ıı:öriiYorıız. Sam•un vali muavini, Erbaada alı- gımıza gore Turh:ıl şeker fabrıkası kurnmu kurumumuza gönderdiği bir 

ı 'ünkU yek On 
.3nraf J ozef 
Hale \'e ::lleral Fidan 
\\'ller Bor,acıoğlu 

L'ra K ı Kahv~ci Ahmeıl oğlu Kamil 
inhtrnrlar \u un f:ıbr;ka"1 iş-

7;ı ·ileri :)1877 
5 

10 
10 

3iraat lıankası memur ve 
nü.~t&lhdt:m.eri 
•keri fa!Jr.kalar izmir si

lıh fabrikası memur~arı 

161 

FaRal bazı'•rının içi. bu kard:ııı <l ~acak tedbirleri takibe memur edil - zelzele felaketini mHeakip evvela relgrafla tee•sürlerini ifade eılerek 
•oY,uk ve bı•zlar gibi donmn• bulunu 'tliştir. Buraya derhal yiyecek gön - ·_rurhaı kasabasının sonra da civarın ne vibi yardımlarda bulunab~eceği-
\"Or. O kadar ki, temmuz. afı;u•to• sı- deri!mişlir. .-:~dachnı.ı k?şa:a~ sı~ak yemek ver- ni rnrmuştur. 

195 74 c.al<ları değil, cehennemin lavları altın Ankara Kiızılay merkezi, Tokııdla m ş ve gı.,Yd~rmı~tır. Şırket 28 ka~nın- lllen'n, 2 (A.A) _Şehrimiz ço. 
da kalsalar. gene kolay kolay çözülm;. 1'rbaa ara•ında islemek üzere hafif evy~lde ~skışehır YP Uşak fabrıka - Nık Psiı-geme kurumu felaketzede 

63 24 yerPk, erimiy"c"k1Pr.. 'ıasta nakliye otobüsleri göndermiş - lar~ndakı, doktor, hasta, ~akıcı ve yavrulardan yüz tanesine bak..ıbile-
İzmir mıntaka liman reisliii 
r.amına • 'u:-eddin eliyle 19 78 C. H. F. Fat:h ocaiıınııı top

adığı 

Rn hali görclükre, kend'nırle, lıi• 'ir. ~ıhnat memur!arını da k~fı malz.erı:ıe cPğirıi ve bunların iaşe, ibate ve sair 
l2 45 kurlret bulmak i•tivorum. Öyle hi· Ankara, :ı (Telpfonla) - Dahiliye 1!e Turhal cıvarına go.~dermıştı.r. hususatın şimdiden temin eJilmiş 

5uo •nıdret ki. ••ı bozı ;nsan ce~idler'ni •e Vekili B. Faik Öztrak Tok.drladır. 'lı.~ha'.. memurlarından murekkep 1.- olduğunu milli komiteye b'ldirmiştir. \nam Abu af 10 
ikbal Hüse\'iLL flii•r.ii . !uzal ıkcı !Süleyman 5 

ikinci erkek liseoi mualimleri 251 CG .fazıın Taıı~r 500 
'erberl:kteki açık vaııonlara i•tif ediı {erkez ve civar kazalarda tedbirler kı ne) et _Tu_;hal, z le ve ~masya cı- Bu çocukların yatak takımlarını Tar. 
'<;vaea. Erzincana süreyim ve orada 1lma1<tadır. ''.arın~akı ko~ler~ ve. fabı;ıka 0 1!era- su; halkı temin etm ştir 

l mdal uınumi deniz acentesi 15 ;Jen tütün kumµaııya'L 
Dr. bak Krispin 

lOOO lcileri de t~parlayıp onların sıcak ev Sıhhiye Vek;li B. H•ılOsi Alataş tla torler,nd.en. bır! 111!1 rıya~c,ındekı h~- Ankara, 3 (Telefe .1Ja) - Hayfa 
10 , . . . -;·k d b 1 kt . t t"b t b' yet de büyük felaket goren Reşadı - b 1 d' . f , '{utsi Subay 30 

Dr. Faik ::lluhidclin Adam 
Kasap Hü""'yin çavuş 
'ludof Naum 

20 er~":h~~t:J~ı;;'';:,·ir kııdretim ol•ıın ki '~t ~~~a~taud~r~ma a ve er ı a ı ız- ~eye g'tmdişt4ir0. Fatbrkilkı:k~as~ab~eshin - çi~ı e1~Ö";'{iis~i~~ir!:ıd~~e:de~~~;~. İ· Dr. uad Soyer 4 
10 . t b " 1 .. ~ k' "hi(lkl• E f 3 (H ') K 1 en maa a ya a ı ı ıncı ır as-Ali Hasan Özkule 60 5 .. e o azı ın•n.n ıppıne ~ m:• t · rz ncan, ususı - ızı ayın tane daha te8 is etmiş bulunuyor. Şe- Ankara, 3 (Telefonla) - Prenses 

:\Iüıe~hh'd Niyazi Ersoy 400 
')adiye Kanyas \'e Sabııh 20 rııı yum.u~ak.,,çıfte ~a'.tanıvelı cva.,ak 'iç :,üz yataklı seyyar hastahanesi Er- kcr fabrikaları şimdilik Turhal civa- Şivekar, Hariciye \'ekilimize bir tel

-;ıhh~t \'e içtimai muavenet 
. lü memurları 
l:ıırataş orta okulu muallim 
'e memurları 
Forbes kuı:npanyası 
~·afı11 miıdüriyeti memur
h.rı 
Abdi Yu uf Korman 
1 mlak ve Eytam bankası me
rıur arı 

• 1 H ilnı. :lliyar 
f ntuniyc ocağının topladığı 
!'< ylliköy halkı tarafından 
ı planan 
K •abalı jozef Çlkurel 
f,ıl eyin Ali Peynirci 
llr. ı>uri Şemsi Güneren 
lorahim Yılmaıoğulları 
• 'afi Akvazılı j. E. Hem~! 
llıi,}!!lk Kardic•lı Ahmed Sırrı 
Knh\'eci İbrahim Nacar 
8 hor ._~trngo 
"ı •. ·azmi Özpalamutçu 
.\1 Palamutçuoğlu 
'hğday koruma kolcu ve me
'tlurları 
leterıroloj; mPmurları 

l{nrnlalı Abdülkadir Gençdur 
• lırahim Ni li 
-; "!1'r ıınk İzmir şubesi me-
ıı ır arı 

...:ıt,f Pazarlıoğlu arkadaş-

.l rı 
Kuru yemişçi Sabri ve pederi 
Omer Gülbay 
Anlhoni E. Galla 
Hocazade Ahmed Raıııp Ü
uJmcü 
Gazi orta okul öğrencileri 
(', H. P. Alsancak pasaport 
ocağının topladığı 
(', H. P. :IIesudiye ocağının 
.o'pladığı Arif eliyle 
lzmir t:mniyet ekonomi ve 
'ardım , andığı azaları 
lzmir enınhet ekonomi ida
re heyeti memurları 
İ mir Emni}'t't ekonomi ikin
ci kllnuıı maaşlarından 

60 3C \lay 176 subay müsrahıle
nin ve erleri 

106 83 
1000 

t3ornova eCl'ebilcrinin teber-
ruu 

740 

220 

larına ır:r'P nıcnclıe:•nı k~~lıı o~uş u- •incanıla faaliyete geçmiştir. Buraıfa cındak· ftliiketzedeler için l5.000 li- graf çekerek zelzele feb1keti münase
rn,·ım. s,ıkakta yurLLrken ılıkler.ne ka '27 kişinin pansımanı yapılmıştır. •n ve ayrıca müessese memur ve i~ _ Lıetiyle teessürlerini bildirmiş, felaket
'ınr >okula:~ım w onlara ~c !ıklnrı toı 'mclad ekipler! bugün üç saatlık çalı~- çileri ce 29 kiinıınevvelde yardım ko zedelere 600 :\!ısır lirası teberru et • 
rakların cokmekle olduıın, barındı~ "laiarında enkaz altından· 250 cesea 'l'litMine maa~larından 10 bin lira te- m'.stir. 

Bornova Pınarbaşı köyü hal-
152 76 kı 

ları evlerin. binaları~ ~a:ırdav;p •:ı ·ıkarmı~lardır. Zelzele günündenber! berrüde bulunmuşlardır. lstanbul, 3 (Telefonla) -lstanbu. 
102 30 1 ~n1T'~kta olclokl~ı; h17"1nı tel1<ı.n. erle •nkaz altınd11 kalan üç aP.ır yaralı da 11.!lkara, 2 (A.A) _ Cocuk esir_ lun teberrüatı ücyüz biıı llroyı bul-

lı!ley•m. Evet, teıaketın kendısını de 'ıulunmnştur. Divril;ten getirilen 220 geıne kurumundan bildiril'yor: muştur. 25 Bornova halkının teberruu 
olup belediy" r i eliyle 300 "'!!· s·"lece v_e 'aılece ko;~u••mu ve1r~. •mel~ dJ e'lkaı kaldırma işinde çalış- Zeltele felaketi karşı•ında yardıma Buglln Yunan konsolosluğu b:n , 

211 
25 
25 

85 Herman Spirer tütün kum-
panyası 

vım. Gr0~ rü\·alarına .. "'ır;n betn_n .. 0 ırılmakt.adır. muhtaç yavrularla cncuk esirg-eme ku- B•n i<odiroma iki b'n ve Papanın mü-
1000 1arnn whı ha•1 arına çokerJ.-en goııık~ F rumuzlu felaketzede trenleri ~~- rumu vnkınd~n alilkad•r olmakh - mos.i 1' ile bin lira tcbnrü etm'şlerdir 

101 66 \'İ~. ndalarının a•eş aldı_v.ını ve ~· 'ıir ve civar kövler hnıkını cenuba ta dır. Kurum Kec'.örende yeni ,.,rtır- t•tanbul yardım kom!te•i. buıriln 15 Kız enstltü•ü muallimleri 

272 8:; 
21\ 

____ 1 •lerın ".oranlı~ çukura doırru uçtuk a ıımnğa ba<lamı.tır. F.rzincandan git- dığı ZOO cocuklıık moclern pa.yonu E1'1incana 26 bai)•ıt e~)·a sevketmiş-
50718 76 ını ro~tp:~vır;. . , , nek üzen> 1500 kişi vesika almıştır. ?eş )'a~ından küçük feliiketzPde yav- tir. Yarın da Sivasa yüz balye gön -

t'iiıiyetleri fe- Çok ı gıl, rıh·a>"nı, k!'rku•unu "' Tclr,rafhnne b:ı"Ün acılmıştır. Kı~a ruiara ayırmış ve hazırlamıştır. Zel - derccektir. 

20 
Bııııiine icatlar şark 

n·;rnkla mı liste.•idir. 
10 
25 
2~ 

50 

lıiketıedeler• •trk olımıın eşva ve 
erzakların listesidir 

E~YALA.R 

5 
10 
25 
25 

21 .ırı 

22 86 
20 
5 

Yatnk 
Yorgan 
Yastık 
Batt aniye 
Ayakkabı 
TJ.stik 
Çorap 
Erkek elhi"e'i t•kım 
C'r>cuk elbi"€si takım 

Miktarı 
aded 
95 
67 
26 
!17 

623 
3!l 

1150 
57 

4 
53 50 'fanto, palto, ııardesü, mu

~a.mha 187 
499 
182 
294 

21 25 ~apka. kP•ket, bere, başlık 
TJoyıın atıkısı 

50 
100 

1500 
80 

"~~rl<ek ıı;~·im esva~1 

Kadın viyim e~ys~ı 
Cocuk giyim eşyası 
ram•••r ve fanila 
t{us 0 k ve cnrşaf 
0 e•kfr. havlu, bohç~ 

27 15 'Under 
'T'o71 k 
F.ldiven 50 

1308 
3068 
1525 
1~2 

45 
2 

"' h:ı 
2363 62 !Jfı~ sandık 2 

ERZA.Kf,AR 
87 

'<qlıun 

Kiln 
9ı;q 

"in eı\eYlm !. Ye oı ları. hiraz dah· 
'lli•Unmeg"e, ~ürekten du.vmağa •evl 'lmak şartiyle hususi telgraflar kabul 

, 'tmektedir. 
edeyim. Ankara. 3 (Telefonla) - S'.vasta CiMDiK Reisicumhurumuz 
Memlekette 

'Hllıınan Nuri Demirağ, feli\ketz:ı,le -
er için 200 çadır, un, yivecek gönder
'liş, doktor - eczr.cılardan mürekkep 
(kişilik. b'.r heyetle birlikte Erzinca- Dün Tetkik sevaha tlerinden Anka· 

1 " •a ırrlmıştır. 
~ev lap Ankara. 2 (A.A.) -Buırünkü tren- d İ b d } 

., ede şehrimi7e Erzincandan 38 yRra- rr.ya av e uyur u ar ..--ll"' tarafı t ine: aahifede - ı geJm;~tir. B•ınlarılan dördü Ankara .. 'k · rçin şunları sövlem:~tir: h t h . kl d'I . Amasya, 2 (A.A.) -Dun saat 13,30 çıkmışlar ve h~ ·u 1et bınasında Er. 
_ . lü•!Prı·him .. ~odler olmn•a 'd; ıumLLne "' 8 nn~•ıne na e 1 mı~ - da Turhala muvasal't eden ;\li'li . .:e baadan ueien he,·eı· k b 1 d k 1 

. ir Diğer varalılarn•n on vedisi Ha,·- f' . t b'll T ak 1 h • k. t v - 1 . E6 b , kı :a.I uk~ !er~ dzck· 1 
~nhır •aatlarca mLLkavemet gös•erm , · · d" d" B'l . • · 11 .. ımız o omo ı e o ac a are e Pi- ze enın r aa mer ezı ı e oy erın e 
,elerdi felii.ket müth;ş olacaktı. Ka)' .,nık'l?a•ha~·a. .?rı u ·1 .e~:ge, ~n 1 r" mişler ve 14,45 de şehr:n methaliLLrleıtahribatı hakkında izahat almışlardır. 
bımız belki on bini bulacaktı. \• • kıse ıre godnc erbı mı·~. ır. akra ı1 ar biltüıı Tokat halkı tarafından muh~b- Turhala milli Şef saat 13,5 da dön -

2 (AA ) D 1 n ara ırarın a e en.ve rn ızı av b t "k t h" ı · ·ı · t'kb ı o ] a· Adapazarı, . . - e,·am ı n ü .11 . t f d · k 1 ·, e ve şu ran eza ur erı ı e ı;; ı · a m şer ır. 
•~rak yağan yağm!:'rıar dolayı siy' "' ~essı d~ı". r~.ın an arşı anmı, olunmuş1ardır. Turhal, 3 (Husu•i) - Milli Şefl-
'3akarva nehri yük~lmefı;e başlamı ·e ı~az e : mış er ır. • . . Son zelzelelerden harap olan To~rn miı Turhalı teşriflerinde Dahiliye Ve-
ve bütün terlbirlere rağmen Kazanı' . Gırı;sun, 3 ~ı;ıust~sı) - ~uglln !ıil- dın halk partisi ve halkevi, sinema, kili B. Faik Öztrakı kabul ederek E r
'tlerkez köyl•rinclen Taşlık, KaraköY ün Gıresu~ vı.la,:etınde hafıf bir zel- ve Ziraat bankası gibi binalarını +et- zincanda alınmış ve bu mıntakada a 
Rüstemler, Süleymanbev, KömUrlük ·ı;Ie kaydedıi~·nıştır. İstanbulda.~ gelı;~ lclk eden Milli Şefimiz gene otomobille lınacak tedbirler etrafında uzun müd
'J'r3bzonlar. Adıılıköv, Dnmuzt,.pe. ,. ·ıyece~ \'e gıvecek kaza~arP. ııo.nd.erıl .. 70 kilometre ilerideki Niksara gitmiş- det görüşmüşlerdir. 
~"1Tütlil nnhı'vesi kö,,·ierinden bU\,·ük niş, fe ilketzedelere tevzı edılmıştır. 1 b d f l'k t d 1 . . t Ankara 3 (Telefonla) Dı'yarba ~'~ ... er ve ura a e a e ze e erı ııv.ıre ı - • 

klicnk Söii:ütlü kövleri, Beı-l'k kl'lr , Amasya, 3 (Husu~ı) -. Sabah .•.aat ederek hatırlarını almışlar, ittihazı kır Elazık seyaha'!nden avdet etmekte 
!<övU tamamen sular altındadır. Sn ,30 da Am~·~·ada _•e F~ırıe nahı)ed· ;cabeden yardım ve korunma tedbir - olan Milli Şefimiz, bugün oğleden aon· 
1<n~va sLLları l\lndnrnu ca,·ı suları il , nde. gece ~arı~ı \e ~ııb~h~ karşı a 'eri hakkında vali, kaymakam ve bele- ra Ankaraya dönmüşlerdir. 
'ıirle..,rek hu köylerin hütün meırn~ ,ula.da. zelzele kaydedılmı~t.ır. •• diye rei•i ile görüşmüşlerdir. Cumhurreis;miz, başvekil ve An 
tını harap e+m;s \'e ova bir göl half 

1 
Sıva•, ~ (H,ısust) - !'\ırnsta. H.~~ Milli Şef, saat yirmide Tur hala dön kara vali•i tarafından Kayaş istasyG

ni almış'ır. Sehrin icme •unı oia'l !'\,. e Uç sanıve, Zarada 5 defa hafıf zel· müşler ve Aır-a•yaya doğru yola çık- nunda karşılanmıs, Ankara garında 
nanrn kanch da tasdıii'ıııdan Aralı!; ele olmustıır. • mışlardır. Cumhurreisim'.zin bulun _ da BüyUk Millet Meclisi re:si, Vekiller, 
Yaslık ve Karakamış köylerini de sı Tokad. 3 (Husıısı) - Erbaada ~on lukları hususl tren saat yirmi dörtte mebuslar, Vekaletler ileri gelenleri 
basmı•tır. ·ııü ve ~·aralı li~tesi şudur: Amasva istasrnnuna varia1<tır. tarafından selamlanmıştır. 

Adaµn•rın tPkeier ve yn1T1ar ma 921 kişi ölmUşt!lr. 581 \'aralı var- Arı{asya, S ·(Hususi) - Geceyi A- Milli Şef, tezahürat arasında istaı 1000 7~ t'~Um ve incir 
Pirinç İzmir emni~·et ekonomi mü~

tahd,min birinci kanun maaşı 
! 'mir emniyet ekonomi poli~ 
mılfetti ler'nin kanun maa~ı 
Bir vatandaş tarafından 

10 !l2 Bııl.ırıır 
faknrna 

17 !15 
5 

"F'R!-111~).'e 
7eytinynib 

ı2!1sa 
8'l() 
525 
rı ;;o 

2~3 
r:ı 
~o 

36 

hıılle~i de ln•m•n "' altındadır. ~~ lır. 2276 ev tnm:ımen yıkılmıştır. '!lasyada husus] trenlerinde ııeçiren yondan dokruca köşklerine gitmt,ıer. 
\.'.an·a •edlerinden n1<an suların hir kı• Ankara, 3 (Telefonla) - 1/1. 940 ~rnıı Şef, sabahleyin dokuzda şehre dir. 
mı· •eh;r mezarl•vın1 da\'anmı.tır nrihine kadnr o:elen malOmat: 00=,------
"" Rıt1T1da blan köv 1erin. havva'lol ::;;\· .. ~ mülhakatında 1170 ölü. :l36 
, .• hhali•İ civ•r vül<sel< kC\vler• ka:dı ·aralı, 1214 ev tamamen yıkılmı,, 
rıll"11" ve <11 b:ı,kını tehlike•;ne mı 102 ev hasara nğraT"lıştır. GarD cephesinde 1 Agolf 

Gtup tapu müdüriyeti me -
murları 
Mateo Alalof mahdumları 
P... Palit: limitet şirketi 
'· Paliti limitet şirketi me
murları 
Aron Pariti ve eşi 
C'cvdet Özelçel 
F.skl tıznm simsarı Rafaelin 
Hayfadan telle 
Emek'· binbaşı Cavid Alp 
~! urad Esenler 
Oılun pazarı ve Kanta rcılar 
•uhafiyccileri 
Baytar daire8i m('murları 
lzmtr gümrukleri başmüdür, 
m!ldür, teftiş he)-eti memur
·arı 

( '. JI. P. Yalılar ocağının 
•opl~dılr 
lzmır kiremit T. A. Ş. 
Emrazı sıırtrc has ane•i me
mur \'"e mu tahdemini 
Ahmed Zi ·a )!ani•alı fabri
kası işçiler! 
B:ı an Şad•yc )fanisalı 
M.llet Pazarı Yel'ii mallar 
T. I. Ş. 
Maycr Arditi 
1 Jrfterd:ırlık odacıları 
(', H. P. Karantina ocağının 
t pladıtı 
'ehmi pr. ıa 

Adli\· re! • hdkfm. cumhuri
H• • IO. memurları 

lr• '<' tie"'r•t bankası 
ı '. H P. Altıntaş ocatı 

"" !ıı.r <'kulu ta'.ebeleri 
Hikmet Saadet 

20 

33 17 
25 

200 

11 50 
30 

7 ,;o 

100 
10 
5 

7.evtin t~nııııei 
' fohnt, men·"mek 
Tarhana 

Feci bir kaza 
oldu 

rıız b'r k1'l'll k(i\'ler de t•hlive ,.d;' Suşehri Ye Koyulhisar yollarının a-
'll'?•ir. Sn altı,.,da hııluııan bu köyler], •ılmasına çalışılmaktadır. 
harirten !'etiril 0

" hir kaç kankla mu Kovulhisardan telefonla bildirildo-
\'aSaia t~min edilmekte w seh•'n ı,;. 'ine iıöre merı·ezde 370 ö1ll, Yukarı - ı 07 F } 
\'Prm<ı "'ıret',·le merrn,ındn d,ğ;•ik 'rnle köyünde 263 ölü . ARkale k~yüııde ransız avcı tayyaresi, A man 
tik olmaması için sedl~r tc.hkim olun. ?57 <lln. Mora•on kövilnde 93 ölü, Yu-

mPH•nır. · · ';arıkö\•de~lölü,SOyaralı. hatları u""ze r"ın de keşı"f uçuşlar a ptı 
'T'<>hlikeli •ızıntıtarı kapamRk !\'•" (' • b el 25 öl" 12 . - 87 l l Y 

.,_. h' 1 f 1 · t t hı , 1 aşam a a u, sı agır 
_ B~·'"'"fı ı "ne; oaiı•f~d ,. - '

1
'1 

1 
' 11 't~n a: ~-e·rı:en ~ _;'"

1
,
1
""'h.','rl1 • ··nrnlı. kö\'lerinde 18 ölü, 46 yaralı. Paris, 3 (A.A.) - Soğukların art- toğraflarla resim çekmekten ibar,.t o-

. • •nı "" 8 ır. "'"" •\il ~ımnı " ' d 68 k 1 136 h " ' .. · L 1 'f 1 · · vılı Afron ı.:at:ırı. ı-ı.ııı.ı ı•+a"·onundmı 
1 

.. 
1
. d it , .. 

1
,. '\{erkez e 1 ev yı ı mı• . ev U· ması ·e ı.a\'an'n açı.m~sı uzerıne or- an vazı e erıne yenıde nbaşlamışlar. 

. . . . T10rr>ın vn7"P '" en a ı T"le rı• 'l ~ · . k" 1 d 371 k ı · · ı d · · .. · 1 ı d ,.,.ecerek biraz ilerıdPkı r,ccıde kad·ır 1 . 1. ~r h . h' , •ı · L -ıara ncrrarnış, OY er e ev yı ı - raıne ve şıma enızı uzerınl e ıava ır. 
, · • tt,, Tl"I'" ,,.. e rın ·r vorıı<l'tl u' rtl{ \"~ • - · • İk' · d "· gelmi•tir . h ' d . k" , ~ t h ·ı, 1 mış. 786 ev ha•ara uvramıştır . faahyetı fazla! ~mıştır. ı gün en""'" Dün keşif uçuşları yapmak Uzere 

hrl A~·se Zevhek rle trenin fen,.rle- •ın •• ır • ':e.rn••rl nlv ••ı ."an "n'ü Ankara, 3 (Telefonla) - f•tanbul ri Fran.ız ve Alman hava kuvvetle r i 107 Fransız avcı tayuaresı' haı·ekete 
84 25 " • · . nnm•ma•ı ırın co ısı"""' n •r.. • - . f . · d 1 k . h 1 ·ı · .. · d t , 
51 

.,
3 

rini a(lrmli•"<' de me•afevi t~hm;n P- tU l"k 
1 

. t hl"· ... 1 ve Ankara ıt aıvesın en ayrı aca üç cephe at arı ve gerı erı uze.rın e a- geçmiştir 
n ~ · · n R R R 1 tn°"'lnrn1 "' \ı.c-l'IVl Ol' '-" - '"k k• h k 'f ] k f . dememi• demir\'Olıı üzerinden geç•r- 1 1 T hl'k f 1 le! okip derhsl fela et mınt.1 ~~ına a - rassut ve eşı uçuş arı yapma ve c>- Bu mütekabı'l f ı · t F .,., . ~ ~ rnev.o. c:a ,qı\·<lt Ar. e ı -:ı.z a o n- . E b T :l . . aa ıye ransız av-

ken lok~molıf. za,·a~lı k•_rl•nn e~rpm1" <Tqnd•ıı hiıtiln ne kil v .. ıta!~rının, A- ·e~et rrlecekhr .. r aa ve okafü a ıkı - cı filoları ile Mes•er Schmitt tipi ~ay· 
171 67 \'e rlem'f)'Olıı .. n'.••ıne_ c1:ı•ürmu•. ~o da - H•nrl~k ~"'""İfl<\eıı germeleri me- okıp çalı•araktır. . . . ş. l d . . d yarclerdrn mUrekkep Alman filoları 

metre kad"r ~uruklen11~~·r. Ay•e. Zey- nerElmi t;r. Ankara. ~- ('T'ele~onla) - .. Fılı,lın ıma enlZlll e arasında bir karşılaşma ;ıe neticelen-
202 26 hek - vüeurlii"lıın ml~h;('Iıf ~·erler,·nılen tzm;t, 2 (A.A) - AdnnR7.Rr1 w ·l<ıktorlnrı hukfımetımız~ _nu~ıcaat.lı~ . . . miş İl*' de muhnrebe uzun sürmemiştir 
300 

alclıuı varaların tesırıle derhal olmuş- ~ ıl 1 h 1 ı .. lınır bnlunduklarını bıldırmıslerrlıı. - Baflarafı 1 ıncı sahıftde - Alnı· n ta•.,·ar~Ier· . d" dük! ... ,., .. .. , ..... v (' en $.!P P.n a W"r PrP crorrı'l ~ott f' 1... t k d 'f 1 ... · a .. ' .. " ~ ı gerı on erı ıçın 
tUr. , , . ... . . ·•ll-~n varnnıır•·ırı mil'•nl;ın Sak•rv• ; a

1
• k~t ~ın\:d••ın ahh' ~a7tı e ;k';'.;·ır:'. O mil şimali garbisinde 3 bin metre iki tarafüın hiç biri zay:at vermemiş.. 

64 !JJ Haıl,5t' alıkı).-a•ı~a muııdeıumnmı nt·hriıı'n d• t:ı•~r~k Arlanazarı. G~v- • e avıv VP P ena "'. 1 ~~ e_•e. 1
• :rı yüksekten uçarken birdenbire on iki t ir. 

mLLavin: l'l. Rü•dii l ,J..pııt. tarafın?:':' ve O\' ları ile f:('v\'e i•'n<rnnıınun '"· dıo. Ana~loluyn gelebıleceklerını b:ldır- Alman avcısının hücumuna uğramış- B" k Al . . . . 

4t 
10 

el konmu• ve yapılan tahk·~.ntta hac!'.- lnr ,ıtını'ln knlnı•• nld.,1tıı anhş•ı,,,,.. mışlerdır. lnrdır. İngiliz tayyareleri dü~mıınm ris ~rvııı~ıç üze~~~/eş~ '.~t~:~~=~ ~~-
e e•na-ırıla karanlık Mlwbıyle makı- tır le~heden tPdbirlni •lmn" ıt 7er• + ade<lce çok faik <ılmasına raıhıen h~r- k pe ~. ' . . -
. t' etre ileris;ııi p-öl"('miHrPk · ' · ' · . 1 d ' B 1 d b" . . muş ve uru yaprak ş~klınde bır ka1: 

nı' _ın on m - . düıı nlı•nm valimiz herab,,•inclP i•t~n- F elô.ketzede çocuklar bi kabul etmış er ır. un ar an ırısı risale atmıştır 
100 vazıyette ln~lıı~d'.ıgu, .yoldan ırecen kn- bul ve Kncaplj l'mniyet mürliirl,,ri nl _ düşmüş ve diğer i kaybolmu~tur. · 
75 ~ı~.ın, te.rlb_ı~s~zlık yuzunden katarııı duP-u hnlde Gr~-ve.~·e ıı;i.tmi•lPrdir. P.u Ankara, :ı (Telefon la ) - Edremid Üçüncüsü altı Alman a\:cı sının hü- *---
14 ::o onune d_uştugu anlasıl!"'.ştır. Kanımn nrana İzmit "" ietnnbııl itfai)·elPr:n _ kızıla~· subesi merkeze şu telgrafı cumlarına karşı koyarak ussüne dön-

ü~ çocug•ı ~·aı:Jır. Hadı•p .. ""bebıyle den rr •ite<ı'kk;l bir grııp ta f:evv~ye gö•ıde·mistir. cBiri erkek diğeri kız mUştür. Bu tayyarenin geri mitralyöz-
20:! 31 Afyon tren~ b.'r •aat teehhurle yoluı.a gitmislrrdir. Rıınaa,., maada Gevveye iki fe'aket?ede çocuk iyi b'r aileye cüsil bir ve ön mitralyözcüsii il'! d;ğer Hava anlaşması 
50 devam etmıştır. on •anda] gilndernnı;.t;r . evladlık olmak üzere a lınacaktır. bir Alman tayyaresini düşürmeğe mu- , - --* =-- l i h • J f l Bunlar zenııin bir mir asa da kona- vaffak olmuştur. Parls, 3 (A.A.) - Fransa ile .Mmr 

:l77 20 Mı . Atll h dı ranın a şıua l ya an cnklardır· Nihayet Almanlardan kurtulmak arasında yeni bir ha\'8 anlaşması im-
2~0 aJOr e cep e e T.oııdra 3 (Radyo) - İran hOka- Konya, 3 (Husıısl) - Konya ha'kı istiyen inıı;iliz pilotu ü~ bin metreden za edilmiştir. Bıı anlaşma mucibince 

20 P:.ris, 3 (Radyo) - l\luhalefet par metin:n !'\on·et hudlldlarında tan•' - fe'iıkete uğrıyan beş yilz çocuğu i~~ik. lenizin sathına yiımi metreye kadar Lübnan ve Hind'. Çini hava ticaret 
5 4 'isi rel•i kolonel Atle b•ıg-iln cephede dnt yap".itı h:ıkhınJnki lıaberler Tah bBller!ni temin etmek ~artiyle kabule nm'ş ve \•arım saat bu \'1<ziyette uça- hatlarındR i•liyen tayyareler liuıra 

20 Inııiliz kararııi\hını ziyaret etmi~tlr. 1 rı.nda tekzip edilmektedir. amade olduğun:: bildirmiştir. nk izini kaybettirmiştir. uğrıyacaklardır. 
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(A'N'ADOT.U) 

en gazeteleri Hollanda - Belçika 
Hariciye 
verdiği 

Vekilimizin dost millete İşbirliği, yakında çok mühim bir 
mesaj etrafında maka- genişlik iktisap edecektir 
1 ı Y O Jar A:ll':ıterdam, 3 (A.A) - Telgraf hanlı mı.ınmelc tatbik edecektir. Hol: e er azıy r gnzeteo:i11in Bürük~elden öğrendiğ ne lnn<ln ve Belç"ka iktisad neznretlerı 

At:nn, 8 (A.A) - BUtün gnzctP--ı ı::mın umumi neşriyatını aynen iktibas göre Hollandn - Belçika işbirliği va- bu :ki mtmlekctin birbirine yardım 
lcr ve, Y~~nn radyosu Türkiye H.ari- e ıne~~('d:r .. Ma_t~uat _dost _ve m~tte- kında nıüh.im bir vüsat ~laı::aktır. !ki için ne dereceye ~ndn~.b~r istis_n_a re
cıy~ \ kı!ı. Saraco lun~n ~t na ajan r. k 1:üı·k mılletının ugradıl{.l f.elake ~ memleket ıhrncı. yasak bazı madde-\ jimi. tııtb!k edebılccegım t.etkık ey-
sı Hl'!ıtas.~ le Yunun mılletıne ve Yu- tın ) un n efkarı umu~i) esınde u ler huRusunda birbirine karşı ruc - lemışlerdır. 
n~n Laşvekili M tak n ın dn Anndolu ) ndırdığı tesiri ehemmıyetle kaydl! 
a~qn ı V?Elta iyle Tilrk milletine vn- derek l\lctnksasm dn mesaJın.d~ de- • =0o-
kı mesnJlarını ne redt;rek iki memle- diği gibi Atatnrk ve İnônü Türıdye: • ı • F 
ket mUnn ebetlerindeki kardeşJii sh in harap olan mıntnkalardn yenı c:YJ ız ransız 
tebarüz ettiriyorlar, Yunan radyosu mamureler yaratacağı kanaatini iz- n lfiit. • 
\'e gazeteler her gün Anadolu ajan- har eylemektcdirler. • 

u B=rl"ği, mustakhe~ Avrupl federasyo 
nuna ~iizel bir örn ~k teskil eder 

Hudut ihti afların tamame kal- Londra, 3 (Radyo) -Londra me-

d 1 • • f h } hafi!', Fransa - lngilter~ te~rıki me- Galı·p E -lgani lfaCaK !tJ a name aZIY anıyor sal inin , mo~takbe! Avrupa ~ede - J • 
7 ~ • ra yonunun güzel bır numunesı ola- Beraet etti 

T·Hyo, 3 (Radyo) - Rusya ile jn- İmze1anacak olan ftflnfnn!1'e ıle Rus: rnk ortaya koymaktadır. Bu meha -
Ponya arasında başhyan hudud tah· ya ile japonya ve. ~Iançurı araım~da~ı filde beyan olund•ığuna göre Belçi _ İstanbul, 3 (Telefonla) - . P~ra
didl }mkkındakf nıOzakereler bitmjş biltün hudud ihtılufları halledılmış len p Franı::a İngiltere _ ı \reç ara ın- pala ta aylarca parasız yattığı ıddıası 
Ye teırrruatın tesbit!ne başlanmıştır. olacaktır. dflki tir ri ~üzııkerel r, Avrupa fo- ile mahkemeye verilen Ye~e.nli Galip ey' . z 1 Ta ıi yet t e gr afları ~8'yonunun ilk adımlarıdır. Efgnni bugUn beraat etmıştır. 

tal h 1 t biribirini takip lzmir Pamuk ihracatçıları birli. ya ya areKe d. 
. e ıyor ğinden: .. 

etti Ankarn, 3 (Telefonla) - japon in:- 1 - 3018 num~ralı kanunun yedinci mnddes!nln l fıkrasına ıstmn-
. lr:.tı.~bul, 3 (Telefonla) - İtalya paratoru, İsveç Veliahdı ve zevcesı: den statüı:il icra vekllleri heyetinin 14-12-939 tarih ve 2/124.64 
ıle tic11.ret müzakerelerine başlamak İrak saltanat naib:, Suriye başvek.lı ayılı kP.rnrnamesi ile tasdik edilen clzmir pamuk ihracııtçıln-
Uzere ~nkarada teşekkül ede.n mü - Papa on ikinci Piyu, Gandi, Fraı.ıııanm rı birliğinin> teşekkül ett!ği, 
lehası•s!ar hey'eti, bugUn Romaya eski ateş; i Saro, Fiı•landiyadakı TUrk 2 _ Statünün 21 ncl madde~ine tevfiknn ilk umumi heyet içtimnı 
ntUtev~ccihen şehrimizden hareket milmeı;silı Zahur Tahir, Peşaver mu-
etıniş1 r halefet lideri tarafından milli şefimi- 11-1-940 perşembe gilnU saat on beşte lzmir Ticaret ve Sanayi 

Geıt!cek hafta başlamnsı mukar - ze tazivet telgrafları gelmiştir. odası salonunda nktedileceğinden pnmuk ihracat ruhsatnaıne-
rer 013.n miızakerelere Roma efiri Anknra, 8 (Telefonla) - Hind u- sini haiz tııcirlerin aza kaydedilmek üzere birliğin idare yeri 
n_ıtı Hüseyin Ragıp riynset edecek - lema cerniy-0ti katibi umumisi Ahmed olan lzmir Ticaret ve Sannvi Odasına derhal taahhütnameleri 
t:r. Scyid Hariciye \'ckilfmize bi: .teı~raf 

K l göndererek derin tees ürlerını bıı - ile birlikte btr defaya mah us olmak üzere 250 liralık duhı11!-
lZ l ay dirmiştir. ye ücretlerini ödemeleri, 

y d 1talyn, Amerika, Yunanistan, ln • 3 - Bu surctl4! birliğe l\Za kaydedilcceklcrin asaleten veya vek!ll<>-
ft r ım birfiğ·ine fe... giltcre ve Yugoslavya elçileri ile Ma- ten mı:zkur umumi heyet içtimaında bulunmaları .rica ve ilan 

şekkür etti caristun, İspanya maslahatgilzarları olunur. 
bugUn hariciye vekilimizi ziyaretle te

.An~ ar~,. 3 ('I'<!lefonla) - Beynel - essürlerini bildirrni lerdir. 
nııltl :ıahbıaıhmer komiserliği ve Cc- Ankara 3 (Telefonlıı) - BUvtık 
~:vrF Yardım birliği merkezine kızıl- M'llet Mdclisi bugiln Refet Cnnite - 1 - İdare m-cl!si ve mOrakip intihabı 
~ tanıfından ccvnp vcrıterek yardım zin r·~·ac;etinde toplanmıştır. :\Hiza - 2 _ Muhtelif işler. 

tekllfhe teşekkür edilm'e, bütün dlin- ke .. eve ba tanırken İran ve Mısır 
Yanır alaka v d k d · ' İzmir pamuk lhracn•"ılar birligw i . . c yar ınu arşısm a nvan Vf' mebusnn mccli lerlnden gl? - ..... 
~~ne• ,.mıll<!tler arası bir yardım hare- J ·r. ıU telgraflar okunmuştur. :Müessis heyeti 
d' t:111 atdırma~a lüzum kalmadığı bil 'BOvOk Millet Meclisi Rfvasetine : B 
ır m'f lr. 1ra·n m'lletl, kardeş ve dost Tllrk T tirk H.ı va kurumu uldan şube-
Fı ansız ateşemiliteri milletının fernketinden doğan derin 
lrt:?ınbul s (Telef l ) F ıcısınıı iştirak eder ve en samimi ta- sinden: 

, on a - ransız ti · · k b lü o rica eyler 
~~farF~nesi ate.şeıniliteri değişmiŞ.: zıyc el·ının ir:n ~ecli~ Re'sl · Şubemizin kurban bayramında toplıyacağ'ı deri ve barsaklar artılıg:ı 
. · en . ateşemı.llter general Dar - lsfend;yari çıkarılmıı:ıtır. 
~ano bugiln gclmış ve Ankarayn ha _ . . • 
rekef ttrniştir. B. )f. Meclisı Rıyasetıne: İh~ie 16/1/940 salı günU saat on beştedir. 

B" ç k Hareket; nrz netitesinde vukıı bu- Depo akçası koyun tilylü, tüysüz, (100) Erkeç, oğlak (100) barı:;ak 
l t e. kafilesi lan milthi$ v~ b~yük felaket, Mısır (50) liradır. 

halkında derın bır acı bırakmıştır. 
/~tanbu/a vardz Hissettiğjm:z bUyUk ke~eri senato ve Şeraitlmlzin bir örneği T. H. K. izmir şubesjne gönderilmiştir. Ta-

IatAnbul 3 (T 1 f 1 ) y· . . c:ahsım namına arzeder m. lipler orada görebılirler. 4 6 8 10 
• e e on a - ırrnıncı · · 

Ruzname: 

39 

RA.RiFE 6 ~ 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden: 
Kemer boğazında kurt ini mevkiinde 8 dönüm tarla 8 aene Gdd~ 

kiran verilmek ilı:ere müzayedeye konulmuştur. 
Senelik muhammen bedeli on liradır. ihlllesi 16-1-940 pazartesi ıG 

nü sa.nt ondadır. 
'l'alip olanların Vakıfl:ır idaresine miiracaatları. 4 6 12 

lzmir Ticaret ve 'Zahire 
riyasetinden: 

BAY SUAD ÖKTEM 

borsası 

Çakaloğlu hnn İzmir 
Şahsınızı aliikalandmm bir iş hakkında görü§ülmek üzere tiç ~ 

içinde Borsn riyasetine müracaatiniz rica olunur. 30 

Deniz Levazım Satın alma ko. 
mi'ivonundan: 

11 ikinci kilnun 940 tarihine rnslıyan perşembe gllnU saat 11 vı 
1..1,30 dıı kapalı zarfla eksiltmeleri yapılacağı 25 ve 30 birinci klnun 93( 
tarihli gazetlerle ilan olunan et mlinakıısnları görillen lüzuma binaen dur. 
durulmu~tur. 38 

Türk Hava kurumu lzmir şube' 
sinden: 
l - Kurba nbayramında lzmir 'l.'C ızınire bağlı nahlyelerle köylerdeo 

şubemizce toplattırılacak kurban deri ve bağırsakları lZ.,l-940 cuma 
günü snııt 15 te idare h<.?yetimiz huzı.ırunda açık artırma ile satılacaktu:-; 

şnrtnanıt.>leri Ege bölgesindeki vilayet ve kaza şubelerinde vardn:. 
'1 aliplerin ihale gUnU şubemize \"<!ya bulundukları mahallerdeki şu

belere ınürıı.caaıları. 
2 - Eg<. hölges:nde~i vilayet ve kaza şubelerinin deri \'e barsak ~p.rt. 

nameleri de getirtilmiş hulundug:.ındc.n taliplerin her giln ~ubemize 
müracaatla görebileceicleri ve ihale rilnlerinde şubemizden milıayede
ler'ııe dahi ıştirak edebileceklri iJ!,n _,1:.:nur. 80 4 9 4729 

inhisarlar umum müdürlüğ'/Jn
den: 
1 - Şartnn:ne, keşifname vo plan ml4Cihince idaremizin Bafrada yap 

tıracnğı idare binası inşaatı kapalı znrf usulü ile eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Keşif bedeli 28117,91 lira nıvakkat teminatı 2108,84 liradır. 
3 - Eksiltme ı l/l ı940 perşembe gün ti saat on beşte lsta'Qbuld~ 

Knbataştıı levazım \'C mübaya:.ıt şubesindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gün l&vıızım şubesi :veznesinden \'e İzmir, A~ 
knra baş mUdUrlUğllnden Bafra müdllrlüğUnden 140 kuruş mu· 
kabfünde nlınnbilir. 

6 - İsteklilerin yüksek mühendis veya mimar olmaları olmadıkları 
takdirde ayni evsafı haiz bir miltehaqsısı inşaatın sonuna·kndar 
iş başında bulunJurucaklannı noterlikten musaddak bir taahhüt 
kağıdı ile temin etmeleri ve 20 bin liralık bu gibi inşaatı muvaf· 
fakıyetle yapmış olduklarına ait vesika vermeleri ldzımdır. 
1\J ünakasaya girecekler yukarıda yazılı vesaiki iha1e gününde' 
8 giln evveline kadar bulundukları mahallin inhisarlar idare-
sine Yeya inşaat şubesine vermeleri ayrıca bir fennt 

ehlivet vesikası almaları lazımdır. 
6 - MUhi.irlü teklif mektupları ve beşinci maddede yazılı kanuni 

vesaikle yüzde 7,fi güvenme parası makbuzu veya banka temi· 
nat mektubunu ihtivP. edecek kapalı zarflarını eksiltme gilnU 
ihale saatından bir saat evveline kadar mezkur komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

27 30 2 4 10666/4686 ., 

ç~k kAf'ileai bugün 9ehrimize gel • Senato R;ısı lzmir levazım amirliii aabn alma komisyonundan: 
~ııtl~. 24 kiıtden ibaret olan bu ka- Mehmed. Hahl _. Miktarı Cinsi ' Tahmin edilen Teminat muvakkata İhalenin şekli 
fıle, Bulgariatandan geçmed"ği için Bi\yllk Millet Me~lisı Reisligıne :_ tutarı akçası ihale tarihi gün Ye saatı 

y';llr<.'11tıV7a •Yunanistan yolu ile gel Asil Türk millo!fo,n maruz kaldıgı Kilo Kr. Li. Kr. Li 
:t•ıo~. Buradan Suriyeye aidecekler- felfiketten duydug_umuz acı s~n~uz - 6000 Pirinç 1680 00 126 00 Açık eksiltme 19 ikinci kAnun 940 cuma gllnü sant 9,S6 

tr. dur. Kardeş milletm acJsı kalbım.zdt:! 2700 Zeyc~n tanesi 486 00 36 46 Açık eksiltme 19 ikinci kanun 040 cuma Jr{inil saat 10 

A a;·ni şekilde duyulmuştur. 3000 Sabım 930 00 69 75 Açık eksiltme 19 ikinci kanun 940 cuma günü saat 10,30 }•aks Ahmed Mahir 1620 Zeytinyağı 729 00 54 E:8 Açık ek : tme 19 ikinci kanun 940 cuma günü saat 11 
Metlls verilecek cevaplar için Ri- 2340 Sad~ytı~ı 2457 00 l "4 28 Açık eks!ltme 19 lldnci kftnun 940 cuma günü se.at 11,80 

Montevidecya vardı yn .. et di~anmı tavz:f etmiştir. 4200 Kuru .frsulye 735 00 55 13 Açık eks!ltnıe 19 ikinci kanun 940 cuma günü sant 14 
'l• Bundan sonrn ruznameye geçilmış_ 1200 ,..,..kirdf>kııiz üzüm 180 00 13 50 Açık eksiltme 19 ikinci klinun 940 cuma günü saat 14,80 ,_ ı.Yıont<ıvideo, 8 <Rad.ro) - Ajnks · ~ 5 

"z' ?Jiinosu, bugün gelmiş ve bü ... ·ük te- ır. 3600 Nohut 432 00 32 40 Açık eksiltme 19 ikinci kftnun 940 cuma günü saat 1 
ahtıra~la karşılanmıştır. .J Batan vapurlar 1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cinsi ve miktarı yazılı sekiz kalem erzak ihtiyacı ayrı nyn şnrtnamelerle ve açık eksfltır 

Amı 1 H nreti'l·le mtinakasaya konm uştur. . ra avt ve gemi zabitanı "e- .J t 
refııKı bU"ilk bi · ... Oslo, 3 fR .. cl'-'o) _İki bin ton hac 2 - İhaleleri hizalarınd yn 'ı tarih gUn ve srıatlarda kışlada zmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. B " r 2ıyafet verilmiştir. .. " h U 1. ı d ö "1 bil' 
b ul t.lyafette lnglliz kolonisi de hazır rr.indeki Samastrojili admdaki İsveç 3 - Snrtmımeleri er g ·n nmn yon a g ru e ır. 
!,ııtımuştur. vapuru bugUn şimal denizinde bir tor- 4 - İstekliler ticaret odasında kcyıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedirler. 

">ile ça;pnııs ve derhal batmıştır. Va- 5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Oçilncll maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ırcsfkalnrı ve teminat muvalıtkatalar. 
aze, temiz, UCU~ '>Urun mUrettebatı, diğer bir Norveç ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mliracaatları. 4 9 13 17 337 

vapuruna alınını tır. 

taç 
Her türlü tuva!et 

çeşitleri 

f-Iamdi Nüzh~t 
Çan çar 

Rusyada sansör 
Mo kova S (Radyo) - Sovyet hil

kQmeti, ha;i~ten gelecek bütün mel< 
1 uplara fnnsör koymu tur. 

LJU~ 'J O« 

BEHÇET UZ 
Ço::rk Hast::lıkları 

Sıhhat eczanesi l1ü eh.ıs sısı 
Hn~tn'annı 11.30 dan bire kada 

dPyler sokağınd.,. Ahenk matbau 
\'knınrfa lrnhul erin. 

:Saşdurak BOyük Salepçloğlu ha. 
nı hrşısında. 

'i• i tU PVL# gsaee 

Ucuz Sinema günü 

f(ü türprll Sinemasın ela 
BUGON 

Saat ikiden gece yarunna ka<lar 
BUyüklere Huıuai 16, b'rinci 10 kurut 

Talebe ve çocuk: Huauıi 10, birinQ' 6 kuruttur. 

Bu para ile Altın Arayan Kızlar filmi ile Racanın Atkı görülecektir 

Ayrıca METRO JURNAL ve RENKLİ MlKt 
SEANSLAR : Altın nrıynn kızlar 2,20 - 5,80 - 9 da 
_ Racanın A"'kı 8.50 ve 9,80 da 

&llmanic.u~MMmAmaG•V•~ •• ·o.İııllİİİ:K•Ua~.1A·R·B~A~Z~~~·e~S~E~N~~H~A~Y~D~U~o ....... ı 

Çı·n t? Türk He.va kurumu şube· 
sin 1en: 

Kurumumuzun b:.ı seneki kurban deri ve barsakları 25 birinci 
l<finun 930 tnrihinden itibaren 15 ikincj kanun 940 tarihine kadar 20 
giln mU<ldetlc acık nrhrmny~ konulmuştur. Deriler için 250 barsaklar 
için 50 lirn teminatı nıuvakkatn akçası yatırılacaktır. 

Şartnameyi görmek i!:tiyen alıcıların İzmir, İstanbul, Uşak, Ay
dın, Denizli, .M uğlR, Söke, ~·azilli, Karacasu ve Bozdoğan TUrk hnva 
kurumu şubelerimize müracaatları. l 4 7 10 

11 an·are sıneması f r .. ı ... r:::-;;3646 j 
BUGÜN 

ŞARKIN ve Al~AP DiYAR/Si.\' YEGASE SES KRAI,,/ 
c A Ş K I N G Ô Z Y A Ş L A R I ı·e Y A Ş A-

S I N A Ş K > /ilimlerinin unutulmaz san'atkan 

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

BEYAZ GÜL 
i 

Re j: sör: Raşid Ri za 
Ertuğrul Sadi Tek Tiyatrosu 

MANiSA'DA Ş,. h:r Sinemalında 
2-1-940 ~alı gecesi saat ... O de ilk temsil 

KARMA KARIŞIK 
Vodvil 8 perde 

Yerler numaralı biletler kişede satılmaktadır. 

11-1-940 perşembe iCC i 

iz.mir re T avvrr,, Sinem -sındo 
zan 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinel~rden itibaren senenin en güzel Aşk- Dans- :Müzik 

şnheseri 

H O~JOLU L U 
Fransızca sözlü 

Bnş rollerde: 

TüRKÇE sözLü v E ARAPÇA ŞARKILI Eleanor PO V VE L L 
A'-·rıca EKLER JURNAL son dünya hadisatı Ro ,· ert y O UN G 

lım1a:n .. sm.r-.ıam1 ............................... ı · .,.!~a~~l~r•:•2•~:·:0-... 5~3~~·:-~~3::-~~3~•d~ ............. 
1191111 

.. 

Oyun saatları: Her gUn: 2 --4,30 - 7 ve 9,30 dn Pazar gllnü _ 
11,80 - 2 - 4,30 - 7 ve 9,80 dn 
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Levazım Amil'lıği :,at1.11 Aım.ı 

Komisyonu llanlCll'ı 

• tamir levazım amiri' ti aatın alma komisyonundan: 
_ 1 - l\1ıığ!a garnizonu için Lir milyon kilo çam odunu kapalı zarf 
~ · u•ulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

_ 2 - İhalesi 16 ikinci kanun 940 •alı günü saat on beşte Muğlada 
~ : < yapılacaktır. 

3 - Tutarı 16 bin lira Ye muvakkat teminatı 1200 liradır. 
• • - İsteklilerin kanuni Yerniki haiz olmaları llizımdır 
·. 15 - Tek'if mektupları ıhale •&atından bir saat evvel verilmeli

dir. Şartname.;i komı•yonda görülebilir. 
il - İııteklilerin Muğlada komutanlık satın alma komisyonuna 
' .müracaatları illin olunur. 1 4 7 11 4701\ 

J-ir levazım aMirlitii satın alma komisyonundan: 
1 -'- Ordu kıtaat hayvanatı için pazarlık suretiyle 500 ton arpa sa

·., . tın alınaclktır. 
Z - lha!esi 8 ikinci kilnıın 940 pazartesi günü saat on birde izmirde 
· kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı-

lacaktır. 

1 - Tahmin edilen tutarı 23750 liradır. 
~ - Teminatı mlivakkPtıı akçası 3562 lira 50 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gUn komisyonda görülebilir. 
1 - l.atekJiler Ticaret ocasında kayıtlı olduklarında dair vesika gös

termek mecburiy~t!ndedirler. 
f - Pazarlıi'a iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
• lcatl;<eleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müraca-

atlan. 4 6 84 

l:mıir levazım umirliıii satın alma komi8'1f<mımdan: 
1 ~· 179 çift atlı arııba koşumu yaptırılmak üzere kapalı zarfla ek· 

siltmeye konulmuştur. 
1 -· ·Muhantr.ıen bedeli 9308 liradır. 
il - Muvakkat t~minatı 698 lira on kuruştur. 

· ( - İhalesi 19-1-940 cuma günü saat onda Adanada askeri satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

·5 - Şartnamc~i istanbul, izmir levazım amirliıii Bursa, Kayseri ve 
•; ,. • ·Adana o~eri satın alma komisyonlarında gtırillebilir. 

il - İstekliler kanunun iki ve üçüncU maddelerindeki şeraiti haiz 
olduklatınıı dair vesııikle birlikte teklif mektuplarını en geç iha
le saatındaıı bir saat e\•veline kadar komisyona vermeleri la· 
zımdır. 4 9 13 17 836 

lzmir levazım amirliyi ~atm alma kcmıisycmumluıı: 
. 5 ikinci klin~n 940 cumartesi gönil saat on birde kışlada izmir lı•· 

vulm amirliği -ıat!n alma komisyonunda kapalı zarf usulü ile ihale ; a
pılaÇııkı Anadolu gnzet•siniıı 20-24-29 birinci kanun 939 ve 3 ikinci ka
nun 940 tarihli niisha!arı ile iliin edilen beheri 7722 lira 40 kuru~ kıyme
tinde yekunu 46334 lira kırk kuruş olan izmir tayyare alayı birliklerine ait 
altı aded bina inşPsının ihale günU sehven 5 ikinci kanun 940 cumarte•i 
ırüı\11 denilmiştir. 5 ikinci kiinu n940 cuma ırünü saat 11 de olduğu tashi-
hen . .n olunur. 85 

:ımir le•azım aıairli!ii satı11 alma komisycmundan: 
lıl,lktan 

!136 aded .Ağır sahra kablo arka teskeresi zencirlerile sarm:ı 

tertibatı ve çevirecek kolu 
1000 aded Ağır sahra kablo dolabı 

SOO aded Kablo askı tertibatı 
87 aded Direk mahmuzu 

. .l.-0 aded Emniyet kem.eri 
2S Takım Takım portatif merdiven 

'.t · l - lımir müstahkem mevki ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı 
yaı:ılı altı kalem muhabere malzemesi pazarlık suretiyle sııtın 

. aJmacektır. 

~ 

1 - rnalesi 8 ikınci kanun 940 pazartesi günü saat on beşte kışlııd:ı 
lmıir levazım amirliği satın alma komi>yonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı 22230 liradır. 
' 4 - Temin.ıt ımuvııkkE.ta akçası 1668 liradır. , . 
5 - :artnaıne ve numuneieri her gUn komisyonda görülebilir. 
6 ·:- 18tekliler ticaret odasında kaı..ı:lı olduklarına dair ve;ıika iÖ>

tıerm.ek mecburiyetindedirler. 
1 - l'azar!ığa iştirnk edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncu 

l!laddclcrınde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
ırıuvakkatal&tt :le birlikte ihale saatından evvel komisyona mü-
racaa ti arı. 4 6 3B 

llvrn:nxı <Ll'kıri •atın alma kcmdsyoııundaıı: 
Cinsi Miktarı 

' Kilo 

: ·Bulrur 1500 
. PJrln~ 500 

, Tos şeker 2500 
Yerli çay 10 

· Çekirdeksiz üzüm N o. 9 500 • 
Dolllates salçası 300 
Yulaf 20000 
Kuru ot 10000 
Mete kömürü 4000 
Motorin 5000 
Guyağı 1000 · 

1 - Yuka"'!da cins ve miktarı yazılı on bir kalem yiyecek ve yab· 
. . eak 5 ikinci kanun ~40 cuma gilnü saat onda pazarlık sureti>·le 

• 11atın alınacaktır. 
S- htek!ilcrin bildirilen vaktinde numune ve teminat mektupları 

-. Ue birlikte Bornovada ı.skerl satın alma komisyonuna gelnt<?· 
teri ilan olunur. 

Tesviyeci, Tornacı, 
frezeci ve demirci 

alınacaktır 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü. 
tlürlüğünden: 

Fabrikalarımızdıı çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci, t•Jrnacı !irezecl 
n demirci alınacııktır. hteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale 
pııp mUdürlüğü ile Ankuru, İzmir ve Zeytinburnu si!Ah fabril<alarımız 

mlldllrlüklerinden birine müracaatları. 
19 21 23 25 27 29 31 2 4 ı: 4585 

.u. 
"!.. .. ' 

•• iz mir u_ Olıvier ve şürekası 
Limited 

4 Kanmıoanı' 1940 Pert•••••• 

1 
V. r. Henri Van JJerze 
V APURLARfN HAREKET LiSTESi 

T. A. Sirketinin halkap:nar kum;<ş fabrikas. 
VAPUR ACENTASI 

Atattlrk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

AMERICAN EXPORT LINES lnc. 
~ E W - Y O R K ıı:m 
EXPLORER vapuru 5 ikinci ~ 

nunc"ı bekleniyor. 

Tarafından mevaiaı dolayiıiyle yeni çıkardıiı kuma9lar 

SAGLAM ZARiF 
VE UCUZDUR 

Yeni yaptıracağınız elbiıeler için bu mamulatı tercih edin •:s A T 1 ~ Y E R L E R ı:• 
B'rinci kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş 

MÜCELLİT 

Ali Rıza Evcim 
lzmir: Yeni Kavaflar Çarşısı No. 31 

Her türlü cild, güzel, sa~lam olarak ve san' at icaplarına 
ır:öre yaoılu. 

Bankala:a mahsus şiritli ve vidalı defter ve dosyalan 
anccak müc<ollit t.Lİ RlZA müessesesinde yapılmaktadır 

Sioari~ üzerine lüks albümler yapılu. 
MüessesPnin siarı •aii:l,.mlık, gÜ7<"1lik ve sürattır. 

T. C. Ziraat bankası 
~URULUŞ TA RIHI 181'..8 

Sermayesı: 100,000,00D Türk lirası Şa!H 
ve ajan adedi 262 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri 

Para biriktQ-enlere 2880J l'ra ikramiye verecek 
Ziı aat Lan kasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında ea 

az 50 lirası bulunanlara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşaıiıdald 
pııına ıı:öı e ıkramıye daıi'ıtıl .. 1.aktır: 

4 Adet ı.ouu Liralık 4,000 lira 
4 c 500 • 2,000 • 
4 • 2;;0 c ı.ooo c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 c 40 • 4,800 • 
160 c 20 c 3,200 • 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bjr sene içinde elli liradan aşağı 

JOşmiyenıere ikramiy" çıktıgı takdirde "' 20 fazlasiyle verilecektir. 
Kur'alar senede dört defa, 1 eylill, l biri.ııc ıkAnun, l mart ve 1 ha· 

airan tarihlerinde çekilecektir. 

L<ındra ve Liverpol hatlan için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurlan
nıız. sefer yapac akla~dır. 

Eksir Şahap 

Basur memelerini gi· 
derir. Kuvveti, erkek· 
/iği, iştihayı arttırır 

EXİLONA vapuru 14 ikıinc! ki· 
nunda bekleniyor. 

EXCHESTER vapuru 21 ikinci ka· 
nıında bekleniyor. 
Servic., Maritime Roumain Bucanel 

Köstence için: 
BUCUREŞTİ vapuru 7 ikinci ka. 

nunda bekleniyor. 
PELEŞ vapuru 13 ikinci kanunda 

bekleniyor. -----
Vapurların isim ve tadhleri 'iıak-

kında hiç bir tuhhüd alınmaL 
TELEFON: 2007 • 2008 

T. İş Bankasının 
1939 K. Tasarruf ikramiye Planı 

32,000 L i r a M Ü k af a t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağuıtos, 1 Eyli.il, 1 ikinci tetrbı ta

rihlerinde çekilecektir. 

lKRAMIYELER 
1 Adet 2000 liralık 
5 • 1000 • 

8 • 500 • 
16 • 250 • 
60 • 100 .. 
95 • 50 

250 " 25 
435 

-
-

2000 lira 
5000 
4000 
4000 
60[)() 

• 
• 
• 
• 

,, 475) 
625J .. 

32000 

r T. it hank,uı;:ıa para yatırmakla, yalnız para biriktirmiı olmaz, ayni 
zamanda talıhinizi de dP.nemiş olurıunuz. 

bu· işi gününde tes'im etmeği prensip ed:nen ve 
nunla ift'har eden bir müessesed:r 

......... K .. es•t•an•e .. p•a•za.rı .. d•e•m•i•rc•il•e=r•6•7•·=-6•9 .. •T•e•lcf .. on=rı:•S•99•3 ....... ı 
~~\\U1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııttııııııınıı ıı111&

~ ALSANL'AJ\.. o· '=== istasyonu Karıısında Yeni Açılan _ E t 5 E ~~ E ;; 
Husufi lioçtahanesi 

SAHiBi lzmir , lsanaık 
Doktor Operatör 

19 
· 

9 
§ 

ADİL BİR ., ;: - -= İzmirin Pn bityitk ihtiy:ıçlarından birine tekabül etmek üzere = - -= hazırl:ınan ve her tür:ü fenni tekllmüliit, konforü ve kalorifer, ront- 3 
- 1 ken ve elek,tirik tcda,·iJeriyle mücehhez olan EGE hu8U>i hııstal!esi -

- Alsancak ı~tası;on ka ~~•sında açılmıştır. = Dok or 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
muşammaJ:-.rı 

BAYLAR 
Cçin palto, perdeaü ve İyi elbise 
ve bayanlar İç.İn ağır mantoları 

İBRAHilVJ 
KARAKAŞTA 

Buluraunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

- -:= Her şubeye aid lıa•tıılar kabul ve mütehassısları tarafından te- 3 - -3 davi edilir. 3 

Mües esede her zaman Doktor bulunur. :: 

M. Şevki Uğur 
Bir nci sınıf dahili has· 
talık lar mütehassısı 

Fiat.ar iki liradan başl~r. : 
FAK.iP. HAS'J',lf,AR iÇiN HERGlJN SAB.4.HLAP.l Ml'H- = 

Hastalarını sabahtan itibaren = TELiF ŞUUELICNE AID POLiKLiNiK DE Y APILACAKTJR3 

İzm ir Beyle•sokak No. 82 
Telefon No. 3286 

ve gece \'akti kabul ve muayene 
eder. 

1 ELEFON 2918 §§ 

liıı ııı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ili 111111111 ı ıı • 

Metali um 
AMPÜLLERI 

Bol fsık 
• Ucuz Işık 
Temin eder 

Ma ll~v'ffölk 
BA "'trKENT 

Peştema c.!ar No. 73 

1 ~------~--~ 

1 Telefon 3332 

METALLUM 


