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kindi: 14,41 İmsak: 5,40 

1940 Nüa1hiıl11 her yerd" 5 kuruıtur 
Günü ı<•cm'.ş nn•h•lnr 25 knrn~tur 

l(ont Roma'ya Hareli et Etti 
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.A. 

AK Ti 
F eldket mıııtakalarındaki 
ha a , t t sbit olunuyor 

Fransadaki 
Ecnebiler 
Malları için hükumete 
beyanname verecekler 

Paris, 4 (Radyo) - Fransa maliye 
nezareti neşrettiği bir emirname ile 
Franşada bulunan bUtUn Fransızlarla 
ecnebilerin bu ayın on beşinden evvel 
mal ve mülkleri hakkında hükfunete 
birer beyanname vermeğe mecbur ol
duklarını bildirmiştir. ___ * __ _ 

Gelen malumat; tahribat . . Macar takımı 

tahminden fazla 
ve ınsanca zayzatın Ankara muhtelitile 

oldzığunu g Ösfermekfedir karşılaşacaktır 
--..-.---~-...,.__,,..,......_.,....,., Ankara 4 (Telefonla) - !stan • 

bulda bulunan F. T. S. Macar profes· 
bol takımını 0-8 golle yenmiştir. 
miştir. Cumartesi ve pazar günleri 
bu ~akımla Ankara muhtellti arasın
da 19 nıayis sahasında iki müsabaka 
yap1lacaktır. Macar profesyonel ta -
kımı orta Avrupa şampiyonluk mlisa.. 
bakalarında milhim neticeler almış 
İstanbula gelirken Belgradda, geçen
lerde Türkiyeye gelen Yugoslavya fud
~·oncl takımı Ankaraya davet edil -

---*---
Fransız 
P arliımentosu 
Ayın dokuzunda 

aç lacak 

Balkan Konseyi 
Gelecek Şubat ayının beşinde Bel

grad' da içthna edecektir 
, ı 

1 

yi reisi sıfatiyle bütün Balkan devlet. 
!eri hariciye nazırlariyle muhabere
de bulunmuş vo konseyin nerede ve 
ne vakit toplanması h~kkında fikirleri 
ni sorınuştur. 

Alınan cevaplara göre; Balkan an. 
tantı konseyi, gelecek şubat ayının 
Leşi>ıde Belgradda toplanına'll. mu -
vafık gör!ilnıü~tür. 

G~fenko; konseyın toplanacaiı 
gün ve mahalli, aldığı cevaplardaıı 
sonra ııHikadıı.r devletler hariciye na
zır!E.rına bild:rmiştlr. 

lran sefiri 
Hicaza gidiyor 

Kahire, 4 (Radyo) - !ran hükd -
metinin :\fısırdaki elçisi, haç vesilesi 

1 
ile haftaya Hicaza hareket edecektir. 
Bu seyahatin Hicazda toplanacak bü-

B. Gafenko \tün müslümanlarla görüşme hususun-
'Bükreş. 4 (Radyo) -Har:ciye na. da t>!iyilk bir ehemm· ·eti olacağı SÖY-

zır.I. n.feF~alak;ıionsi{e;;·ş•sında 1 
----1 Z M 1 R---___.
Nakdi ve ayni teberru 

artmaktadır! Paris, 4 (Radyo) - Noel münase
betiyle tatil yapmış olan mebusan ve 
ayan meclisleri, bu ayın dokuzund:ı a-
çılacaklardır. Zelzele felaketzcdeleıiue nakdi ve lllllllllllllllfl' lllllllllllllllllllllllllllUllllllllR 

leden aonra enkaz yığını haline gel .. n parti binasında am<> leler_ il~aftırmayı y Diyorlar..... J?'!ac;:. ::-:!:z~k0r;'.eri. sona ermi~ ve ayni yardım de\'am etm~ktedir. E • ••} d 
Ankara, 4 (Telefonla) - Bu sa\ıah Zelu:e a ·ab nde kam ka,·makam• < r, uiln sabah müd'ıiş bir kar fır- bünc(ler tasdı~ ecıılt:ıış olduğundan, Dün vilayette toplanan milli yar· nstıtu er e 

&a•. \ıçte Şarkı KM h·<orda haf'f biı nın riys etinde te<ekkü: Nkn y::r tır.a.'l ~~k!'n· almıştır .• \cı~,:fa bul.ı _ m~~l.slerd~ m~stace!ıvetle mOzak~:e dım komite•, İzmirlilerin felaketze. 
zelzı•ıe olmuştur. Dünkü şiddetli kar dımcı heyetler faaliyete geçmiş, fe. ıan felaketzedder:n civar '·"liiv -+le- ed•1ecek hıç bır mesele mevcud degıL delere yapac ğı yardım meselesi ü • 
f~rtııı9sı Yilzünd~:· her tarafta 75 san- 'ake.tıedelere elden gelen yardım ı·c •e"ki i~in acele tedbirler al;nmış- dir. zerinde ehemmiy,,tle durmuşt ır. B11 
tım ltıı.lı.nlığındc kar tabakası \'ardır. yapmış, yaralıların teda\';~ine baş'a- tır. --•cc**u• husustaki neşr:yanmızı nazatı dik'rn-

A,,kara, 4 (Hususi muhabirimiz- mıştır. Halk açıktad'l'. Acele çadır Samsunda: D • k h "/l . te alan komisyon, izmirde varlıklı 
den• - 27 birincihanunda Erbaa ve ve barakalar ku. cılmuştur. Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz- anımar a, sa l erıne vatanda~ların teberr!ilerini yükselt. 

Kız /arımız, iş 
başına koşunuz 

ŞarJ't Karahisa~ mıntakalannda zel- Şarki Karaağaç şehı·i, zelzeleden den) - Samsunda zelzelenin yaptı- torpil döküyor meleri için karar almış ve b~zı Us· 
zelcl\in yaptığı büyük tahribat, mu- tamamen yıkılmı~tır. Her taraf en. ii:ı zararlara dair 30 ilkkanun öğle- tel er n~zırla~ıştır. Bu listle; ilzer:.n- Cumhuriyet kız enstitüsü ve akşa!D 
~<ı~rat şebek~lerinde husule gelen ırnz y•ğın 1 halindedir. Köylerde de ye kadar şu malumat alınmı.tır. Kopanhag 4 (Radyo) - Danimar. den ınilteaddıd kollar faalıyet gos- sanat okulu felaketzede kardeşler !çııa 
a_rı1;ı•:lar yüzün·'en geç alındığı için vaz;vet ayn'dir. ln•an zayiatı hak - Samsun merkez ve köyleri~de zel- ka hükumet( bitaraflığına binaen bil- tereceklerdir. lzmirlilerin şimdiye ka teberru edilecek kumaş vesairenin di
şımdı;<re ka~a_r efkarı umumlyeye ar- kında henilz kat'! malumat yoktur. zeleden 1 ölü, 4 yaralı vardır. Hay - tun sahillerine torpil dökmüş ve geniş dar ~ızılay k1;1rumuna yaptıkalrı te- kişini kabul etıniş ve yılbaşı tatilini 
zedllt'lnem ştı. Tahribat hakkında Faka' b:rçok vatandaşlar ölmüştür. ·;anca zayiat olmamıştır. 73 ev ta - tertibat almıştır. ebrru, daha zıyade halk ve memur - kaldırmıştır. Bu çok as·ı ve ulvi t.ıı· 
alınan halıerler şunlardır: :$iddetli kar fırtına•ı yüzünden etraf. ;namen, 93 ev esaslı tam're ihtiyaç -=-+=- le.rın'. pek. az da ~üccarı~ y~p.tığı te · ahhüd, diln mektep müdür ve muallim 

27 birincikfınun gecesi saat 2,05 de la muYasala ke•ilmiştir. nissettirecek şekilde harap olmuştur. t>errıılerdır. K~n:ısyon, ızmırın ya~- !erinin işe ba•lnması ile flit şekilde 
Ta~ova mıntakasında fasılalı olarak A'lkara, 4 (Hususi ll't.ıhabirimi1- Çarşamba kazası merkez ve köyle· Mısır, Japonya ile bir dımının, bazı vılayetlerde olduğu gı- kendisini göstermiştir. 
vukıı .. bul~n zelzele, bu şirin kasaba den ) - Dün gece San13unda saat rinde 43 ölil ve 12 si ağ'ır olmak Uze- muaheJe akJeJecek bı d':lr,maması ve devam. etmesi içın Fakat mektep tatilleri dolayısiyle 
ıle ko~·lerın Oçte ikins;nı enkaz yığı- 2,55 de dört saniy" devam eden bir re 129 yaralı :var~ır. uı "' "' ted?iır.e:k alml ıştdır. Ş mdıY.e kadar henüz Türk kız ve kadınlan bu mesa-
nı halme gct'rmiştir. Zelzele, "arp_ zelze'c olmus.tur. Hasar yoktur. 53!l ev ve dukkan, hilkOmet kona- Londra, 4 (Rad"o) - Kahı'reden cüz mı tar ar a teberruler yap&n · · t' ak d , ı ·d' 
t k 

• - . d . . 1 f , bazı n1u··ess~e ··e t·· 1 d t ıye .ş ır e emem.s eı ır. 
~n şar a doğru başlamış, mütead _ Ankara, 4 (Hu•usi muhabirimiz- gı, emnıyet aıresı, posta te gra , bildirildiğine göre japonya ile Mısır .. . . • 0

• ' uccar. nr an, e · . . . 
ılıd defalar f ,ılalarla sabaha kadar den) _ Şarki Karahisarda iki gün_ mezbaha binaları tamamen, 539 bi- nasında )'akında bir muahede imza- berruleunı yükseltmelerı istenecek- Kend!lerıru, ta!cbesı bukndukları 
devllm etmiştir. İlk zelzeleden iki dür yııvmurla karışık olarak yağan -Devamı 5 inci sahifede- anacağı teeyyüt etmektedir. tir. Bugünden itibaren faaliyete geçi- müessesenin bu yüksek hareketine 
·'altlka so k b lecektir. iştirake davet edi•·oruz. Üçüncü, dör-
" nrn vu u ulan ve iki daki- •• f • , ktı d~vam eden müdhi~ zelzele, şe _ • • Hastahanede yer hazırlandı: dilncü ve beşinci sınıf talebeleri bek-
hlr1!p.k; bOtiln binaları yıkmıştır. u e 1 e 1 m 1 z :Srzincan ve havalisinden varalı lenmektedlr. Bir Tilrk kızının ve ka· 
(1100) ev tamamen yıkılmıştır. (

250
) . felaketzedelerin izmire de gönderil - dınırıın dikereV:i tek parça, göz ya,ını 

ev yı1olmak lizereilir. Geri kalan bi- mesi için dahiliye vekaletine müraca- dindircek. b:r sırtı rnıtacaktır. 
~al~r dn. gavri .~nbili İ•kfin bir hnl- at edilmiş ve izmir memleket hasta- Kızlarm•z, i~ başına! 
" ~dır. Ilı_rçak koylerdeki bina ve is- • - Devamı 3 ncü Sahifede - lllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
itan vazıyetıcri nvnid;r. ZelzeledPn lngzltere ve Fransa ,·ze tamamen anlaşt k 
sonra kasabanın. bir i!·i yerinde yan ... ı Yardım seferb erıı·g~ ı· 
~ın çıkmış ve o sırada e•en siddetli 
b~zgifr~an ~tmfa P'ravet tehlikesi 

.. ş gi\. termısse de halkın gaFctiyle 1 •it be 
ŞQ~~~:~ı~uzş!il~~ vilayetıerıe telgraf ngı ere Ve a a J ze ge- Felaketzedeler için hariçten de iane· 
1.e t~l~fon muhah<'ratı ta"1""1en ke- ' J J b 1 d eılmı,tır Evleri yıkılanların hali çok ı er ge meğe aşıa ı 
per~ş:{~~I~r enkaz ne kapanmıştır. n •ş kredi açıyor ar <1.nkara, 4 <Hususi muhabirimiz. 

' * ~ı~n;a şim~!;~~a~~k:~o~~ ıTr~'~~k~u: Paz1rtesi günü 
Finla"'nd· ruş teberru edilmiştir. 

ıgaga Samsun vali muavini, fen memur. Metaksasın isim günü 
Yardım Paristeki Müzakereler bitti. Menemencioğlu ~~;e~: ı?:~z~1 a:~::sm:t'::e~~ e~ı~ 

d S 1. 
ı d ... kf miştir. Aynca 11 kişilik doktor ve sıh-

Amerika 400 tayyare av ette o gaga a ugragaca ır hat memurıarınaan mürekkep bir he-
J yet te ilaç vesair malzeme ile Erbaaya 

gönueriyor . R.oı;ıa. 4 (Radyo) - Stefani Ajansı gitmek üzere yola çıkmıştır. 
Roma 2 ı (Radyo) A 'k h.. b:ldırıyor: Aı • • ı • Zile kazası köylerinde yersiz, yurd-

kfimeti 'Finliindi ·a - mı:rı a u- Londradan sorra P2ri•e gelerek Ur ma ll gemıcı erı suz kalmış olanlar, kaza merkezine 
)arlık bir kredi ;aiı! ~~O ~ıly~n do- kaç haftftdanberi F"an;:z ricaliyle mü. S J ll k nakledilerek iskan olunmuşlardır. 
seri vasıta ile 400 b a bu ra er en za'kerelerde bulıınm:ıkta olan Türki- anua a açarken Kızılay, biltiln felaketzedelere 31 _ 

yaresi de gönderecek~~. ardunan tay- ye Hariciye Vekiil~ti_ ı:'enel ~ekret~ri yakalandılar cak yemek ve ekmek dağıtmıştır. , 
Bal 4 (Rarl\'O) _ y d k . Nııman l\1enemencıog1 "nun rıyasetın- . Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz-

i · ' · ar ım omıte- d k' h t ·· k ı · · b't' • " B A 4 (Ilad ) V d e, Fınlll.ndiya için yii b' f , e ı eye , muza ere erını ı .rm. Llt. oune• ıres, ' yo - on en) - Ankaranın ingiltere bilyUk 
Iamıştır. z ın ram< top- Tam bir itilafla neticele'ıen bu mü- Graf Spee kruvazörü milrettebatın - elçisi, cenubi Afrika hükOmet;nin sa-

Kopanha" 4 (Rnd . ) D . znkerelere göre, gerek İngiltere ve ıre- dan be~ kişi, b r sandalla kaçmağa mimi taziyetlerini haricive vekilimize 
'~. ' 0 - anımar- h J t d 'k bb t · · d d , ka fabrP,a• ·"ıerir ıc; .. ıı·ıs rekse Fransa, nro evazımı e an teşe üs e mış ı'e e erhal yakalan bildirmiştir. 

mtoekkais•emiyen L:r zat, ~:~la"'\'v·;,.~ etmtekkhu•d·:suııda kT1 'irkiveT~: kııenishmi1k mı~tır. Çin milli hükumeti, Türkiye zelzele 
o 'r alının k fi.zere ık· .1 . f · k ygs a re ı açaca ar ve ur ma •u - felaketzedeleri için 50 bin Çin doları 
verrnistir. mı yon ran !eri için piyasalarını daima açık bulun- Casus [ar yakalandı teberru etmiştir. 

, S~~kho~m~ 4 <Rnclro) - Isveç iç:n du~a"".klardı~ d ) A. O~lo. 4 (Radyo) - Finler, şimali Mısır Yefd partisi reisi Mustafa 
~.m .ıye · r te•·!nn~n ı n•"'!l ye- · arı•, 4 (.,P. YG - Ha\".l' ıan~ı F:n;antliyada Ruslara casualuk ya_ -·.ıha~ pa~a ,.e !ılı•ır çocu.· h'ın:ıye he-
kO~~ on m'' :on beş ril.t bin. ·krona bildiriyor: pan bir şebeke yakalamışlardır. Fin- yeti reisi taraflarından Büyük Millet 
balıgA olmfkuştllr. İ'lgiliz - Fransız - Tlirk müzaker!- I•!! den m!irekkep olup, bir zabitle iki Meclisi reisimiz B. Mustafa Abdu"Jh•-

meı ı ndan ~ .. ,, ı ·ı k ı B M · • ı 
0 

1 
' cP « crı ere Uıyya,. !er; memnuniyete şa~·an bir şekilde · enemencıog u kadıı:ın idı.resinde bulunan şebeke lik Rendaya teessür ve taziyet telgraf_ 

~er, bu 
1 
a~t 8 ınunda Finlandiyaya sona ermiştir. Türk he;·eti reisi • 'u- ken Sofyadun geçecek ve B~lgH ba~,·e- tevkif edilmiştir. Zabit, teesslırlin _ ları gelmiştir. . 

rnııı 0 ac ır. 1 man Menemencioğ'lu, İstanbula döner. kili Kö•e hanofla konuş"cakta. deıı k~ndi kendini öldilrmü~tilr. - Devamı 5 inci sahifede _ 

GenPral Metakıaı 
Alinn, 4 (Radyo) - Gelecek pıı· 

zar günü başvek·ı general :\Ietak•ıı
-Devamı 5 inci sahifede -



(A!'!ADOLU) " 

··terle k Günleı·ce ö 
tesadüfün 

11C k-kucağa ve 
rdığı cani 

Terhis edilmiş 40 genç, o gece sevgililerini anarak 
rüyaya daldılar. Yalnız bi ·i sag kaldı 

insan, tavşan ve ça
kal ar bir arada 

Bir arabanın akıbetinden korkuluyor 
Sular yavaş yavaş çekilmeğe başladı 

l;·i hatıraları çı:ık, klltu atıra'arıı k. •ta ·~tıYOP!ardı. İk.nc,. •::ııf, ;- V 3p o!t•uğu iç n bir şey olmamıştır. Seylftp sahalarından alınan hahcr Değirmenderede: 
.ız ~Ja. n. Auk .. ıa ııaı ı, <luıı, günı_erıle.ıı e ılu. n .ııırı ı ıı k.ı; :->' • t r. ( Çw ı- .·.ı z.,., ıda turalı. ilecek bir tek bin:. 
b rı ıçınılzı sızlatan n.ll!l fe!akctııı cü ın•f talebckr. bır lıa a I; •ıe laı k· lmamıştır. ı:3eh.r dümdüz bir hal lere göre her tarafta sular çekiirn~k- Jleg:ıınendere nah resine bağlı 
canlı ~alıitlerine haziıı bir · t ,· ! o' u ]arı 1~.n kı men kurt la' ,Jc!ı- ::!mı tı. Bız, hareket l'ltığimiz g!irı tedir. !ıi&h•ul, yol, köprü zararlarını Gün,üldür köyünde iki gözlü taş köp. 
yapanlarla dulınuo<tu: Zçlzeı ıin ler. u.ıııu·umartesı g!inü akşamına kadar yakında tespit etmek mümkün ola- rüyü, fıızla .Yağmurlardan husule ge-
\ üc:ıllarından bir kı,;mıııı altµ gt.tilr- ) •ıl müdh ş olanı yangın oldu. Yı-ı hiçlı r sıhhi imdat treni gelmemişti. caktır. l~n •eller tahrip etmiş, alıp göt;ir · 
dOğil veya et külçesi haline getirdôği kılan l•inalar, turlü tr..irlerle ak a- '1urun ebebi, hattın karla kapa!i Man•'•ada·. mü,tür. 
yaralılardan ilk kafiı.m·n saat on ı>or, yanıyord ... Yerin ııltınıbn krır- olnın ı idi. Yollarda dondurucu !ıir Deii'•rmendere nahiyes, dahilinde-
dördu kµ'.k llç geçe Ankaraya ge _ Kllnç güıültnler duyuyorduk. Kims~- '"""k dalg.,sı vardır. Zelzele mm_ l\f~nirndan buraya gelen haber1e- ki köprülerden ücünün temeller, de 

K!tnunıJ'-anı 19,~n Cur .. 

Yakında bir toplantı 
yapacaklar 

lvnir ze.rtıny.ıi'ı lhr;Jcatçıl:ır bir
liği 'tatüsil \'ekiller heyetince tasdik 
edilmiş ve ticaret vekitletindeıı mıntn
ka cicaret müdürlüğüne gelmiştir. 
f!ugün!erde zeytinyıığı ihracatçıları 
:oplanarak birliğ' teşkil edecek ve 
heyeti umumiye toplantı tarihini tes
ı,it edeceklerdir. İzmir p~muk ihra
cal<:ılar b'rliği heyeti umumiyesi d» 
< vın l t inci günü saat 15 de oda s:ı
lonunda toplanacak, yeni idare ve 
ıııııralcaba he,nıilerini seçecekler, bir
lii!'e ıı't muhtelü işleri müzakere erle
ceklerrlir. Aza olan pamuk ihracat -
çıları, birliğe dahil olmak için 250 
~er lira aidat verecekJordir. 

---*---
lrcegi hıtber:. ne kııdar da çabuk ya. nm hatınna yangınları Röndürmek t:::kn tndaki enkaz altında kalmak- re göre seylfip zararı çok mühim'1!r. epeyce tahrip etmiş, fakat köprüler 
"llnıış .. Tren vaktinden •ok önce, ze',m',,·orrlu. H•rkes deli aibi olmuş- tan kaı-tulanları bu sog·uk ve açlık Vilayetin Ilacıralımanlar, HacıhaEI :rıkılr"amıştır. Ö 
' ' - 0 l V · • ı H d ı k.. ı C d demişte Hamam mahallesi nele bllyük bir ı.: .. ıabalık, garın önünü tu, Ben sebepsiz ve manasız, ölen \'R- old!irclü.> er ezırog u ve arman a ı oy e- umaovaaın a: 

Yangın 

cloldurmn~t t Herkes n göz fi şarka \ınlar;nın b:rer külce haline g•lm!,; Şimdi, kızıl ay müfett!•i, emekli ti tamamen su altındadır. Bu köylerP Cumuovas1 nahiyesinin Bulgurca Emmi oğlu sokağında Akseki bankası 
b d hh! · el b 1 k k k hk h ı l lb 1 8 ı ' hariçten kimse gidememektedir. Har ]föyür.Je 1000 dönüm mezru arazi muhasibi B. Mustafa Uysalın evinde 
akıyor. Dı~rı a ı ım at ara a- cl'f:et erine bn ara a a 8 ar " a pı· ~. a.ti <!inliyoruz · mandalı köyü halkı, sulardan biraz su altında kalmıştır. Şa<nl - İzm!r yangın çıkmıs, bir oda ve mutfak ta· 

!arı, içlerinc.e oturulacak yerleri çı - gül' ı '.nsanl~·a r~stlaılım. Pir Be'k<ım!i{inde h·r arıza olan ve vü- "k kl b 1 kö .. 'ltf 1 d Uh' b kl ki 1 marn.en yanmıştır. Yangının mangal . 
kartılnı'' ol rn belediye otobüslerı, ç~kları toprak altında kal- c:ıclümlıı muhtelif yerleri berelenen yu se e ,u un an y camııne ' ra Y'> urı a m ım ozu u ar o mu~-
sıralanmış. <ıalk ara.,nda gözü .-aş. mı !ardı. Yıkılan evlerin altında fl. Sait Ter~en nııııtakasındaki ilk <tmi~tir. Boğulan var mı, yok mu tur. Su taşıyan kamyonlardan bazı- dan diişen bir ateşten ileri geldi!il an· 
1 k k' B' f ı 1 • · ' • b ı meçhuldür. !arı, yolda kalını tır. Vilayet nafia !aşılmıştır. Ev sigortasızdır. 
ı olanlar o kauar ço ·ı.. :r u tıl< kalnrak Mfes a mega ırr: :an u an- o<arsıntı dolayı-iyle kızılay tarafııı - İçinde a!tı kf4i bulunan bir araba- müdilrlil['.ü, muhtelif mınt~kalarrla ___ k---

yavru, yanıtdaki ihtiyar kadınm iki- 1ar, bılsbtitün açıkta kalanlarılan da vazife ,e bu mıntakaya ::;önde - 1 1 t f d .. "ki •uların ehemm'yo .. tlı' mı'ktarda ~ekı'l- S 
de bir ete· ı~i çek'yor: .fa ha talihli "<llmuşlardır. Oniar hiç r!lrr.i~tir: nın se "u arı ara ııı an suru ene- ' ' · ıhhiyede tayinler 

k d - k rck götürüldilfll ve iç:nde bulunnn - miş rılması •ebebiyle şo•e ve köp•il-
-• Söyl~, nine ... Annem gelece 0lmaz•a lı'r gece e soııu tan ~n - c - Tercandıı + 'iklel' yaptı'ctnn 'arın tıoğuldukları söyJ,.nmokten'r lercloki zararı tetk;k ve te•pit iç!n fen D:kili hükOmet tabibi B. Süreyya 

nıi. hayd! si')rlesene ! .. > madı!ar. Hararet, sıfı n altında 11 •onra dönmek il1.~re Malatya yolu B'rkac kayıkla bazı sevli\pzede 'i''- memur) an gl\ndermiştir. Kurtaran ve Urla hükumet tabibi B. 
İhtiyar k1dının gözlerinde, 0·111 dorece idi. 'le rl~n~rken Erz:ııcann uil'rarlıın. ' , 

b:r parçacıJ teselli, ınjdel, b'r lıatıcr Donıluruou hir rüzgar esiyordu, ti. Perşe'Tlbe günü Ankarada olacağını! 'ere ekmek, peynir ve helva gönde- Seylahın !lk 'inlerinde l\1anisaya Nebilin maa§Hırı 50 liraya, sınıfları 
verebllmEk için canın; bile fedn,·a '>i Yardı. Riz, buraya hareketim'z _ tahın n ediyordum. •·ilmi tir. Bazı yerlere •d!erden a - ~önderilmi~ olan dört sandal dün kam birinci ıforeceye terfi ettirilmiştir. 

k I r• iinçlara ~ıkan insanların, ayn' tehli- vonlarle lzmire g')tirilı>rek sahiplerine Karaburun •eyyar sıhhat meın•ıru 
hazır bir •~iz okunuyor .. Elden n den önce, i•tasyon •efin'n Gelik kı- ani•eler '-en; "ene Ankara,·a ge 
gelir ki?.. haşını kücüğOn göreır.!ve- 7.Jn'rı Hç gOn vıkıntı rasınrla kal- •!rdi amrrıa. h•)•atım, '>'·· tesnd!lfe kcden ağaç fistln'ne çıkan çakal Ye l'rilmiştir. Taşan Gerl'z sularının faz- B. Alıdurrahman Samim Sağlıksunııı·, 

' edil bir ye·e çev!rErek lıaz:n hazin ılıktan onra ölümden kurto•ıldızııı '><>rçlıı ırak .. F."''neaııda bir i•tnıı •:ıv•nrılarla birlikte birkaç giln bl- 'a •Oratla akma•ından bu •andallarıhn fstanbulun Ön~rli dispanseri sıhhat 
içini rekiyo~ı-: Kara l .. lı.ri, cokta,ı duyrluk. Hayatla ölüm, giinl"rCP pek bul " ardır. Selıri:ı en ;.,· oteli .. J:kları öğrenilmiştir. fazla iptif•ilo .. rıno"'o"'l"ti" memurluğuna, Emrazı sariye müca.-

1 ' • ı d o de!esi eski sıhhat m•mur•ı B .. Kemal ıılmı!itır. ·•tin J.ir •ava• yaptı ar. ı n.<a)an.ı:- ' ra R katta >ı:r oılada l. tıyıır -
Bu ··~ral tren'. rzincandan arrı- gii/ >anılır bir ~in!r mııl<n,em•ti ve fom. c .:e Fr t ikide b'r sıır•ıııtı ile Tabanca kı"mı"n? Onbı"r yaşındaf .... ı· Dinçer Karaburun $eyyar sıhhat me-

Ian ilk J..ah d Harelc.ıti 5ıra ınd' da_,·ar.m .. kudreti gü •rıliler. Burada •ı.ı•andım. Anladım ki zolz•le olnrnk- murluğuna tayin edilmişlerdir. 
kinde iki .rü~den fzla yaralı var- ·ıra,ı rlc!;il glb· ııözükür amma. '" tııdır R'r yangını iinlemek içiı. ıam. . ıı=----
nıış. Bir k.sr.ıını Sıva•a. bir kı mır.ı h:ılciknti -:le kavde'me~ Hizım: F.irer bavı ~öndürmek istedim. Ka;ıı:nı • bı"r hı"zmetçı" kız Beledı'ye ı'şlerı' 
K'.lySPriye bırakmı•lar diğer yaralı - hu ze!zP]e, ba•ka hlr ynrle ol•ay~ı. cl·ı7•u '''' 0~ı,e,., ,.,. .. a•:aııılım. ı:>:ır - o·ten delı'nz"n 1 a-

' IRr da Aı'karnnı.ı şef1<at kucağııın sağ bir tek in•a.ı bulamnzdınız.• <ıntı ıı kadar .•idretli idi ]fi bir ı·~r I~ Belediyece hava gazı fobr:ka'lncln 
kalmıs... Subay kendisine derhal lıcıstarıe- de tutunmaya imkl!n yoktıı. Ru ~'1':\- d d. l d. Nasıl kandırılmış ve inşa cttir;ıınekte olan tujj'la baea fi2 

Treıı. tal!! vaktinde geldi. EvYel-i ye gitmcsıni tavsiye eden arkadaşı- ılr l:h te•ad;;f, Leni muhakkak lıil' r1 ~l Q lll en l [ ? metreye yükselmi,tir. Havaların faz-
oorm"I o!:'.h posta ve bir kaç yolcu ıı , euııları soylü)·ordu: l\liimde"l kırtardı: Yanı'?' da !:."• bıı- ,., ne er yapmlŞ la soğuk d<!vnm etme•inıl 'l işçiler iki 
rngonıı ... l"icz\erimlı; ııönlGmüz h'ç <- - Günlerce ölüler!• kucak ku - 'unnn b;r karynJo har~krt;n •:dı'-. _ Gazibuıvarınaa Foçalı Ali Cantürk İnönü cadn°sinde GUmrük başmıi- günd< berı bacada çalışıım"nıakta _ 
io;te-nedi~i halde yaralıları arıy0~. ı:ağa ya•tım. Durun da biraz sağk"!l •.iyle ·7.er;me clr."·ru d'i•tu. O sekil- ·;e .şoför İbrahi~ Başın. clüml~tiyle d..irü B. S.,yfi Aydının evinde hizmet- dır. Bacanın umumi vilksekHtl 55 

f'k olare.k yalnız bir gözünü nıev- in•an ''ilzü görev'm .. > de k;, k 0 -vol • .ırnı alt bo,bihınıı sı- netıc•ıPnen }, d:se tahkıkatına mild. ci on bir yaşındı. İkbal 35 lira çnlarak metre olacaktır. 
fanJl\ bırıkacak şekilde her hrafı \'agonlann icfnJen d•ırn adarı ya- ~i~ıp kaldım. \vairım ve kalçam f _ deiumumHi~çe nna:n edilm~ktcdir. açmıştı. Zabıtaca yapılan tahkikatta ---*=--
"ırılmı5 b·r baş görüyorum. Bu a • ra;ııar ~ıkıror. Dro]<tor nr, l»rbi'i ar. rı~ ha'de sıkışmı•tı. Arkamdıı 'ıeni Foçalı Al·nın karmnı Bn. Elıf C' n - ikbalin, öt~denlıeri genç ;,:ızlan i!ıfal c- ho l ~ 
~er! nrta 'Tlektep subaylarında~ b:r ka.,.,a emirler ver yo"Inr. !lk 01.ırak tazyik eden b'r kuV\·et vArrlı. Bok- türk, Focndan müddeiumunıltığc eden ve Naınazırah mahallesindtı otu- ,.;,ar Ş ugun doğurduğu 
11ızba ıdıı. Donuk ve mu tarip p:5z- ha•tahe.neye gelen, bir ihtiyar ka - tım ki, ~öken duvar, !lstüme do!!'ru celbedilmis, hıldise yerinrle. ~tonıobll- ran 60 yaşlarında Fatma adında bir hadise 
eriyle bi~e bskıyor. B'r tarııfüın d:ndır. Kapıda, ker.dilerini karşılı k~vma tadır. de bu!tınan tabanca kendısıne gils - kadın tarafından kandırıh!ığı ve kü
rnsta bal'ıcılar, itfaiye nefe•lerin;n _vorlar. Kerıc:l' kPndime kurtulmam iht;m~- ttr lıı~"· bu tabancayı .tanıyıp tanı- çük kızın, para mukabilinde bazı kim-
3rdım!a• yle yaralıları \'81;\"0nlardnn S•lğu" a rağmen üzerinde kalbi ks- 11 v Jet,, Qt.PI, corlcleve kııdar b,, _ :ı;arl"{ı eo,ulmn•tur. E!ıf •. koca•ında selere satılmak istendiği anlaşılmış:ır. 

1 ~:kıırm:ıt'!adırlıtr: Bunlar. ihtirnl', dar te;ıılz, be~·az gömle!i'vl• •c Jvr. nıı . C'ördi\O-ilm manzc-11 t'ivler il•- •ıyah >.aplı, toplu, küc!l.k bır t~?nnca Suçlu kadınla bu işte rol oynıyan on 
renr, çol"'ık, lcad•n, e ·kek, 2engin, ler ıır~•ında do\a~en ha tahan~nin nerto•elr lıi• fernnttP irli: l<nr~ •e. bulunrhığunu. ıniıddeıumumılıktek; sekiz yaşında Zehra adında tanınmış 
·"1<ir, hı lli<a biltlln Türk cemlt•ctı baş doktoru RQ tü Çap~ı. lıer 'ıiri<''P lı'r, <lor",,,<o.., l"P)en bo"•ık h0"1ur~"- tabanc'.cnın o tab~ncav~ benzediğini. bir kız, zabıtaca yakalanmıştır. 
alıiatin lılç ayırmadan mahvett'"i ıırrı ı::.•·n konu•u)•or ve te•e'li "~; . lıır n•1c ~.ı 0 i"'•~n gilriiııil lı're •n,·. f•kı'_ l.unuıı ,?"n' tıbanr, 0 .ol•.111. ol - Küçük İkbalin parayı gelişi glizel 
•atandaı"'.ardan öHimden kurtula'>''· vor. Kıv,.,•tli b'r dnktıır. " J~h'nt '1'1Han ıe" •h" ?Alim 1 ;r k""" 1 n ·ıı:~ı~"" bt 1 •'.ır~tte soylıyemıye - sarfettiği, sınamalara gittiği, Zehra 
ııı o!ar..ardan bir cOzüdilr. Ger!Ç lj h!r m!ltehn••ı• ve rl~"•rli ''r idr.rr ••liyle "''"'" o•+,~n ~'rj1·npcln, Ynr """ ·~gını fade etmışt r. ile otomobil gezintileri yaptığı, Zehra-
ıbR)', /.nka•ada blrşey olup olma- adamı v~•ıflanmlRn önce örnek lıi• varwı" •ii'nnları ,.,.ı,.,,l',.nrdn. tnıı. -~ -- ·· ya 3 lira, Fatmaya da bir lira verdi-

lı!iını rf.l"lıvor: insan olan hu muhtere-n hekim'n alA- •;, f•r 'R+ '"'~"' lı'• ·i·'~o ,,~,, • ...,,.,, · V ./,. hk "k f ği anlaşılmıştır. 
-• ( .-!'rken :volda ~el bastı diye kıuı. yar~lılarlll ha•bhaneııin mil•- O·aca ölümle peııçele•ti!r·mi gören ft QZQ 4.ll l Q l Üzerinde 3,5 !ıra para bulunmuştur. 

lkiçe~melikte Mescid sokağında 
Hüseyin oğlu kömürcil Ahmed To. 
kay, sarhoş olarak Mehmed oğlu O.. 
manın evine faarruz etmiş, bıçakla 
O•manı sol koltuğu altından, l<anu 
IUıyr yeyl şoJ elinden ve Osmanın 
baba•ı 111ehmedi de dudnğından ya . 
ralamıştır. 
Ü3manın yara•ı ağırdır. Suçlu Alı. 

med de barağından yaralıdır. 'l'ab. 
kikata adliyece devam edilmekte. 
dir. ı!r hab t a~dık da ... • d!vor. Ynn'na fik kııcağında ·ılaC'akları ihtima - evkı•f nıem11r\anndan il. İh•on, her Gene evden almış olduiu bir elmai 'ir-

i' akl~,n hır kaç arkadac:n sordu- mm ;iki olarak kendile 'ne sükiln vo •ar:ıfta tahlisiye ekipleri teşkil et_ Şo /ör, ne diyor? ne de elde edilmiştir. Tahkikata de~ıım 
'il li:m .. re hemen hemen ayni ceva- riyor. miş olan a•ker1ere lınber verdi. 'Re$ Geçen vün Seydiköy civnrında De. olunmaktadır. 

o.,.-__ _ 

Tütün satışı çok 
ağır gidiyor 

•ı veri)"-,r: Hnstah~nen:n kapısındaki feci kn • altı ~r yeti:;erek, arkamdaki dıvarı nizl; treninin bir kamyona carpt>i!ı- --=·*·=--
l • - Öldü, öldii, öldil .... > ~ılaşmalar yilrekler acı•ıdır: Sıhhate skıya nlı:lılar Ye berelenmiş bir hal- nı ve kamyon •oförü Halilin hııfif. Ad} 

ı ' F;ıe!il')'ı onun ağzından şöyle din- a•lıın gib• bıraktığı evladını, r~r.ır' le beni çıkardılar.> kamyonda bulunaıı amele eniılili iye Ve zabıta 
•dik: \'e ·ekr de~i•miş bulan şu zavallı nn- İlıt'yar alhav. A•ap bozan bu müt- ırunarr<>m·n ıı\iır y;ıralanrlığı va ik'n 

• - Zelzele, salıyı car ambava nenin ıstırabına bııkınız. Evladım. hi• ınarerayı bir tarafa bıraknrak, ei,inin haetahnneılo ö!diiO-iiııii ·az. faa}ı"yetı" 
1 ağJın ı gece ve t:ım ~aat ikide ~1- •ana ne oldu, k;mler •eni bu hale •ch'rrJ,,ki faciayı anlatıyor: mıştık. Dün lıa•tnhonerlen •"knrı Hıı-
r 1uştur Sa.-.ıntı o kadar ani olmu•- koydu diye hıçkınyor. Faknt bu su- •-· !laç yokt•ı, doktorlar:n aşağı fil. müddeiumumiliii:ı> getirilerek '•- Adliye ve zabıta ve vilayetin diğer 

.t:;ge mıntakasında tıltün satı~!ıın 
çok ,-avaş devam etm~ktedir. Şimdi
ye kacl&r b(jtün mıntokada •atılan 
tUtün m'ktarı 18,5 milyon kiloya bn
:.ğ olmuştur. 

c .ırki, 1içbir şey rapılma••na im<an ali, binler, on binl•rce insnn sormak- v ıkarı h~p~ı öl•nüşt'i. Kıırttı)aııları, ticYnı> ed:lmi~tir. Şoför. munvın rı ua'relerinde 1939 s'ne~inde yapılan 
. ulu~ş:nnmı•tır. Zelzele. fasılaşız O· tadır. Ailnh lr.urtarını ır. İn•an bu man - <!ğara ·çme•indcn ve goför mnhıılli- işleri gösteren birer istatistik hnzıı- _ 

,ı '1all •eş tlak'ka kaclıır !lrdü. Ev- Ölümden o dnkik'ldıı, tu\'alete g·t rnralnı" gördükten •onra, kader·'· e- n'n dumanla ilolmasınrlan treni gör- !anmaktır. Bu istatistikler ait olduk-
c e14 st~a sola, tekrar aağa ve so!a, nıc'< ll~•re kalkmış .ıldıığu iç•n, yal- c le. V.ilnü ve vakti gelmenıiş ,,. "Tll- med'lt1n'. knznnın bundan ileri gel- ları veıd\lPtlere gönderileceklerdir. 

n·oo.--

Çocuk esirgeme I , kaı_;-1 nta11Yebt,aşadğı~an yukanda ıioğ n!z lı~•ına dO•~rı h~r k la ın ·rt·>r a in "'Y "· dif(rıi >öylemi tir. ACII'.CEZADA: 
• .ı ~,.,. e .r ar e ... Çö1<il;ıtıı!Pr, r:ır· ·ıe lnırt· ıı ı; ııç bir mCteah·t. f:rz'ncan ehrinde l.IHI miktanııın ~ Şehrimiz AO-ırceza mahkemesine Çocuk Esirgeme bakım evinde bi

rinci kanun ayı içinde 162 hast:ı çocuk 
meccanen muayene ve tedavi edilnılı, 
75 lira kıymetinde giyecek kumıış ve 
elbise dağıtılmış, çııcuk yurdunda 
lj leyli çocuğun yemesi, giyrl!r!lınesi 
vesalr bütun ihtiyaçları temin ed!l -
miştir. 

) ı ı 'kılm ılar daha ok bu aonuncusu - Frzinr:ındn t u tn.1P ta• bır kıı H"sıın >';"d" clol•sanı kadar oldu - Beledr'yeden bı'r ·'-ı -· ı ı ld ô ... 1·ca "eçen sene jçinu.: 489 dava gelm'~. 
t ı tın ' •• r Ye o u. yan sars:nt;,.ın neden Lu kr •. r ••r "'unu tehMin edepim. 'eııle"i clcg·,;ı, ' k b ·ı 

1 ı . 1, • 9 • • , • " '135 i arara. a.ır anmış, 154 il yeni yı-
r ta.yon b:nası kı<men, k1$blar netice e· ''er 'R''n: şfyle aı-latıı·or! • ·ir kn~e.nlan saymak lJzımdır. Boz1nkaca nul ıncı okal.ta nl sa- 'a devredılmıştır 

1 l ısme1> hariç olarak hi~bir yerde ta. c - Ba •ıtbr n iı,şa tarz·dır 'ci, t.ı- 7.nb'tler ar • nda kı lada nöbet- vı\ı evde Nnil Atım imzas;yle aldıji:ı- · _:.._*_ 
ç 1 1 ~tUnr tae kalmadı. Erzincan rner _ r:ı:ını•ı bu ~urlar •ümul!f'. olma •nn •P ola,,lar kul'tuldular. Evlerinde o mı7 bir nıektııptrr Eşrefpuşayn k4.lar --- --
lı 1 ezin·te kurtulanların sarmnı bP;ı oehep olma t.ır. Kerp!c rlı arlan Jıir- lanlnraı büyük bir kısmı öle'", T"l - ~let2:cn otobü~leri'1, •:ferleri~in Ka- Tı"rede de zelzele 
tt 1 nca1' 1000 kişi !<adar tahmin edi _ birine bağlı~·an kala la• vıil;ıııı il'< -rath~ncdc yang:n çıkmı~tı. Hfc tıboglu caddcs 1nde '\ 1gha11e knr~ısın-

Fakir ve .mu.htacı ~u;wenet olan p
•uk)arını gıydırtn<'k ıçm 6 ailere ı:i
yecek eşya \e :ıyakkabları tcm!n edil· 
miştir. 

1 orur•. Fac'a, toplu nüfus bulunan .>ursıntırla çökmUf ve altında~·ıe~i k JJ'<ıer< n söndürmek hctırına bilı la (Ok) İ•lreti bulunan m2halle ka
h erleftle dah1 •iddetli olmu tıı:·. As- öldtlrm!l<tilr. İ•tasyon blr:a'I sall-1 nı g-Plm,yordu. ran korkum, mi• lıi.; !ar ıızotılmıı.oı ve bur~>'luki lı;ılkın 'in 
fı 1 eri ı rta okulun birinci sın•f talelıe- betol} olduğu .ç·n kurlulnıus•·ır. h.ı•- ••y'lir Faka+ orr.cfa hHc lı'r Pnno ka 'lıl!yacının naıan dikkate ıılınma8ı 
teıı ; nde 104 ölü vard:r. Bunlar, Ost in tek katlı ve tavanı ta'Tlumiyle .ah- -Oe,· ... mı 4 i:n ü •ahifede - ric:ı edilmckteılir. 

Diin gece saat 2 de ve ~abah 8,25 
de 'firo kazasında Uçer saniye devRnı 
eden haf;f iki zelzele olmuştur, Ha
•ar yoktur. 

1 ' ' .. 1111111ımıııs1111:1 .. :.::;; ...... ::311ııır::ısı=a11 .. Z111::11111111ıı::=::11 .. ~~== ...... =-...... ımı ....... ıı= .. 111 .. 111• 

lıJ --.Jsl AM T RIHI..- - Y.·:l< değil midir? Vicclansı1 1 ı~ ·ık günlerini yaşı:ıdığı sıralarda Me- caret Ye kahramanlık gibi ahvali lıu- det ve şehir bu suretle idare olunur-
'l ı · dei7'J ı,ıid:r ki, •Allah birdin dlyeıı ti nede Evs ve Hazreç k::ıbileleri ile Ya- susiyeleri ile kendilerinin de aslen A- rlu. 

v: et 

H l\J 
bir in~r 11 boğmağa ka'kısıycrsun ! 'ıudll"r bulunuyordu. Rn iki kabi'e rap olduklarını gösteriyordu. Fatyun nam111daki reis, yahudiler 

Z. 
/1Uhamme Ukbe bunun üz•r;ne abasını Resulü na•ıl Yemenli ve Kahtani idi. Vak- Yahudiler, Medineyi adeta küçm 1rasında yetifmiş ve ıırtık gelin ola-
; j krem!n bcğnzındar. "ekti. iyle Y<'mende Arım seli namı nltıııda kale.lerden mürekkep bir şehir haline 'ak olan her eenç lcızın, nıutl'!l-a bir 

I-7azret }' hn me,J başka bir ;ıiln 'ıüyük bi; su baskını olmuş ve o 1--.wa- getirır.lşill'rl'. Biilün arazi ellerind• ·ece koynunda kalmasını emretmistl. 
Zilmecaı 1 'layırındıı Eb~ Cehl'in ·· feli\kete düşmüştü. Bunun üzeı·ine id'. :'IIerl•e"e ve ibadeth.1ne!eri de var 'ahudiler, ilk defa buna itirı.z et~i•
hiicumları:ıdan birini daha atlal'ı. Eıecl kabilesinden bir şube, Harise lı. Bu nı•yanda bilhas~o Beytü:me1re •r, fakat •onradan muvafakata mec-
El.ou C hil, taş ve çamurla üzerine sııl- nımındak; r '•i ile Yemen civ~rına veı !ahir edilen medreseler meşhurdu. ıur kıılmıılardı. 

- 90 - Hazret Muhammedin üzerine fırlat- dırarak: miş ve· burada Yahudilerle buluşmuş- Yahudilerle yeni kabileler arasınd: }fer Yahudi kızı, evlenecej!'i sırada 
Jıladamkl kendi kabile 1 ve ynkın tı. Kureyşiler kahkahadan kırılıyor - - E~· ahali! .. Bu adam sizi kandı- tu. Bu reis!n Ev~ ''e Hazreç namında ilk zamanlarda iyi bir münasebet te '>ir gece gelinlik tuvaleti ve 5üsü ile 

1 aıı'-n buna masaade etmemişler, !ardı. rıyor. I.akırılılıırıııa inanıp ta dinin'•- 'ki oğlu ··ardı. Kabi~e'eri de bıı isim- e~süs etmişti. Zaten vasi ve mUmbi! eisin hanesine göturillür ve onun kol-
z usıl olur da buna taraftar ve mü- İçle•indcn biri, okakta rast geldiğ: den v~z gc meyin!. ''r" isofoten Evs ve Haz•eç olarak tes- •lan arazi, kaff,,sinin ihtiyaçlarını k .rının arasına bırakıhyrırdu. 

1 manakAr olabiliriz. küçük Hazret Fatmaya: J)iye bağırıyordıı. Re•ulüekreııı re- -n'ye eılilrli. nin edebiliyordu. Reis, bu hayvani ve bayağı arzm.u-
~' . Cevabını yerfy rlardı. Di!ier taraf- - Git te bak, babıına ne yaptılar? çerken. ayaklarını :ne.itsin diye yulln- Dnı i rr· lnra göre. ~1°cline havali- Fakat zaman veçt!kçe Yemenden g 0 .u, Yemenli kabilenin kızlarına ela te~-
,. '. n lbu Cehil, Ebu Lehcp 'e arkadaş- Deyince H ıret !'atma geldi ve Uk- rına diken serpiliycrdu. inde n• •·•n ıı A·~lı's'ıın YnhudUe- 'en kabileler efradı çoğalıyor ve -ına. -nil etmek istedi. Kabile reislerinden 
rı · n <:endisinl ısrarla takip ve iz'aç \ıeye bedduada bulundu. Bu ~erait nltıııd:ı artık muvaffn - ri. hek1k1'e" ırk ilibnriyle Yahudi i- "e,·l faikiyet müstesna- hakimiyeti :V•- Raifin babası ve Aclanın oğlu Malik 
k ı mllcten bir dakika bile fariğ olnıu- Panııyır yerlerinde. arkasından t's- kıyetin tamamen istihsali imkanı ~za- mişler .. Hatta vaktiyle Hazret Musa vaş yavaş ellerine geçirmeğe başlı - "endi lıem~ircsini evlendiriyordu. Ay-

\T'l.\rdı. ima bir aes duyuluyordu: lıyor i'ibl idi. tarafından Amelika tayfası üzerine yorlardı. ~i emir ve ıra de kendisine de geldi: 
:ıc:eııelıt, Resulilcltrem namaz kılar- - Bu adam yalancının hiridir. <eYkedilen bir Yahudi kuv,•eti bnradn Medine Yahudileri bu halden der- - Kız kardeş!n bu akşam rei~in 
n drafınıla dolaşır. kahkahalar a- Hazret :Muhlmmed baeını çevirin- Bu hfldi•elerin cereyan ettiği tarih- '·Almış ve Yahudilik bu suret'e Ara - hal endiseye dü~tuler. Aralarındak' koynuna verilecek. 
r 'ğlenlrlerdi. Bazan secdede bu - ee karşısında Ya Ebu Lehebi yuh ıd ıerden bir 'lene evvel. Medine civarın- "'•tan topraklarında dal budak SAimış. rrıevcud ittif@kı bozdular. Bu suretle. Malik, bundan de)ışetli bir surette 
ı 1ıığu sırada Ozerlne pis eşya fırla- da bu Ceh!li görüyordu. da En ve He.zreç kabileleri arasınıb r'albuki, nij!-er bazı makul iddialara ".\I dine h~valisi, Yahudiler ile Yemer· ılnlrlenmlşti. 
hr ve bununla zevk alırlardı. Hat- Gene bir gün, haremi~erifte namaz çok şiddetli. çok kanlı bir muharebe sıöre. '.\l•dinc"<' oturan Yahud'.ler, ırl< 'i abileler'n mütemadi kanlı çarpı~ - Bu n~ demekti•. Reis bunu ancak 

ti i lazan secdede boğaıına bezler ve kılıycrdu. t:kbe bir kaç arkadaşı l!e cerey&n etmişti. i ' •ariyle del(il, >i!n !tibariyle Yahudi- Talarına SAhne nluyordu. Yahudilere tııtb'k cd.bilirdi.. Fakat 
!">1Jil dolayarak ta•yik ettikleri bile geldi, abasını çıkardı Ye llzcr'ne atıla- Tarihin bundan sonraki aksamını dirler. Nitekim b•mların isimleri de Bu meyanda bilhas<a bir hadise Ya- ·;apılacak bir eey yoktu. Kararını da 

y ı ' oluyordJ. rak boynun• doladı. Sıkmal!'ı ba,ıa- iyice tenvir edebilmek !ç:n bu muhn- Arap milletind~n olduklarına delil teş- h•1dilerl<' Ha1reç ve Evs kabilelerinir vermietl. 
Y tir defasında namaz kı~arken Ebu dı. Hazret • hhıımmed bOvilk bir ltl- rebenin •afhalnrırı kısaca tetkik ede- kil e(tro•ktedlr. arasının bUsb!\tUn pçı!masına 'r'ıarı ~' - Bel'! d~ o~a bir ~)'un yr.ı 'a>mı 

f "'(!in teşv!ki ik? :11ııyyetln oğlu U'«- dal içinde bekl!vordu. B • sırada Eou llnı: •' yni zamanda :ITedinP Yehnd\ler! du. :Medine sehrin'n Yahudilerderı b' 1
• 'la jförsün .. 

j. icve pill.iklerini ıop!ayıp ıreldi VQ Bakir yeıı,tl, t.'kbeye baiıı•dı: ~eltke, lallmlyet mücadelelerinin fıtri kabiliyet ve iıtidadları !azla ce· reisi vardı. Bıı re!s, bazı ahklm vaze- - Devrın. ede:'k -
1 

rı 

it 
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eıaket kar:-;ısında 
( A'.'f ADOI lf\ 

f Uüs .. r:.drkteı·im 1 
Ihtikal"ııı tepesine 

Çeli yumruk 

,. 
iz mir 

-Bat tu.ı.fı 1 İne; sahifede -
hane"iıı<le 100 yatak h.ızır!aııclığ' bil. 
diıfüni~tir. 

Dikilideki çadırlar: 
Dikilide Lulun~ıı Ç" Jırlardnn ~OG 

7a~e::;,i, "-'ornıı ve ·zm'r t,lrikİ\ le acele 
Sıv,a,.ı ırönderilmi:tir. lıikilicleki zel-
7ele ıel!a etzedeleri kızıla\' tarafın
dan inş" Ptt rilıııL; ~la ahşap prv -
yıınlara tııınaırıeıı verlestirilmi ·!er -

Macar"st r ,Ba Mus 
yapacak 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

dir. . · ' 
Aynj3rııı•: 
Halkın arni teberrüler: hızla de -

'am e.tıııe1<tedir. Toplanan eşya ve gı
da .maddrıleri, her ak~•m devlet d~
mıryf!lla ına teslim edilerek Sıvasa 
sev kedilrr·ekledir. 

• • 
l lJ 1 a 

Kont Saki; mer/,ezi Avrupada yaptığı komünistlik Rusganın, 

propagandasından mülevellid endişeleri Mussoliniqe bildirecek 

Alçnk ve bayağı bir ~·caret madra
bazlığı ile, bütün vatandaılarm en 
ileri mübren1 ihtiyaçlarına kadar 
•okulup, hatta fakir vatandaıın mi
de'line giden b;r lokma aıcak yemek
ten bir nevi ze-ki gümrüğü alan ihti
kar, yavaş yavaş, fazla taş yemİf bir 
köp~k ııibi araılk sokaklara sapma
ora başladı. 

Dün, fırsat düşkünü ve mal bul
muş nıağııbi gibi, harp gürültülerini 

, Rllzalnda: 
• bKazal~·ımızda da n kcli \'C :ı:'1i 
.e eı·rillp devam etmektedir. 
Ödemişte 3000, Kua. dasında 1500 

Bcrgam~da 2750, Tireıle 1767, Ke
~alpaşada 1650, Sefer;hl~arcla 700, 
n!eneme.nde 850, Ba,··nclırda 2HO, 
Urlada 1 000, Torbalıd 357 Borno
~ada 7r'\, Seyd kö;·de 3"'1, 'Bucaıfa 
~2~, l_{nl'~ıyaknda 1213 lira teberr;ı 
edılmı~ ve kızılay kurumuna vatır•! 

la kat Yapacukt r. 
J\.eu+- .::><Ik:ı:in sevnh~1 ._. on vl.P n -

recektir. Bu müddet '"rfınd:ı ıı.ıri· 
.-iye Pezaref i'leri, lıizzat ba \·ekil 
Knı t 1 ele taıafından tec..lvir oiuna-

'~u~t Sakinin; paza•t 00 i günü Kont ni'tl k rıropa:ı-andasmdan mütevel - istLmar ederken, muhakkak ki, ak· 
Cirı'ı<.' i ü birlikte Homa.v:ıı. gideren., 

\!u~~oliııi il de gi.' ·üı.::rceği \·e lııl

merkezi 

id e,rlh~e 1 ...:ri bildireceği söyleniynr. 

Sir~-i mel,afil, '\Iacarist:ın harici
~ e na '"ının oına 'eyahntine bliyük 

Bııdurrste, 4 <Radyo) - ::llac:ır 
hacici, e nazırı Koni Saki. bıır:ın ita!. 
/aya lıareket etm:stir. Kont Sak·; 
Cıım.:--~rtesi günii \r t,;llE'diğe muvR-ı.a -
!at <'derek \'p orada, it:ılra harici~·e 
naz.rı Ko~t Civ.•ıo :ıe .nılhinı lıir mü

.:..:::.:::.:.:.:::c...::::.:..:::.::...:..::::=..:.::.:..~~~~~~~~~~~~--~~·~~~~· 
K ı "'ti- el,ı~ıı1mi~ et atfetn1ekt.~dir. 

oüli.melin bu kadar seri ve bu kadar 
şic!det)i olacağım uınmamıştı. Fakat 
ihtilcôr acaba, büsbütün defolup git· 
ti ve va.z'yet normallf"şti mi?. Bizce, 
pe1c o kftdar da d<'ğil.. Lokantaların 
fiat !j!t~1eri ile tu afiyeci ve hurda
vatçıların e!yl\ t-tiketlerinde bile ka
naatki.- ·~e ihtiyatlı bir ihtikirın m:ıı-

mıştır. · 
iki nı'lsaınere: 
Parti Karantina ocağı temsıl ku!ı. 

~_)'ın 6 'e 8 inci gUnU akşamları. ff · 
1 ııkct":e.lcler mcdnatüı or3k •n!o . 
•.aınd" ılti mu•ümeı·e 'rr!ıecektir. 

Çok gÜzel 
Hab.,r aldığımızü gore, lım·r pıı -

muk meıı•ucat Türk anonim ~irket'. 
ııa}\dı. teber~tiııııe iliivct•n. ·(5000) 
mc!re ~aput lıezi vermiş. ıı,-rıcn ku
ma~ vt 11ııttaııiye teL rr!iünU karar
la~~ırnııştır. Fin 

z ğr 

er, Somu Sa:mi ı·lı:ırebesind~ 17 bi1~ 
askerini imha etm ... ğ _ m!.lvaff _~ t ol dul 1r 

us 

Bal ·an1arda 
Kar ve sog~ uk kesi Lirıtıp du·uyor. ihtikar, hüıun 

hüviyeti bütün ahl5ki vaııfla. 
Belyr:ııl, 4 (Radyo) - Yugo"lav- rt ve ruhu ile, baıı şiddet!P ezilıne

.' l n·~ her tarafı karlar altndadır. dikçe kuyruğunu kımılcl~tm,.ktan 
Siıhu:ıet derecesi, sıfır altında 30 za hali kalmıyan bir yılanı .,,ndırır. 

! k. dar dUşınUştUr. Kırk yıldaııberi bu lh 'k• . 
'-r.~• ,_;::_,,: ,"ı:!l"~·~t-~. Tuna nehrij ·•• _ıı_,.rı~}~hdı~~~i:ı}'.u~~ı::1;.;k 

1 '>u. tan '-' ..ı on.!1•.:şt r 
At na, 1 (Radyo) -Yu11an;,tanın v•tan.nı.~ 'is ôind" bo.s kalJırmıya. 

h~ı t rıt ında v~ biıha•sa l\laked~n - cak ıekilde t•.,•leyip ezmek lazım
'! ile Tı:ıkyada !"Od1:iş soğu;. ha. aır. s:~, falo'r bir milletiz. Her lok.
küm •Ür"Tekte lir. SLihun~t, Te•al _ m <'kıneğ·mizde nıh1yetsiz d"dinme
\ ada. !'ir altıncıa 14 dt.:.r. ler vp alınteri var r. Yediğimizin, 

Beyannanıeler atmışlar 
Roma 4 (Railyo) - Alnı ın tayya. 

·eler, dün Ci';!~1ub1 Fran~a üzerind.E 
ue .. rak be\·annamele:· ~tmışlardır. 

~eu., Şamlı Şükrü m!.ıessese ·i de, 
evvelki nakdi ve ayni teberrülıııe ilfi_ 
\'~olarak 200 rift yeni ayakkabı h~
dıy,e e1miştir. l.min; ,. rmek istemi -
Ye,n di~er bir hayır sahi ı: (fi fi) ta kını 
koylü ~lbise<i teberril ·tmiştir. 

Helsinki, 4 (Radyo) - Fin ktlll-ı Be s~vret tank •• 2 )> icuııı urub .. ,ı irıi:mt'arı kcsi'nı. tir \ Lehli tappareciler 
!arı Souıni~almi mıntakasıııcla !lt'l'i · hr p e m r. ı ta_, are, . ,r,.ı~~ ı k P;..r., 4 ~acyc) _ Polonrntlaıı 
ıan edikn Ye rkatıı dı·nım eyliyeıı ·lü~ D ıı'zde kıiç• k ıntbadeıııeler ulnıuş- 1 ıı .. mıryolu • ı te;rar Lomlı:•ra man et- aç 'ı ı Leh ılcrılcıı teş ;üz tayyııre
man kuv\~tlerini el' an tuk.iµ etmek l- t c. nıi~ ,.t! Ll:ningrac. ize ıne '11ilvonla,·- ci. },1n fı.ı d ~D a gOnul:tt gitmeP.P ka _ 

0

t;tii.;!11=~·ıı VP giydi iJn:2in, miras ye
di 01ını3•a bir mi!Jf' te hürmetle, ta• 
manıen norıı.ıal ve hatta ucuz olma•ı 
ktiza ~der. Muht .. kir <1enilen hain ti. 

oin, hu şekilde vicdani bir mül&ha'Za 
taşıvl' hiJ<fl!-cf"ğİne kı.l'iyyen kanj o1-
mAdığırnız icin, yukarıdaki prensibi, 
ceza haha=ndf'!, hi.ikUmetİmİ%ce hir 
"""a~ olmak iİ?Pl"e "leri aürüyoruz. En 
küçük b"r ihfki.r hareketi, kanunun 
az cm: şiddc tli cezası ile karıılaıma
lı•.tır. Neltrr sevkcdildi 

rar~ırı. komitesi, dün toplanmış \'e 
aalıy"°"ıne devam elmi~tir. 
nuıı akşama kadnr bmir haikın;n 

Kızı)af xuruınunr yaptıgı para tc • 
bertuu ~7295 liraya yükselm:ştir. Bıı 
iüne !radar t:.?berru olur.an ve Kızıla\' 
tııriıfınd>.1n zelezle mıntakasına sevk 
edilen ezya, battaniye, yorgan veoa;re 
182'\8 p:...rçadır. Sevk olunan en.ak ta 
1724~ kılodur. 

Manifatura - tütiıncüler 
Du1 şehr· ıizdeki ltlarifatura \e 

tUtıtn tS\cirleri toplııııar " felüke•ze -
dele~ Jar~ım için faaliyete geçmi · -
lerdıı Bu ıkı sınır tüc'1•larımızın fe -
IAket•·e•lelere yüpecPkları yardım mik
tarı ~O '.ıi ııl:ra tahmin ed!liYOr. 

Verilen kumaşları ellıise 've cama
şın diktirmeK üzere Kızıla,· kadınlar 
komiteııi faaliyette bulunm~ktııdır. 
----'---------~-. 

Batan vapurlar -
t o . .ııo. 4 (R «l) o>. - .2300 tonluk E'
onya 1 andıralı Nına ıl Ankon vaı,.ı;ıı 
~n, şimal den!zinde torpile çarparak 
ııtmışlardır Ankon, iııgiliz Rahi!le -

tihı;!'n kömUr alarak E tom·a\'a dön-
mekte idi. · · 

Mühim bir mülakat 
. Lmdra, 4 (Radyo) - İngJı .. reııin 

Çın ~efiri, bugün Hong - Kongdan 
s.nnkıne müteveccihen hareket etmiş
tır.- · 

SefiT, Mareşııl Şan - Kav - Şekle ba-
zı .. h. · m • ım meseleler etrafında konuş-
l'rıuşUır. 

---<ıo*o<>---

japon hey' eti 
Moskovada 

. ?.~tloYa, 4 (Radyo) - Bir japon 
tıcare! heyeti bugün T~kyodan bura
ı·a a-el!niştir. 

Elli mCPhkiim 
lkf bin kişinin kurtul
Nıasznn gardım etti 
let4nbul, 4 (Telefonla) - lmralı

claıi etvelcc Erzincan hapi>hanesine 
gönderifmiş elli kadar mnhKiım. Er _ 
Zltıcar. hapi3Uaııesinin yıkılması üze
rinP ~kaklarn dauılıırak iki bin kişi
nin lt.ırtulmıısı.ıa yarılım ettiklerin -
den, !lalan mııhkOmiyet müddetlerinin 
ıtffl BUyUk .!illet ~1eclis!nclen !otene
cektıl'. 

·lirler. 2 l'aııuıı•ı<an. l Rusların iki tay- ca lıeyanııameleı atr. ış,ard r. ınr ve ·mışıerdiı. 
Şimalde hınıuıın fr\·kal•de su - . ur"si ı: · ürlılmııştür. 

ğuk olınnsından haı·ekiıt duıımıstur.; Helsmki, 4 (fic.dro) - B'r ltalyaıı 
Diln Mann,rhaym hattına )·apılaıı ?;c.1,.;iniillüsU idaresi ıde ve 'çleriııd' ital
<if Rus hücumları, yerlerinden bir .rn- ~·aı. Ye Finiandiy.'l Qilotları buluna ı 
nş bile gerilemiyen Fin kıtalar• tanı- Fiıılfıntli)'a tı:yyareler; bugün Rus•arın 
fından püskürtülmilştUr. üs olarak kullandı:darı Estuııyanııı 

------c- on-------

" ey ap 
g0,. .. yet tayyareleri, dün He?~inki, \Taı.el ad~sı üzerinde U('.l'lHtşlar ve üs- s k h J d 

Abo, Hangoe ,·e Kemi şehirltrini bum- sil bombardıman etırişlerdir. a arya ne rinin Sll arı -e ri cen 
ıardıman ederek büyük hasaratu 'e- SoYyet clafi bataryaları ates aç'Ilış-
ıebiyet vermis!errlir. Ru,lar, """ :u - Sil dP tayyarelere hiçbir Ş~Y olma - çekı•lmeae ba,s•adı 
'ilanda hariçten Finlilndiyaya y~rJım mıştır. Fin ta)yareler! ~r~rmaıısk ..., .1 

•elmesine mani olmak makRarl'vle limanını Ye demirvolunu müessir su- Ankara, 4 (TclefOıılaı _ Adapıı-le,u,ar on gün ıaı ında trnıame,1 çeki-
Finliindiyanın liman ve demiryolh.rı- re te bomb. rdıma~ etmişlerdir. Us - larındnn gel•n hr'lerlere ;:ö p Saknya lecekt .r. 
n sık sık bombardıman 'ıaslamıslar - tupta bulunan Rus kuvvetlerini hom - nehrı ·n 8 arı L m lr. D~n.1en-' y 0 •rdııın ose ve l<6pr!ilerin vazi
hr. bnrdıma:ı eden Fin tan·areleıi, ağır ıeri ular on 'antim ,ıımisc;r. Adupa-ıyetıni tdkik için vilayet nafıa mudü-

Lond~a, 4 <R~rlrn) -:- !ll: in<?!liz •·ıyht v:rdi1'.1~islerdir. zarı, muhakkak olan büyük bir teh,ıke rG, fon meınuıları ile Hc'lıleğe harel:et 
•azete"1~.ın. n;kerı ı:;ırhabı~ı, hP~ haf- . Sn~;n:sal:;ııı ~.harp .eden .~'" ku\'- der 1'ıırtulmuştur. 10 mahalle ve 15 etmiştir. Henüz : ğır nakil vasıtaları· 
adanbcı ı de\ am eden Ru,, a - Fınlaıı. \ etleıır .r. .. ık\l e ku\\ etleı ı alma la- kö\· hcııüz sular a !tında bıılunuY~rsa nın ı,ı mesine mü-aaıle olu.ımamak-
liya harbi. hakkında ; uzılığı yaw.l:ı •ına ma.ni ol~n Fin tayyareı;:·i, mu- da· tehlike lllt\·cucl de1'iJ~ir. · J tFcLr. • • 
1usla··ın şımcl:ye kıdı r ~·aptıklan hu- hıırebeııın. Fın kıtıılarıııın lcıııne nf. Dernml, rnğı•lar olmadığı takdirde 
ün muharelıe]e,.i ka··lı tmi~. buna ırıu- ticelenmesini temiıı e, l'1mişlerdir. Ru• · ' ' ' 
abil Finlerin de muhiııı zaferler ka - asken kant;n!eri tamıımen tahrip ~- -----=~o-=~---
~anmı~ r.ldukla ... ıı .. Rıı•lanıı ıimitle- ıiilmi>;tiı. :~o,·yte ger: 1--m·yetlerıı;ıe ünı-

edir. Ruslaı'. ~' !1 hafta ici~rl • h~ıtl~- Şin1tli;e k d r dü.-.Urü 1 nıü-. olaı -L5ll 
"in~n tahaKklık trnt;d:ğini kel\ detınck- hirn -ı:aviat VPrd:rilr1iııth· . eş ya 
·ıııı dııha iyi takYi;' etmc!Pr·n raı!- 8ıı\\et t:ı_n .. re·iııclen ~!!isi Fiıı tıı. v - l« nbııl 4 ( fpk,c.,ıla) -A:ınan- ncmtPket'mizr ithal •d lwcsi ıcın 
nen ilk güniercleki lıa~kın f!r~utlurı- rcıcil<'ri tarnfındau dth~ilrülrni.i~tür. ~ııv \ .:ıd ı.n :-:e\', e'lilc1ikt ~·ı S'lrra harn '"iikı..ırıı:-tinuı. .ı Almanva ara-ıında bir 
11 urtık. k3_yl~ttni\;_Jordir. .. ~:et -e~ir~eri,_ ~o~~i:-;almi rnuhareü. ir.- ;13sh ~'1~~cR. \ arna, Tr'yl'~ e YC Kö~- !\nl1-1ra hu~uıe ge~m~itiı· n~ :nallar. 
·- Hel .;ınkı, 4 (Radyo) - Re•mı teb-j ~ıe 17 ,hı,n .kıs~nııı tama'.1ıen m:.lıvolrlu-/ • nCP limanlarını'a }c;l ııı on Hltı m:ı.J ~ "-"nda lııııaııır:;ızu getiril<•cektir. 
ıg: ıgunu ,,:,,Jrr.n ~ıertlır. Fınhı.ndı_\~a kL.:\ ;,on n1ark'1t Alnıan t;rarcıt t>~vasının 

Kareli ,. ·µhe,intle Hus topçu faali- vetleri. gölü!ı '.ki cen:ıhıııdaıı ~ıedıyeıı · · OO=--~-----
·eti şitldı,•r olm ı'tıır. Paytııle nehri R~•lan .sıkıştırar~k ıamamen •mha et
·ephesinde Rı:,!ı rııı çok ~iddetli hü- ını:leı·clır. 
·umu piıskürt~lmii tiir. Bu civ.ırda dL Londra, 4 (Raıl)'o) -1'v<çle çık'ın 
J.er bir t~aı r;.ızda muyuffakıj et:0:iılikle Sc~yal Demnkr:ıtin p·azete~inin ya1.th~ 
ıetıcelenmi' ir. ğına göre Fiıılıincli)'aııa Ağlajeı-vi mın-

Ladoga "Ölü şimalindeki askeri taka;<ında 2 Rus fırkası Fin 'tuY\'etler' 
'Tlıntakada Liltiin gun muharebe ıle - tarafınclaıı ku":ıtılmak üzeredir. Bura
>am etmiştir. dr.hi Sovyet k·uvve•!crinln ::ı-erilcri ile 

00=------

Ga p Cep .. de e ı 
J'ari>, 4 (Radyo) - Fran,ız k:ta:ı-ı sv!.ıı'ıruş ve nrn!fımat topl.ıdıktan 

tı, Sıırın garbında mi•h;m ınuvr.ffakı- "''nra dönmiıştilr. Diğer b'r Fran•ız 
;·etler kazanmı•hrdır. Bi: Frar.3·z ıuüfre~ si de, Alma:; :rntıarından iki 
ınüfreze~ı, Aln1r..n hatlc:.~·ına kad~ı ~.;irh~ Oi..ın!"Ylü~tür. 

.Aı-.,me 1 · kuku:ıu ve cem;yet niza
mını tekefffl eder. kanun, bir avuç 
lehle1:t1 C"a1n·u!\ .hatta bunu açlıJın sev 
kiyle çal1'H$ . bi• hırsızı bile bir, iki 
renC'ye mııhkUm t"derken, t•caret ma• 
lce•i altın-la, h~rke,ten ve hiç dur- . 
madJı,n çalan muhtekiri ne yapmak 
l.;.zım<lır? 

Bcynu':"u ipe ,·tr~~n bile azdtr. 
Günde ( 50) ku•uş kazanıp kırkı ile 
k3rnın.1 d"yu,,.-..n ve on ku~funu taıar 

f ~d~re-k diüer ilıtiy&clıı.rrnı da kar
ş~1nrn"ğ1'. ça111ar: bi "" "şçirlen, b;r san'· 
atkard n. bir vatan-laıd8., ça1mak 
it!mt-!<, 'lr.Un Y""'arrıa k11.hiliyet/ni ke
mirmek ve kırmr:k, azaltmak ve çU. 
riitmek -:le:nrktir. Buna kartı müıa
ma ~a mı olur?. 

İtit:.;e; ize- pÖrr.-, hükUmet, bir ka
rı•ın layihası hazıralmıştır. Bu k:ınu
o,ın • .. ,.,. l"'etnini bilıniyoruz. latecl(il
n1 • :z: :te şudur: 

Ticareti, bir dolandırıcılık vasıtası 
h"ıine ı:etİrmPmek ve halkın aldatı
lıo f\C\yu'maa1n1 menetmek İçin aza
m! he\s!la~İvet, a7ami şi"det ... 

Bu ş<-kilde yi;ksPk ve kahredici ce
zalar, a alt-t ruhu~l\ uyacak en belli 
b.-lı :;elnmet un•urlarıdır. Din ki. 
tanhrımn bahset~'kleri melekler de. 
~- 1 ·z. ir.s.anı::l4 Bayağı, fena, geri ve 
hal"İs taraflartmız vardı,.. Bunları 
daima kanunun murakabe ve ihatası 
ı::ı ltınC:~ bulundura,.ak onları, raıtııe
le su.-sda hurad-ı. kuduz köpekler ıri
lıi dol~'°mal<.tan mf"netmek vazifemiz
d;ı Çü,.,kli ·zararları kendilerine de. 
ği1 , c:emiyetec\'t-. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

I
~---"\ 

Italya Mntb atı :~TE~~~~~~ER ı 
M •• İİ f•k} • k }} } t•f • ~fon günlerde garp cephesinde harp u e ı erın, o e { ı ve serı yar- R b d Al faaliyeti artmıştır. Fran•ız keşif müf 

d d b ı 1 d• USyanlnt S!ÜllÜD irin e man- rezeleri Zigfrid hattının Uç kilometre 
ıffi a U UJ:!IDa arını faVSİY. e e tyOr ~ ya\ınına karlar sokularak Alman ke. 

t d bulu •ht• şif müfrezelhi ile ınüsademeler yap-
Paris, 4 (Radyo) - Romadan ha- lektif olınn•ı lüzumu u tebarüz ettir- yaya aarrUZ a CffiaSl } lIDa • mışlardır. 

ber Yerilivor: mektcdirler. } d k k } Dün il" Alman ke•if tayyaresi ile 
ltalya ~atbuatı, müttefiklerin, Fin- İt•d.ı:a h!ikiı:neti, Finlaııdiyarn yar- in en or uyor ar Fra'lSIZ kesif tayyııreleri ara•ında bir 

lfindiyaya yııpacaklan yardım etra - ılım ıcın hazırlıklara ba ·lrn,,~tır. muhare'>e hrn<. 2 Alman tayyaresi 
fıııda uzun mütalealar dermey3ı, et-,AJı•mıı11111••uı::::ı•:ız:s1ı1iı=c:m:;;;11ıs::ıım::::ıcıııml'!llm1•wı~ıır-waım•a~ 1 Londra, ·1. (Radyo) - Deyli Tel - df' ür llıııliştür. Fran'1z ke•if tayya -
mekte \',! bu yardımın çok seri ve kol. Ha .... d ı" se 1 er - 81· g ı" I er 1 graf g~zetes:. lıalınaztr 'ltu~ya-Alman- r~ı i, Alman hududunun 250 mil ge-

ya Ye ıtalyıı munas:~etler, hak~ınd:ı rılerinrle ucara'.; kooifler yapmışlardır. 
'C' k d l Anıste_rdam muhabırınden alu.ııı lıa- Zıgfrio Jıottı Uzerir.de uruşlar yapan 
r ela eize e yavru ar berlen vazmaktad» Muhal r, şu ı Fr<1'l•ız tan-areJ,,ı·i. havanın acık ol-
Aııkara, .j ( HU>lıSi muhabirimiz- Mustafa Kıemal Paşa vazası fik r;er; .bildicmişt~r: . rnı.•ındaıı istifaı'e ederek bir çok fo-

den) - Çocuk e~irgeme kurumu umu- 1'. 1 Almanyadıı nazı şeflerı, son gün - toğraflar almıslardır 
m·ı merkezi ze~zele mıırtaka<ınd'ın .\n- lliıııkll (A. 'A!JOLlJ) ~Iusıafa Kemalpaşa kaze•ının koı·kı·ınç bı·r se ·- !erde Ru<ya ile itaiya arasında ze- B f t ·r·f·l .h · vaz"·et" • ·~ ni•leyen gerginliği gizli tutmağa ve u o og ,, ar rep enın ı. ı -
kara numune hasır.hanesine g• tirilen h\p !thl:ke<i y&•aciıi;ıı·ı haber verdi. Yalnız kaza meı·kez nı!e (50) r>Jü Ru•~nı 1ıo Almanya 'lliin:ısebetlerinin ni .1?östermektedir. 
çocukların \'azi;·eti i!P ehenımiydle a- n.:mış. Bazı k<i.' :o·le nıııha\ıere ke>ilııı;., w O\alaıd.ı sellerin ;:iriıkledigi ~ok "ık• olclug,ınu efkar: umumiyeye Kara 'l••vriye fııaliyPti cephenin her 
iakadıır olmuştur. iı1"aıı sayısı meçhul imi.~. :::c"'.nmek için gazetelerıie ııeşriyat t.~rafııııia geni• olmustur. 

yapmajia Wzı>ın görmektedirler. Al- r:ıri•. 4 (lbrlyo) - Fran•ız ka-
Erzincandan 110 kişilik bir felii - Mustafü Kem:ılpaşa. Bursanın 66 kilometre cenubunda ve Abolyond Türk-Elen 

ketzede grubu Ankaraya hareket et. göl'.iuün ,·,·nup kıyl>lnc.:ın 20 kilometre öt<-<W ve Orhaneli (Adırnaz) "a:.·ı 
rn:caret mu"'zakerelerı' mek Uzeredir. Zelzele mıııtakasına ci-
' 

1 üzerincleıliı·. E"ki adı KirMa<tidir. Merkez kaza nufu•u ycrr hiıı knd::ırdır. 

b 
var viliıyetlertleki çocuk esirgeme ku-

n1c'l gazpteleri; Rusya - italyn aı a - ı·ar;cfrhının ~ 1\.sam re!=;mi tebliği: 
sında bir ihtiliıf menuulıahis olamırn Ru;rGn mühim hir hadi" kaydedil
caji:ını yazmakta iseler de nazi •efİp- memit'~ Yaınız, Sarın •a~kında mD
ri, Rusya'1ır. A !manyaya lıir taarruz •ek<ıbil bazı tcmaslor olmuştur. 

aşlıyor rumları, yanuların vaziyeti ile ehem- Kasaba, hiribiri11e köprü ile bağlı, çavın iki tarafında kurulmuştur. Ce-
b•ınbul, 4 (Telefonla) HilkO. miyetle alakadar olar .. k bıızı tedbirler nup tarafı yiiksrk dıı[tkrla ~evrilmi.ştir.' Çay burnlardan ~elir. A.i;a~hk 

met1nıizle Yunanistan ıırasında yapı- almışlardır. ı :e güzel mı.nzarr lıdır. Ş;mal tarafı bırıkıntl topr.ıklardan muteşekkıl dl\r.-
lacıı.9' yeni Ticaret anlaşması !çin bu- . lükler halindedir ve burulnrd~ göl ;ükler. ıız aklar vardır. Ticareti iyi -
gt•;._ A.tlnadan bir heret gelmiştir. ht.anbuldan Cem•l Tuna, \'e ecz~c~ ü;r. Y Jl ut"rağırlır. Göle doğru uzanan şimal tarafları toprakl~rı çok 1-en. 

U k .. d B. GUnar zelzele mınt~kası:ıtıan ı~ı 1 • • • • • • , , ... _ •• -. "' f . ı· . S U ar vapuru ~·avrunun bakımı ,.e i\nıversıte talı<ıl- gındır. Yalnız, lıur.ılaı ı alçaktır. Bazan fazla ' •. gınuı ; ~- ın · e\ ezan .n 
!erinin ikmııline kadar bUtlin masraf- olmaktadır. Yazın küriik gbl'tr mıntakasırda çok ev yapılır .. :l!cyvc Ye 

d H.,Jırkr~d, ·1 (r'.ad;·o~ - 'C kOdar !arını deruhte etmişlerdir. sebzesi, hayvancılığı mahm·dur. Knza me•k r.ine yakrn olarak, vaktiyle 
a ı·ıda ı va .ur, •• ta~ ılvava ırlderken J . k' k ı 
lıı"'"'z kontr0 J gemııe ·ta' t d • Bızaıı,lılıır tarafından Ü<m~nlılara kar<ı kP 1 Jarılm•• <'' ·ı a e har:ıbek-

'" · · rı ra ın an dur Malat:;ada 30 Yozgadd~ 67 mini- ı 
ı1ur,.larak kontr~l edi!ın;ş ve mUtea _ mini kız için , •• ; nvrılmış ,.e n~hilive/İ vardır. JCnrarabey ı.~rRSı do bııra;:a ;·2kı ır. r bı z ç ı ca kaza-
h~n l!altaya ırötilrillmüştUr. 1 VekAletine mİı!Omat verilmiştir. · nın t:c .. re:.iniıı ve sar.n;:iinin çal< inkı f ed ce~i • nla~. m. tad.r. 

y::ıpma'1 ihtinıtllinden Lüyük end'şe. 
derlirler ve Rnsya-ıtalya ;htilafı B:ıl
kanlar mcsele 0.indı>n gitlikçe artmak 
tadır 

bnl••eW'' •·radn ;t~h·a"ın Ralkan -
lar la mcnffln•l;).,.i nlduğı111d~n hiç 
lı·h• tw•rr'<.- p,•,,,cH Alm:rnıa-. miit

• 'az; zim.am_darhrı, Ru•yanın Be- tetiklerle rautı~Jım harpte gaıip ıre
:::ırı:ıbya "e uogazl.ır la gi•zU olduğu. linr~ R 'k ı·r hki r.-.cr.fnatıerin!n 
~u ı~r;e e~n~-.~lPl'~~ir. Rus~·a~ın Balknn I dp 1ı ... J1erl:l.rl·e'rini ı..·e o vakit Alman
ı~rd.a dn~ uU' uk emellerı olduğunu ~·nnın ;-•i•de•' daha bilvük ··• geniş 
1(•7.l yere" na kanlarda Alır.ıınyanın, I oln~· ···nı . ~vı iv~rlnr. A lmanlıtr, hu 
11.ısvacan daha fAzla menafii bulun. •urrt'e Rı,.'m"r ~aıknıılara nitf•ı7.n-
C1". 11 n 1 i' '"i q:.ırrrıli$lordir. G1=-,.en r,, :l"""" tm d k1 • t"'öc:termPlc iıı; .. 
~rın'>:thn ,, rad n.tt'j!i "''ltPkt~ IT;t -ı+ermrı1 • ' '"r"' t+. l ~ , .. , ~Jcend~r-
ler, Alm.rn - l~ns mcnfaatle,ri'ldcn :ıı "'"i':<> çal ,m:ı:üaJırlar. 
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ehşet sahrıeleri j Çımdikler _, Yardım Listesi 
Baş tara(, 3 üncü ıahifede - hak;ki b!r 'mtihanda., geçirmek ie;n k } Lira 1.mir şube memurları 

ı:. in, Se\·en bir haba kalbinin. h'i hlr \'icdanır.ıza ŞU ualiniz sorunuz: Açık Me tup ar Lmuıni mağazalar T. A. s. 
"'·Jad muhabbetinin nelere kad .. r ol- «- Benim bu çorbada hir tutam Dünkü )'ekfın 50i13 76 ızmir 'ube hamalları 5 
dıcgıın,ı anla an hadi•eler dinl~dik. tuzum, bu çadırda bir tek tezim yok Beni.,·· aziz bayan!. Kor>ini mUe"e<e~i 250 .\lehmed Mümtaz islanbullu 15 
Jl:r anne gördüm ki, ölmüş olan yav- mu".• Bu gece)'!· nasıl geçirdiğinizi her AL, Ad ! Fidan ve ortakla- İsmail Hakkı Sur ve ortakları 100 
r~,uııa belki hayat verebilir diye, Hay·r cevah!nı ,·erenler. in•anhk - halde tahmin edebilirim .. Sımsıkı ka- ıı. 100 ,\<ım Durgun oğlu ve kar-
ke.ali üzerindeki ince gece! ğine yav !arından •lllhf şüphe et<inler.. panmıf, perdeleri inik müke!lef Y'.'· Bel'r kere•te fabrika•ı i•çi- Je<i 
ı·uı;unu ~arn11~ onu kolları ara~ına tak odanızda sıcak b ~ttanıyelerın 'eri. 15 Emekli hiikim }Jii:'\evin 
ıılmı , kalbinden yaralı b'r iman H- J•hfı•ka""r altına girdini~. yumutak, dolgun şil- Delir ;«'re<te fabrikası ta- ı uccar Albert j. Vitel 
tıratıly!e bağıra bağıra ağlıyor, k:r- leleri kaplıyan ipek örtülerin üstii"e rnfındnn 10 l\ar51yııka kızılayının maktu 

100 
10 
10 

70 20 !ara doğru kaçmak istiyordu. Yakın- 1 vücudünüzü aalıvcrd'niz.. Kocanı~ , m~z&n Dal 25 makbuzu ile topladığ 1 
Jarınclı.n hepı;inin ölü. !lnü görerek Bir karar daha çıktı da yılbaşı gecesi ai:ı:e.,bir '~'.'elik ka· ~rrif Rıza halefleri 500 Kar~ıyaka milli yardım komi-
kendi hayatlarına kıyan bir kac bet- . zancmdan bahs .. tmıştı. O yukaek ra- Hali! lhrahim !5 lt•<in n topladığı 165 
ba!ıtın kara mukadderini trende din- :\fımar K ·m• dd n caddesinde i\7 kamların verd;ği haz, bir rüyanın \!u'z "<. R~nma:rnr li\ ahrı kendirci ve or~ıkları 50 
lcd·m. Facia, fncia, facia ... Bilmem •arı. 11 . hurr!a,·ı>t '" tuhafiye dep''"" na.kışları gibi hala ve hali. gözleri- .\lher '. Tienmayor Hi Anam Şekercioğ.u 2 50 
ki bu kelime hile Erzincan felaket:- 'ahıb.ı H .. !ehmerl \'i Ak!llan, rlGzi- ni~in 'çind~ uçuyordu. Yahva l\'P, Ahmed Pazarbaşı 25 lzmir gümrükleri lıaş müdür-
ni anlatmıya yeter mi? nes nı 120 kunı•a tt ırı ·le• hırak- D'ğer odadan, şorkı aöyliyerPk, !brahin ('akıro.iilu 50 ;üğti :ıdına 

Kı.dınlar için aynlan j<nğu•lar h•- 1"!1"' lllO ~uruşa •ata~ak .'~•ikiir.P.P oyna,arak, gül''ş,.rek ııelen '?°"uk· ('umanva" halkının teberrüü 241 35 Buca J<.ızılay şubesinin mak-
7ııon hemen dolmmıtur. Sadarı bn - lı!\'ınrlar tıcarethane " v'1ayet ıMı - larınızın aeslerini dinled'niz. Bır aaa Yağ ranı<yi Türk A. Ş. 100 buz ılt' topladıi;ı 

2 

Gü 10 
)ıt7.Jıtsm ş bir ihti\rar nine, hıtl~fz e- Karla milcadelP kflm :yıınıı karari~- det bir zevk daha aldınız. Zevchıiz ·e:--::m Danan ve Raafel Buca halkının teberrüü kızı-
liyle boğazını gö<terivor. Orocla ip I• r•di g•ln müddetle kapat•lmı.ihr. de bu akşaı -ı neş'eli · i. Büyl<k bir;,. Rark· 100 lny ~uhesi n·i~i eliyle 200 
yara<ma hem.er ciirükler Yardır. An- M . te,~bhüı etmişti, ü~:d:var _?ldu-u'.'u ·~iimrük komisyoncusu !iL A. Öz JII:rza 15 
J:ış;lrıınz kel'melr" mırıldanıvnr. Ri _ erSJn Vapuru ,;;ytüyordu. Saadetınızın nıhay<"ta12 • ·~a!;h ın ('u'.luoğlu hnnı kunuuracıJarı 18 
ze ar,]atıyorlar ki oğlu askerdedir \'C d •• ~ • lii:i ic'nde gözleıı'niz kapandı. Fllkat 'l'.·ıhire bor•a•ı ,;m•arları. 305 ı\liihen(1i' Enver 10 
geliııi ile Uç torunu enkaz altıncla Un ge dı ne rüyalar gördünüz, onu bilmiyo. f'. H. P. Alirei• ocağının top- }l,ırnov:ı halkı teberrü olup 
kalmı~tır. rum.. 'anı{'. 1~ 55 nAh ye mGdürü eliyle 483 
Şu K~mil ~ğlu Ahmerl. acaha "un- Di;rı günclenbe·i A~ valık hattın. Mesela, kar ve fırtına altııvla çır. 'lrl\·an 7ehra Tiovknl ?~ Eu<~ı!lhaııe i'tasyonu anbar 

dan sonra. göz yaşsız bir gün goçi - !an gelmefl h•'kle>ıeo }.!er in \ a;ıu - nınan yavrular, çıplak, yalın avak, ;2mir >uları T. A. $. 100 •en ~lireyya Cıınınan 
recPk mf? ru, nihayflt gelnı!~·t:r. T·1hkikatım~z2 eileri morarm14 çocuklar, çadırlarır 'iuzel~·alı susta fabrikası F. ?aiamari 
Reş ~ocu~unu ve karı•ını kaybrt - ııore )!er;in vapuru. (.:3ııııkkale ci- :ç,nd•·, kaybolmu• evladl11rının ebed; '•c'lHi ~ !fa,·ır.ever bir vatandaş 

mi•tir. Bir he.vlı:el kadar •e~siz ve •a- varında mak'ne"ine akatlık lir•z ,) - h"'retleri ile ağlaşan analar, tek '!. Tarika damadı j. Memeşe 2.5 Herbert B. lliirzan Angesi-
k'n yatıyor. Istır11p kaynağı artık. ku lan ve den z orta~ında h11rekP!siz ka. f•rdi kalmamıt yuva harabeleri gör· •rah,in F.omer 10 dem 
rumu'ltur. Ru vücud, eller bütün hi•- lan IKemal) vaourıınun imrladına düniiz mü?. P.:ıhri ve Te\'fik Nazlı 50 rlem 
leri uyumu~ ve makineleşm'şge haklı ıritmiş, Yapurıı alarak Çanakkaleyt NihRyetaiz bir kar ıahasında, iç. fıi Am>'rikan Tabak o kum- ~I:şel Petrini 
ılef'.il midir? ;.'Ötürmii;, ."olrularını C'ıkarmı<tır. y~ralılı.rla dolu trer 1l'rin aiiır ve "an· of. 1000 Sulrnni vakum gaz şirketi 

Erzincan a•l;ye hilkimi B. Ha•anı (Kem:ıll vapuru, rarı,,kkaled< •:ı- elemli gürültülerini duvar gibi oldu· !<mir htilge Mnat okulu öğ- ızmir memurları 
ziyaret ediyorum. FaciPnın çe,:tıı mır cd'imi~tir. nuz, yatağınızda ü,üfönüz, korku rotmen ve memurları 165 06 Sakon: \'akum gaz şirketi 
delıorJıınnı bu tecrübeli adliyeciden Otobüsler: ile, v'cdanınızın için<!en gelen bir fT•ak. Silke oteli sahibi Hulki 75 izmir i~<;ileri 
d.nliyoruz: zelzele ile fırlayıp Türk vatanının lzmir !TlÜZesi memurları 17 65 Suphi Erkin ve Komandit 

c- Bu Hyle bir fellik tti ki, ona Belediye, otobüs seferlerinde kul- iistünde patl•yan o 'feq' hakikati ha \hmerl Etem Buldanlı oğlu 5() •İl keti 
maruz kalanlardan hepsi afetİ'I şart 1 andıji;ı mazotu pivasadan bulmak ;çin tırladınız mı?. f11Jrn>\ı< Yas•r 2ı; Stanley Paterson 
tanımadan hepsinin hayatına ka•t _ zorluk çekmektedir. Bel<>diye e!indr Bunları gö"11tediniz, duyma.tı,,ız, ôm~r K~nafani 5 ı\fanıfaturacı Alim Üstün, 
ettiA'ini anlamı~lardı: Beni, karı!lll. ız miktarda mazot kaldığından alalrn- hatırlamadınızsl\ ve ailerize dihm .\vrıım Havım ,.e Bünyamin 20 Hakkı. 
çocuklarımı kurtaran Erzincan ma1'- far makıımlara müracaat edilmiş, r.ıa- ..,azlfey; yapmu!ınnsa, daerim, ebe- q,y G. Bekreot 20 İstiklal okulu Beşinci sınıf 
puslandır. Ölümden kurtulanlar du- >.ot istenmiştir. diy-,n her ır•ce böyle rüyalar v5rün ,.., ff. Y.irlai ocağının topla- öğrencileri 
rup dinlenmeden ve hayatlarını teh- Ne Vicdansızlık 'çin-. .J.e yaşıyan büHin hazlar ve '•chih 14 75 1zmır ve civar sebze, meyva 
Iikeye sokar·k başkalarını kurter _ ze1·kler, her gec 4 ko:·k•.lar ve kabu•- '!ayan Le~·]a 20 ~.~tış memurları 
mağa c:alışmı~lardır.• Keçecilerde Büyük Abdülkadir ra- lar halinde bqınızda easin.. Ticaret liee.; memur ve Çelel:-i Taranto ve oylu 

Bayt.utlu azım, bize felilketin <a hanında Alaşch:rli Mehmed oğlu • ·ığı·~tr.ıenleri 109 30 Sabri Sülemanoviç 
en hazinlu'nden birini anlattı: Ebubekir Turgud, Giridli Mehm~rl kı MerhRba b~y tüccar! .\,ım Pcl'n fabrikası mü,tah- Ak•ehir ticaret evi Halil 

5 
10 

6 

15 
20 
15 

97 75 

85 60 

100 
100 

25 

l 53 

16 
25 

100 

c- Yeni terhis olan kık kadar ı 29 yaşında Rukiyenin 6 yaş,ndaki Bu •'"n•, .:,ı,.r iyi gitti. Ma,aa]. rlemi1'İ. 7 50 Akk~nt 25 
hemşehrf, BaYburta dönmek üzere ~ '<ızı Vildana bel•oyukluji;u a•ı!adıji:ın- l"h· yaptığın c!r.,!arı anlata anlata nema! A ltake, Ş. Pel:n II. Alacatı ılıca köyii kızıl ayının 
gece Erzlrıcanda bir handa kalmı.lar lan yakalanmış, vicdansız adliyeye ve bitiremiyorla•. Allah v.,rs;n, daha 'hkar 10 ııo•ta ile gönderdiği 23 50 
ye h~n kili gelmediii'i için J·:ıhvede ·ilmiştir. r,ok, daha bol olrun. lnr;r, üzüm, pa. '1'rinri noter Rifat Bayrak- Yeni Foça okulu baş öğret-
ya mışl 2T Gece. aat ikiye kadar hep. muk, tiltün. oh olt, oh. F.:peyrP ı>ahr· l~r0ö-'n 20 menliği po•ta ile 
s; de, k!Wler!ndeki sev&"il'lerin rllya. Bir ahtekô.rlık tılı, gürültülü, fakat n"ticeai kabarık ':irlnc·i noter memurları 25 Eczacı Ahmed Lütfi Akçın 
lannı gören bu kırk arslandan buıriln htanbuliln Sirkeci _ Yenipo•tah:me ff'ylf'r.. Vali :ı,· Etem Aykut ikinci Hakkı 'l'abak 
1'::.yattı.ı :ıalan bir tek yaralı Nazım. 'llevkiind<' Fındıklı hpnda 7 nnmaraılı• Kövlülerim;z, mftiazana taşına ta ~efa ''erdiği 2G 50 Kızılçullu öğretmen okulu 
dır. ~turan Ahmı>d oğl'I l\Iahmud S~im Al- 'ın" bir hal oldu!ar .. Onlar, kf'ndi Va!t Mtı~v'ni Emin Ref'k Kı- ')y· etmenler; 

ıraya~. öksüz ve y~tı'm, k.;m". esı'z b' h G 1 t mallarından kiloda bir, üç, bet ku - "" !! inri ilefa verdiği 9 69 Elhamrı. sinama,ı müdürU "~ " ,., '1ndaY. adlı :r ~:ı ısın. Tan n~ay - · 
amll'a, 11.illet ve Allahlarından bs.e- Fenerbahce neşriyat müdürlü~ un- ruş krzandılar .. Sen İ•e, pa.mr.kluı- Rahmi Gö1<re 22 50 RAhmedN 
ka kl'ms•lerı· kalm•mış olan ku··,u .. 1: _ 11 k't 1 nı oynatarak tıkır tıkır, her kilodo 'ilfus müdürü Ramazan o.van urıve 

7 50 
20 

200 

100 20 

10 
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Kazalarımızcla 
Halk, hamiyet musa

bakasında 
Akhisar, ( Husu,i) - Kaym<ı1'.amı

mız Bedri Özerin riyasetindelu milli 
vardım komitesi, iki saat içind,ı 1500 
lira ile muhtelif giyecek ve y!.r~ek 
eşya kabul etmiştır. 

Kınık, (Hıısusi) - Nahi)'emizde 
müdür B. Şükrü Köymanın ri~ hl!etin
de toplanan komite iki saatta ~~3 l'ra 
teberru kaydetmiştir. Faaliyet devam
dadır. 

Ödemiş, (Hususi) - l\Ieı ~,.ız ve 
köylerde üç günde 2500 lira ve bir çok 
ayniyat toplanmıştır. Fabrikalı.> vası
tasi~·le zeytinyağı teberruları o..ı de
vamdadır. Bir taraftan ela Sivss ko
mitesine irsalata başlamıştır. Öde -
ınişlilcr hamiyetlerini !'ö•termekte bi
ribiri i:e müsabaka halindeclirl\r. 

jandarma daire,i, müşterek ltletle
rine düşen ikramiyeyi de bu hayırlı 
maksada teherru etmiştir. 

Torbalı. (Hu•usi) - Kaym~kamı
mız Rny Ifalid Erg-enenin riyas~tinde 
te')"kkül eclen kom'<yon iki aas~ zar
fında 352 lira 86 !<uruş tl'plnL1ı~tır. 
Halkımızın l ıı sahaılaki alak· ı çok 
bü}'iiktiir. 1<kan m~muıu Cemil ti, Ab
dullah Tüzün 5, Çaybaşından l\I>,stafa 
5, Belediye reisi Bekir Sakar)a 10, 
Karl'caağaçtan Etem 5, Fethi ,,E;en 5, 
Ali Dinler 5, Osman Kaya 5, Halil İb
rahim Öz 2.5 $evket 2,5, Nazif Cemlr
haıı 5, Halil İbrahim Şen 2,5, .!\li Ba
kır 5, l\Iehmed Pıı'at 15. Şerifir. l\fos
tafa 25. Feyzi Ucmaklı 10, Seid Güre 
15, Değirmenci Sülenna 10, Hasaıı 
Çaybaşılı 2 i, Recer Yıldırım il, Rifr.t 
2-~. Veli 5, Recep Dinler 5, keı~steci 
:lfo~tafıı 5. 

Kemalpaşa, ( Hususi) - (Yarılım 
komitesi) kaymakam R. l\luhöddin Ö
nenin riyasetinde faaliyete geçmiş -
tir. Şimdiye kadar bin sekiz yllz lira 
nakit toplanmıs ve merkeze veıl!an -
mıştır. Dolu Afetind·n çok zarar giir
müş olan :rnzamız halkı, yokluğa rağ
men heyecanını zaptedemiyer~k ve 
rokt::n vardan tedarik ederek (y:ır<lım 
komite•ine) müracaat etmekted'r. Se
'llavi i\fet yüzünden unmi yoluuzluğa 
<lücar olan Yukar- Yızı: '" J..örü hir ta. 
•aftan kendisi iane ile iaşe vaziyetin
de iken şark felfıketzl'C]elcrine iane 
toplamak gibi cidden numune olabile
cek hassasiYet \'C yük<>ck bir ham:
yet eseri ı,;ö:.termektcdir. 

Karaburun ka~a•ınd:ı da 372 lir:ı 
20 kuruş teb•rru ~dilmiştir. 
EŞYA TEBERRUU: TI • ' - vanı altında yerli MR ar 'e ' ~p .ar · · k '"'lk. u Alt · 1 

]ere hnst •hanenı·n altı katı ayrılmı•.. yırmı, otuz uru• kazandın .. Pamuk Din" n v ''t r unöz il Hulfüıi '"' ~ zer:ne tirnri mtı"'rne1 P vnprır1~nclal' k "'(" L\ • .J Ö d 
Buradn, ha~atın bu feUiket gününP ,_ ı t hett' . baba, aaanı doldurttu, taıırdı .. Gö. Ra.v Ferit 3 4. 5 z emir 
k d b lk

/h. b' 'h t' hahis'e afi,:er ve ,;r,u er a ırıp zü olanın, gözü c'k.ın .. 
a ar r ı ıç ır mı ne mi görm~· A d"I ıil• bı·ı·tu .. n ·ehı'r k•·ab" ,.c na Ba)· sn~rı· 3 .• •.-, · 1 b - d k ı na " 1 ., ' ' 

0
" " - Söyle, böyle, 100-200 bin lira ka- - ,. · 

m.• O an U neşe çagın a i yavru ar, hiyelerdcki tüccarlara mektuplar ~ön- d' Hav , 'cvzad 2 48 
aSlt}arCP bU toprakların bir daha ai)r ~anml$llU ye a•na kı<tJl\Cflk, k11!.ta~ .J 

Berıramada 937 cocuk. 394 erkek 
elhi.;esi, 595 erkek ve fl27 kadın ça

-5_7_2_9_5_0_9 111aşırı, 348 cift çorap, Tirede bir va
ıron muhte!if cins eşya teberru edil. 
miştir. 

15 

" rlerip oralarrla 20 lira vey~ yilzde on '- · ı ~ · ·ı· h 1 M r ~' d t o 48 meme.:;!_. diled1g"imiz bu emsalsiz a" - naca'!\. ı.naan ar vegı ız, •1n. • ~s'"'· ltlY .._ı,ıec e z;,. 
"' kar verilmek üzere birrr bavi vera ı· ·ç t ı ı ı t• 2 ı" 1 t J !ete k'lr!ıan gitmi•lerd·r. Güzel .vıız- a man· a uracı ar, toı>tancı ar, ke. ry .ı·an 1 a )1 a·1a ---••~ııuısa---

---·*---
• bavil;k ı'çin elli lira de oz'to gönderil- ı k·- d b .. ı , n 11·· · 2 0" ''miiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,_ !U Abdunahmana nnesini sorduk: , res e, agı . ,., ve u tuccar arı oa nay useyın u ı• 

me•ini •art kovarak h'rc k Yat.~nda•- L • 'b b k ti' . 1 n Y- a 1 71 R .d R. h ' t• • - '1'.,prak altında kaldı.• D-·dı'. ., .. ep •~n·n &'' 1 .,., " 1 ıt r yapnıı~ ,ry ··~ r B. ki 1 aşı lZa ey e } 
r lan dnlan<l•rmı< nlc!ııjbı istanhııl em- 1 y ı ı k · d' " K 1 2 lO ıra.ayara omıf: Bizim Y'llıınızda "ÖZy••ı dökmem~k ar.. a.nız tu"u an ama ıater ım: >BY ema 

e ~~ niv. et mü~Urlfij('inden •"hdmizdeki a- B' JJ k k d · · 'la Seı af tt' 1 71 Karşıyakada Fahreddinpa•a cı ı. M • d "l • için k•n1i,ini zorlauıg"ı dakikı\lann ır yı 1 az,.ncıoın on a, yırm- r . e ın , anzsa a tPmSı ve··ıyor 
lak~darlar;ı b;ld'r'lr ıi•tir. d b' · · f ı·k t d k , ı "a .,. •. a · 1 "7 desinde Fettah .. ğlu Bekir, kestane ' küçficilk benlig' 'ni sanan hıçkınk - " ır•nı e a e ze " ar"e' er .. ver Y "ıy zı " 

$ 'mc'l. meYkuf bulunan bu Mhı~ d' · d' '? y d' "ovan Hatı'ce 2 10 mesek.inden Bekir og-Ju Aziz Çoknıaııı Raşı'd Rı'za hevetı' temsı'Jı'yucı' Cu-lıırla af1amağa ba ladı. B'ı, yanın- ın mı, verme ın mı·· err.ıP •ns.. ..... , • 0 
• 

dan aynlJrken o, sayıklar gibi tekrar sahte yazı ve ne•r'rntına aldamlmn- :lilnin Tanrıdan, her gece rüyand~ '1ay İ•ma'.l 1 67 biçakla yaraladığ.~dan tutulmuştur. ma günü akşamı Manisadaki şehir si-
lıyordu: ması i•nret edilm'~tir. b"t•na büyiik k<'resı .. ı>arcala•ı, 0 .,. >7.iva 2 ı O Döğüşn:iişleı·: nam~sında zt.lzele felaketzede!eri ınen-

k k mirleri incir, üzüm çuvalları düteün.. • Faruk 1 fı7 Peştamalcılar başında Abdurrah _ faatıne te"!<:I vererek hasıl~tıı; t.a. -
«- 'I~rak altında kaldı... Dikili ayma amı Kend;ni pamuklar idnc!e boğulur- • Agah 1 71 man ve oğlu Halil ile Muammer biri _ mamını felaketze~e karde~lerımız ıç·u 
Değil "'nne babası, bir akraba•ı bi- k k 1 - t . d'l ken gör ve rahat yüzüne h~• .... • r."kl > Hii•~yin 1 71 bı'rı'nı' do··vmilşlerd;r, Kızılaya verecektır. 

le kaı'?lı,an kara gözlü Zeynep~ik, D'kili aymn nm ıınna ayın e 1 - ÇiMDiK • Ahmed · 
kendi•!~ kın olup olmıyacağını •o- miş olan Derııirkfü· ka.z:ı"1 ka,·makamı "'"' • ,\Cuetafa ~ ~~ Hak~ret: 
r 'n ,• ,, ...... run yUztine belkı' bir daha B. Murad Nihad, dün •ehrimize ırel- • ômeı· K 

u "''" ı ı· R F' A k n t • ••j • • 1 67 emem r istasyon ında pernırcı 
go .. remı'yAce<Tı' baba><lna benzev. en hat miş, vi i\•ette vn ı · .tem y utu rar l mu ettışımz'z , Az·z El ., 'I t f Ak ~ d · · ı · · · t · , 1 71 :rras og.u " us a a çagün bilet a!-
lan arat' gib; d kkatle baktıktan ve diğer aıre reıs erını zıyaret e m!Ş· İzmir Parti müfettişi, f,tanb1J' • Sekip 3 45 mak me•elesinden kişe memuru Il. 
~onra. bP:tını omuzuna koydu ve zan- tir. '!lebusu B. Galip Rahtipr Göker, !s- • Ki\rıı!I 3 05 Sabri.ve vazifesi başında hakaret et-

d ı d y d k' ı Vazife•in~ ha•lama.k üzere bugiin ne er.m uyu u. anın a ı ya~a arı tanbı?lclan Ş"hrimize relmistir. • "'evznt 2 48 tiğinden tutulmuştur. 
· b t )ı f'f 1 lhtl k d Dikiliye gi•lecektir. · R'f nı. e en a ı o an yar a ın, o- Kı•• , c{, ~ /d 'ah'ye mü. ı at 3 45 

bt\t ,. ı b omu·r agıtı ı · Tirdt bir ~aza: nun vYı yo oyunca canne, anne• Jnhı·sarlar başmu"du'·ru·· '!ahiye mü Mac!• 3 t5 
d · ki d ıtı ö JU d 3 o5 Tire kazasının Dere mahallesinde 
ıyTe ;. !._ ı nı "1.Y yor. u. f b' ş h . . . h' 1 b ··a·· ü 8 Karşıyaka Kızıl•y ~uhe•i, 1200 kik '!ahi~·e mtl. ESems! 

3 10 
bir otomobil kazası c:>lmuştur. Şofo··r a ... ıı<.-11 en za ım ve ınsa "1Z ır e rımız ın ·snr ar aşmu ur 'Jahı"·e mu". nver 1 d 1 · · h' · · · kömür satın alr.rak Soj(nkkuvu Ala,·. · • H -ı C ı G ı 

felAke!l1. ert ennı, ·c unutmıyaca- thrahim İ•tanbula Jlit'lli•tir. bey ve Bnhar''.·e mahallerindeki fak·,. 'hrahiTJJ Me•'url, 14 ~9 ı asan cg u ema üze soylu idı-.r~· 

Almanya, lsveçe 

nota verdi 

Paris, 4 (Rndyo) - Almanrg hükll
meti, İ veç hükumetine bir nota ver
miş ve Finliındiyaya gönüllü gönde -
rilmesine itiraz etmiştir. 

Alman gazetleri, İsveç aleyhine şid
detli neşriyat yapmağa baş:amışlar -
dır. ğımız o«ı levhalar halinde görm!l• ~.nt Alper 14 691 sindeki 38 sayılı tenezzüh otomobili ile 

olarck t.ıutahaneden ~ıkıvoruz. Ra< D()I<. 1 OR !halka daLP-ıtemınş'ıl:Il· grad r::n" rer•nn 1 ?~ ''irajda bir manevra yaparken otoma- } •k kabJ·nesı• 
doktor B. Rü,tü Çap~ı. bize, hazır- P.av ~ükrii 1 ?8 bili Hilmi oY,lu 11 yaşında Sakir El- e Çl a 
hkln~m• ~ .• !atıyor: BEHCET UZ P.av Mt•?affer 1 ~8 macığa çarptırmış, çocujiun ay ğm - Yı • dl k 

Fıı·~-,z~en dgileire~~z yy:tpaa~~tı~ır!a~~~ , Yaralzlarla doludur ~~; ~tn~'.'ıımed Ali i ~~ 1 ~ıi~~ yaralanmasına sebebiyet vermiş- ~~:ks~~. / (~~~yo u) ğ_ra;~.~~il 
" " Çocuk Hcısf(llıkları y yor. T~\ teselFmlz, 11fırın altında 14 R"ma. 4 (Rauyo) - Leningrad. r. TT. P Şehitler ocağının Bayındırda ııangın: Piyerlat. bugün saraya giderek kral 

derecetlt evsiz. barksız, ekmek•iz ı Af ü eh .:s" ! 1 dan haber ,·~rilıliğiııe göı e, mezkııı ;nolad•iı 26D 30 Bayınrlırcla Yenice mahallesinde B. Leopold tarafından kabul edilmiş ve 
kalan tııı on b'nlerce vatanda•ın dev- <ehi•, ,·~r;ıjı!:ırl:ı doıu b'r h"lü •dir. C. H. P. A>an<ör ocağının Mehmed' nğlu Ha !min evinde !!'ece dahili vaziyet hakkında izahat vermiş-
let c2d l'lna ve millet çorbasına ka - Huta!annı 1 ı.:ıo dan bire kada Halk, bu nzj~·ct kar~ısında derin bir t~plarfiğı 168 yangın çıkmı<, halkın ve itfaiyenin tir. 
vuştuğtı!ur. Onlnra yapacağımız tek 8Pyler sokağınd ... Ahenk matbaa. 'nfinl duymaktadır. Dahili knrguşa - R:ıhnm;n j. Franko ve eşi 25 gayreti ile söndUrUlmUştur. Yangın B. Piyerlonun, kabinede tadilat ya-
vatandrtlık vaz:ı'esi hemen hemen bu ""o·~ıl• k 'ınl .,1,r ıkların baş vöstermesi ihtimalinden 'or.i K. Pana Dimi'r u 25 bacadaki kurumların ateş almasından parfik nazırları on sekizden on dörde 

k:ıJ~·cı't kalıyoı .. Ke:n~d~i ~k~e~n~d~in~i=z~i :en~;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~k~o~r~k:u~lm;ak~t~a;d~'~l'.~!'ttı~~!"l•'!'l!!lınıllll!g::•t;•mRu•m•i•m•a•ii•n•z•a111a•r•T•. •A•.•$•.•••••ç•ı•k•m•ı•ş•tı•r•. •7.•a•r111ar•a•z•d•ır•.•ıı::m•••••in•d•i•rce•ğ•i•s•ö•y•le•n•i•y•or•.••-=•••D 
1 

- Affeder in ı -d de- o ciheti bir- olundu. Şu hale göre teşekkür ederim. niz. - Doğru!.. Size bunları söyletenin 
clenb'•·(' dOşüne•ncdinı. ileri gittim. M~rgarit te meçhul şahıs için bir Meçhul şahıs, bu son cümle karşı - de kadınlık, n:ımus ve iffet endişele-

- Hallıuki en artık ~r·rülıe t!Ör- t mayül ta~ıdığı halde ciddiyetini mu- sında şaşırdı. ri olduğunu bilirim. Namusunu dü -
mi;ş bor me,,., r, •ıı n nn ı 'e~h lıı1 hnfazn ediyc•r. tecrübeli bir artist gi- Margaritin bu ırarip fakat çJk şünen her kadıı:, böyle bir hadise ile 
g;b; h'!.talııra d!' mcmelis!n. Her ııc i-j lıi, hblerini katiyen sezdirmiyordu. mantıki olan cümlesi, onu altüst et - karşılaşınca elbette bu endişe altında 
se saat yirrri i'e ,. r"r!İ bir :ırasında ;\leçhul şahıs: mişti. kalacak, istikbalini düşünecektir. 
Kafe Clı! onla görü. !irüz. en oraya' - Fakat, pek memnun olmadınız Araba. l\fargariti •evmekle hata mı l\Iaamafih zamanın, bu şüphenizi 
İs\·eçli yQeba ı kıyafetinde gelece - galiba!. işlemişti? .. Öyle ~·a; hu suale ,·ol açan izale erleceğone imanım vardır, Her ne 

- 25 - güvenmemek icap ettiğini unutmıya - ği111. Dive mırıldandı. sadece •evg; değil mi idi?. Şu halel~ ise sadede gelelim!. 
_ IJ ~yvam iyıce yedir, içir, sonra hm. Mechtıl ~ah.-, biraz sm•ra otelde - Neden bu hükmü veriyorsunuz? Margarit, kendi•ini ci 'den sevmis ol. ::'.feçhul ş. hıs, :1.fargaritin yanına o-

salıver. Masa ba•ında dlişmanı ııvlayayım sevgili•inin yanınrln bıılunııyorıhı. - 1'P'l.ahürii ve cevabı birnz ağırca muyor, kcndi•ine iyilıği dokunduğu i- turdu. 
JJedi. derken, birdenbire •arhoş olur, .<•zar - .fargarit -ıt~di- ebeveyniniz]e a- oldu da.. çin minnattnrlık gö<tHiyordu. Ru da - .lnrgarit, •iz de artık teşki15•ı-
O dl\ldkadan itibaren Marg:ırit ve gaYri ihtiy~ri avlanmı' nlııruz. Şu ranı hulmairn ~alışıynrıır,z. Hem dP -Flıew~·n'nin •efakatinden nzak onun ah'ak ve vicdanının tabii bir ka- mızın c<as kaumsıına dahil nıemurlar

ikiııci mhenin mııtemed memurları hale göre, ht"'iyatımızın feveranları- ~imd'lik yanlarır.a gündcrilmiyecek - ra•amaklğın bir genç k~dın ic:in ne bı idi, o kadar... dansınız. Re•men vazifeniz bugünden 
arasınfıı. mUhim bir mevki i~gal et- na, yü"'ğimizin heyecanlarına kapıl- •İP, iyi mi? kadar büyük bir ff!cia teşkil ettiiliııi Nihayet kendisini bu aji;ır rlüşünce- itibaren ba•lıyor. Sizi tebrik uler:m. 
mi• bı:'unuyordu. l\faamafih, ikinci mamaklığımız daima dojl-ru olur. Mechnl şahıs. bn suali ile Mar)!'•r'ti takdir Ptmiş ol•a idiniz, arzum ~·erir,e lerden kıırtardı ve •akin bir lisanla: Ve bu muvııffakıyctimuen clohyı dcı 
•ube rrl i teşkil~ta dahil etmiş oldu- Reis, meçhul ş:thı ın gösterdiği İ•- iki cephı>den kritik ı>rlivorJ11. Ve :Mar- getirildiği halde neilen sevinmed;ö-imi, - Benim için -rledi- bö~·le bir fikir senden bu akşam bir ziyafet bekle _ 
ğu kac!'. m hen!lz görmemişti. tical ve hey canı sezmişti. Çünkii mer. garfün aşkına mııkahele edin etmi}·e. niçin n •rl~nmecl'ğimi derhal anlar - be•l'yeccğinizi kati:en uınmııyur . rim. 

-1\'~rgariti b<>n de görmeliyim. bul şahsın Manıarit için serilettiği,celi'ini anlamak istiyordu. A~kına mu- dınız. Sizinle tanı•mrsaydım, bilmi - dum. Çünkü •ize karşı beslediğ;m :a. - A! .. Fakat benim hiç param yok 
_ }~mrecler!'eniz telefon edeyim, müdafaa, tabii ııeyr:ni aşmıştı. Ve bu- kabele ~derse hu rnzi~·et kPncli•ini rıL yorum, ne yapabilirdim. Alakanızın alettayin bir fikrin tesiri ile sizi hi- ki 1.. 

gelsin. nun içine bir aşk macerasının karıştı- "ınca sevindirecek+!. Arni zamnntb kıymetini pek illi\ tal:dir ediyorum. 3u maye etmiş değilim. - Ziyafeti senilen ve - arası ben-
~ (·'kadar a.cele deiil! .. Onun b?- li'ı anlaşılr;ıı~tı .. Fak.~t ondan hiç şi~P:ieh<>ve~'Tli ile ~ra~ının ne clerece\'e ka- •eb~le ele •ize medvunu ~~ihramm. . . Meçhul şah,ıu bu ifaclc,i Marg?r~- den olursa, olmaz mı?. 

rasını "ıi!meme'1 de tilzım gelmez mı~ helenmemıştı. Cunku onun karakterıııı dar açık olduırıınu da an!ıynruktı. - Yok .. O kadı,ır degıl. Marırnrıt.. t· somuz derecede memnlln etm1't•. - Olur amma, ı .ksad hrsıl ol -
_ .enim ona itimadım çok fazla- defalarca tecrii~ imiş, vazife yolun- :1.Iargarit biraz dil (indü. :;\onrn: Çıınkü size karşı, insani bir vazifeden Yerinden fırladı YC ilk defa olarak maz. 

dır. dan her ne paha3ına olursa olsun ay- - Affedersiniz, anlamadım. ba ka hic bir şey yapmadım. meçhul ~ahsın elini y~.'kaladı ve iki _ Maksad pek il!a hasıl olur 
_ <'•abiı r. Fakat n'zamat ve tall- rılmadığına tam kanaat getirmişti. Dedi ve ili\ ve etti: )lar~arit kızardı ,.e devam etti: elinin arngına alarak ol; şadı. _ Nasıl? 

ma'ı ı >ıutmuş görünyor•un dostum.. Buna rağmen mechııl şahsı muaheze - Ren. e•0 •
0 n mak•arlım tahak - - Acaba •iz beni sevmemiş olqay- - Samimlyet;n!zılen h;c şilphem _ Paravı veririm. Sonra ma:ışınız-

Koı!"rol 11,pJlerine daima r!ay~t et- etmekten geri kalmadı. kuk etmeden Framava avnPt etmek dınız, clnha doğrı,•u ben ~öyle, bö:;le yoktu. Fakat sııaEmde o kadar tabii- den keserim. 
mck, ınUte)labil takibat şartlarını ih- Meçhul şahıs, hatasını birdenbire istemediğimi •övlem;• ve •ızcı,.., r'r•·l·•ıtt•nç bir kadın olma•aydım, ben'm icinjlik ır1ıriıynrıır-ı ki!.. Aksini i~bat eıY•-
mal ef:a· ınek, kendi kendimize dahi anlamı9tı. bLJlunmuftum. Demek ki, ri~am b'af o kadar alaka ııösterebilecek miydi - aek tek insan bile tasavvur etmiyonım. - Devam •decek -
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Dün A4manya ... z:!r·n e dör defa 
uçarak: derin .. iklere ı~adar gittiler 
Paris, 4 (Radyo) - Fransız ta••-ı Gnrp cephesinde ayrıca faaliyette 

met· 

yar:ıerl, bugün dört defa Almanya u- bulunan Fransız tayyareleri, Zigfrid 
zerınd.e uçmuşlar Ye üç yüz kilom~tre hattı uz.erinde uçarak, müteaddıd fo -
~.erinh~lere .kadar gittikten sonra sa-ıtugruflar a mışlurdır. 

Ya~ington, 4 (A.A.) -B. Ruz\•e1t, 
7G ıncı kongrenin iiçiıncü içtima dev
re ·inde irad ettiği nutukta ezcümle 
demi tir ki: 

kabul {"di'm"ş olan şimdiki ticaret a~- gemı·sı· 
Jaşm !arı u uluniin her tarafa teşmıl 
~d lmc ı lazımdır. Eski ticaret şart- Lonrlra, 4 (Radyo) - Şarki An.ı- emrine tahs·s etmfa ve bunu Türkiye.. 

~ımen ilslerme dönmüşlerd·r. 

Yar 
- Bavtarafı ı inci sahifede - güzel j t"oden dola~ ı teş~kkürlcrini 

Danimarka ve Belçika felaketze _ı bıldirm:ş 'e şimdilik buna ihtb aç ol-
dclere teberru kabul etmek mnks d"le madıgını bildirmiştir. . 
b.irer yardım komitesi tc ekkül dmiş- A' uıstınlyu hükümeti ~ükumetim~-
tır. ze mUrac 1 n z u-lc felaketz •delerı-

Pariste bulunan eski Oc;manlı hü- ne yardım ;ç;n ne gıbi şwylere ihtiyaç 
kf.i"!eti nazırlurından B. Gülbenkvmı olduğunu sormuR, çadır. bezi. :e koyu 
Ac~lıye Vekilimiz B. Feth: Okvar d~la- renkli köyliı kumnşı gunderı~ıı:se -~e
letıyle ..felaketzedelere lOOO i~giliz li- laketzedelerin ıstırabını.n ~h~·ını mum 
rası p;ondermişUr. kün olacağı cevabı vcrılnııştır.. . 

!\:anada Kızı lhacı. zelzele f elaketze- Mı. ır hükumetinin de a.rı:~ şek~ 1. 
d.eleri için 5000 dolar teberru etmiş. deki. sualine,.~ ün ba!taı~!y; goııderıl-
tır. mesı ar"':usu ızhnr edılmıştır. 

Yugoslavya hükumeti 50 bin dinar Ankara, 4 (Hususi muhabirimiz -
teberru eylemişt·r. den) - Hariciye Vekaleti merkez .teş-

1snarta ve mülhakatı simdive ka- kilatı He yabancı mernleketlerdekı el
dar felal t lzedelere 9500 lira teberru ·!lik, kcmsoloshaneler me~~rları tn -
etmiş. kiifliyetli miktarda yiyecek ve ı:ı:fından felukut.~del~r ıç!n yapılan 
giyecek göndermiştir. \ ardımm otuz bm Türk lırnsınn ba-

Afyon merkez ve mülhakatındn dil- iğ olduğu ıınla ılnnştır. 
ne kadar 6660 lira t~berru >dil~is'"ir SOVYE.'TLEI'.IN ALAKASI 

Elazıktım külliyetli miktarda y·ve Sovyet S syalist ŞCra~nrı Icra m;c 
cek huE"ün Erz!nc na gönderiJnfr:;tir 1isi, .'l'i.ir dye zelzele felaket~edelerınc 

Oünkü trr•f'lc Erzincandnn Elazığ n bın d !· r y rdımd~. bulu muştur~ 
gelen bir yaralı derhal hastahaneye Alınan .haberlere gore zelzele f~:a-
~:atırılmıstır. etz d l rı, Lübnan efkarı umumı~e-

llfahı+va memıırlnn ile halJ<ı. Al\rıı- ini ~h mmiyetle alak:ıdar etmek~e. -
d~ğ ve Feth've nnhivPleri halkı J')'l" •. Lulıııcn ~tikQmntı, w::n~dı.m ı.çın 
Y Yecek vp .l?,vccak teberruuna devaır Udceden t h ı at a:rırmag ... kaıar \er-
e'nıel<t,,dırı,.,..: • n ·şt1r. Lübnan matb ıatı, bu sebe~1e 

\{ ı:ı "'" i>Az :ve ipHlT fııbr·l<nc:n m Ut dı' an te sür beyan etmektedır. 
~1 ~• lfif•fi F r r ,. ., ııb .,. TT!"TTl".,..l r. 
11.. T"'i"} i'l"t "Yl'ktnrdn yiyecek ve giye lng .. liz kızı l , c; merkezi zelzele we 
cck "'o derır• ·Q r. ·ğvan f 1tik t d 1f'rir.... y::rdım içiı 

d 
Ankar11 ı (Husıısi mnlıah"r'm·z akit ve ilfü; olarak 1000 ingiliz lirası 

en) - Ra .. de~ Ir:ılc lıUkilm"+ııı' -r(.mdumh;t·r. 

) abancı memleketlerdeki sosyal 
ve C'k'ınom"k hayat o kndnr fena tarz 
da ~ u.,..ümuş•iir ki bundan nihayet ih
t Jal!<>r ve diktatorlükler doğmuştur. 
.\me""ikacln biz ay'li ~artları mü ale
ııetj•t'T\ er bir sekilde halle çalıc:;ıyo
rLıZ. Pikiatorr· kler ve kuvvet psiko 
lr.ji ·i hemı>n bütün ha )erde demok 
rnt k hareket su veya bu s b-ente 
i 1 1: · mod rn icaplara tek~bUI ede 
l ""' lırılE> ı•eld·ğ· zaman dahili şart 
·nrrı i 1 hı irin ı;"ddetle hareket ı: 
Xl''l1 nim. dan do~mııstur. Dundıu 
\ e'k" me ı:ıjlarımda di~er kıtalar
!. h;.'c;\;le gelen hadiscler·n <ıademe
·iv " h, va'lnrının c;ar. ıla l):IC'ceğ'ipi 
.\merikalı'·ıra hatırlat'Tlıcı ve buna 
k<ı.r;;ı uyanık bulunmalarını b"ldi ·. 
11i tim. lnf"rad halinde bulunal'al; 
oir AlT'erikıının rnes'ud v.e müreffeh 
.,~sıy b"leref(n· ve medeniyetin di -
i•er kı ımlarn~nn milcerret olarak 
k, bu w unn C:<' ·il mis bir Amer"knnın 
be!Wr y t"n di[rer ecza mm ticaret. ve 
kültür .. tahrip Pdilmis olduğu hnldr 
.,rnin b·r Mikbale malik olacağı "d
:ı:a ·ın~a bulmı"n Amcr"knlılara bil
'ıns~a irtarclu bnlunrnustum. 
Am~rika f{CP"lifdni bir kerre dahr 

A\>runv topraklnrır~a göndermeğe 
•n1.ıvar 'J< t etmiyeceklerini blJdir"'n 
Amerikalılarrı ı.ak vermiyorum. Fa
kat k·m c bllyle bir tac;avvurda bu-
1u1ımnmış, kimc;e oı lardan bövle b"r 
·e e'l)b1ic:e muvafakat etmeler:ni is
ierıı~mi<ıtir. 

n.n·!l;,.,,mhur d1 nyanm ancak hm 
bir t"r et h ırrh t'5 lC' bnnş ve refa
lrn tPk ar iri <>bileceöfof kıl\·detm·~ 
ve yalnız bu hiir,.iyet·n ferrli iş,ral e
dr.>r~k. f rdi z .,..g 1nleııtirerek n K ve
va gızı· ho nu~ uzlukları ve toplaıı, 
•oplann evvr1 f\ dnhilde içtimai ve Yard1 !'11 ,.1:ı ı., b'n Tih·k lirn ı ntl Ankara. 4 (Hususi muhabirimiz • 

lv·~t--ı T,.,.ı Kııılryı 1500 r .. a <l'lb'" len) - Y rdl'n her tarafmdr. zelz..elf 
gfı " r,.,..,,!ll+ 1ı . r 1 k tzf'd 1 r· yaru m harf'keti, fa-

Raiuforld t.1>1:,.1.-ki\l eden bir knm •t i -eti c m etnı kte<l"r. Dün nk a-

·onra c; va i "JıtiFUleri. diktatörlükle
ri ve r. ·ha yet h vne nilel rndem1>leri 
ve harpleri tevrd eden l·"nleı-f iı'lle 

ıarı barı ı iildürmuştur. Zamanı ge- doluda \iuku bulan f ci zelzeleler yü - ye bildirmiştir. 
::nC'e Amerikanın ticaret kanallarını zündım f lfLketzcdelerin bu k::ı 'ilfrrnt- TOrkıye hilkumeH bundan dolayı 
duıı:v a~ a nçmbak ic;in

11 
ntif~~uput k~l. ~ lere nakli husu unda kullanılmak ü- ükranını bildirmiş \'C lüzum görtıl -

.&nm~."'ı ve u 1'1Ure e nı aye 1 zere Büvük Bri nya hukfımeti, bir düğü takdirde bu lütuftan istifade e. 
bir m llrtin bir ıı.ulh ~?n~eran~ı ;'~sı- hastahn~c> g mi "ni Türkiyt.> hükumeti dcccirj cevabını '·ern1iı;:tir. 
ta \le elde edebılecegı bır şeyı sılah- 0 

• v 

h\ ~.mafra k nd'ni mecbur hi etme-
•1e ·i kap C'dccektir. . 
Amerıka, fcar t munrnelelerıncle 

"'ti t< rilen alf k "tzhğa Hikayd kaldı
ı takd rdp nufuzu pek ziyade zarıf
ıvncaktır. İlk Amer ka reisicumhuru 
ıizc :tffıık bağlarından sakınmam1-

11 !~tar etmiştir. Am~ri.ka~ın ~imdiki Dü zya Matbuatında Mu··hı·m Akı·s 
r01.,ıcumhuru dn aynı fıkı dedır. Fa -
'rnt <.lüııynnın diğer kısımlariyle t·ca- [ V f ç k l . K [ d 
·i 1e·~riki mecıai bu düsturu asla ihlfıl er .l ap l ve o gı arşı an ı 
ldPmcz. 

M\ıtenkıben B. Ruzvelt dünyadaki 
:ıraro;;ızlığn binaen ordu ve donan~a 

kuv\•ct!nin arttırılmasını ve vergıle
r:n arttınlma ·nı 'stemiştir. 

lş""zliğe ııernrı>: Reisicumhur Av
~un:ır!a tatbik edilen jı:ı<lizleri miiba
. :lğnh bir Rı kilde ~·npı)acnk tcslihat 
malinde kullanmak si tem"ni reddet-
ınis v~ ~ m · f r ki: 

:~e11 u·Jflkiı; Amerika usulü le -
hhıfoy·rrı. Ortndn iı:ı<ıiz kalmaması 
:,.in millet n mcnbalnrını arttırmak 
lazımdır. Bu suretle amme hizmeti 
~k crı~uk artacak. her "ahada mü -

temLrlh n i ". "htiyncı hasıl olacak, 
~1ec;er hf rriyptjn ·n mec:ıılec:i bütün 
' uısucıi teı:ıebbü ·leri !aıı.li\•ete sevk e
rieC'cl\ \'e bu surdle iş· z knlmıvacak 
ı •r. Huc:u i tf'şebbU'> <ıav1 <ıızd1r. Ne 
lcnaar büvük ne kadar kudretli olur-

a ol"tıJl hicbir amme rıileesesesi diin 
vnyı d !duran milynrlarcn in!;nnın 
ı,uş:t c' rrı azıırn tt b:r ecıer b:ı~nra
!11az. y tn k" bu mil •nrlarca inısan 
rıerv>kı ·ı ·ı ·ı k ndikr"ne temin e
• ce:-,. l Lir" ynt n mi.ist€fit ol"un. 
Ve kendi' r"ni h k ve tesebbüsle -

Londrn, 4 (Radyo) - Amerika 
cumhurre:si B. Ruzveltin dün kong
renin cıçılıf nda irad ettiği müh·m 
nutuk Amerıknn, İngiliz ve Fransız 
gazeteleri tarafından hararetle ve 
çok müsaid karşılanmıştır. 

Bütün Nevyork gazeteleri. siya ·i 
''c içtimai meselelere temas eden bu 
nutukta sertled len noktai nazaı·ı 
miltt.ef"kan ta v·p eylemektcdlr. Bil -
hassa, Nevyork Tı.ıymis gazetesi, nut
kun, Amerikanın harbe Jakayd kala
:nıyacağ1 hakkındaki kısımlarını ik
tibas ederek diyor ki: 

cBu dünya Avrupalıların olduğu 
kndar bizim de dünyamızdır. Sivil 
halk, müdafaasız şehirlere havadan 
bombalar yağdırılırken, küçük mil
letler, sebepsiz taarruza uğrarken, 
:ktısad'i faal yet bUyük buhranlara 
t'loğru götürUlUrken şüphesiz ki A
merik dn tehlikeve maruz bulunu
ıor. İleride yapıl~cak mühim i~ler 
knr'\ısındnyn Onun için kuvvetleri
' izi h<>zır bulundurmalıyız v.e israf 
etmcmC'Jiviz.:. 

Nevyork Ifornld Tribün gazetes'. 

nutkunu takdirlerle kaydetmekte -
airler. 

Pöti Pariziyen gazetesinde Lösyen 
Burg diyor ki: 

c:Bir tarafta cihan kültür ve iktı
~adi!•ah beşeriyetle J;>:rlikte çöker -
ken diğer tarafta Amerikanın lflkayd 
ve her tehlikeden m~sun ka.lrnıya -
cağını kabul etmek l!izımdır. Müfrit 
fcrtçilik her vakit tehlikelidir. İşte. 
Ruzvelt, şimdiye kadar bu büyük teh 
J:ken daima Amerikalılara göster· 
nıi!jtir. 

Ruzvelt, hür miHetlerin idaresi ıı.1. 
tındn kurulncak bir dünya idaresiniıı 
P!l güzel bjrşcy olduğunu sötlemie ~ 
tir. 

R:..ızyeJt, bunu söylerken en yOksek 
ve mfikemmel btr f"kri, en doğru 
zihn·~ Pti ortaya atmış, gö~termiştir. 
Bu zilmiyet göı;teriyor ki, Ruı.vcJt, 
zevahire göz)Pr"ni kapnmıyan ye 
memleketi. rnill fnin emellerine g~
re idare eden yüksek bir devlet ada-
mıdır. ' 

1ıı>lkı f4>11'lr,., zedalere iane vermeğe dn "Yta k" far Antalyadr. 8356. İspart drı 
\'('~ n~; Ht 10 bin, V"nd 9 bin, Den!zlide 10 b rı 
, .A 1 rır .\ fH·ıq"<ı' .,.,.,,,l-ın'" ·,.im .. ı ı<::dirnt>rle 11 ı;ıoo. Cannkkalede 'l bin 

.,,, - YıınoTI· rı" lıfl1d)meti 'ZPh" ,. ı11r• -no'), Akı:phirdc_> 4650, Hav· 
l'p• l·.,H 1ln-.rıq· .. 1p hf,. vardı.,, h" da 900 ı Akh·ı;nrda 4500 lira teber-

·dec~·,,; tebarüz eWrmiş, Amerika
.,m diii"r kıtalarla olan mUna,;ebetl" 
·ini t<ırz·m etmesi lüzumunda israr 
·ylem:ştir. 

:-inrlen, rrıec;ru fnul"yetlerirıden i.stifa
dı> imJ. :-nıı ı yalnız demokr::ı<Jer tP
min c>dC'r. 1ııtc şjmdikinckn daha iyi 
b r clf\nyn manz'lr:ı.c:mı an<'ak bu su
"ctle ü c:avYur edC'biliriz. Yı>ni yıl ilt.> 
bn~r·vefn trınıclığı en ivi }! ikOmet 
s· +pmi in demokrasi olerak nbit o
ln"ar-ı yeni bir devrenin açılmasını 

Ruzveltln sözlerinden. ceb"re i~tin::ıd 
rdC'cek o'an bir diinvanın Amerika 
; ·in .. ...,lılike olacafrı Çok güul anb
ınldığ'ın1. hatibin. büvUk bir belağat 
ı.röslerc1iği11i, her milletin hür ve 
mii<;tak l yaşnmcık ve istediği idare 
ıc;fklinf tcıt ;k etmelr hnkkı"ln malik ol 
rnesınırı gayet tabii bir mesele oldu
- unu yezıyor. 

Cihanda mutlnk hakimi~·.et ve ida
re bir *ıııyaldir \'e tehlikelidir~ Biit1ln 
beşer yet, birbirine bağlıdır. Hiçbh: 
nımet, iktısadi hayatı berbad ede?lı 
kiiltUrll yıkan ve sars::ın bir idare Vt 
hakimıyeti istemez. 

Almanyada: 
Bugttnkii Alman gazeteleri, Bny 

Ruzveltin kongrede irad etti~i mu. 
him nutuk lınkkındn yalmz birkac: 
aııtır .n~ımakln iktifa etmişlerdir. 

• ... P -,•nr }ı "+.,hn~..,,.; 'T'·ı,.k· ·ucln bul" 1muı:ıtur. 
't·.p,. gönde mck istediğini bildirmf~ H r veord ~tda maddesi ve givecPl 
ır. ~va teberrnu devam €:tmektedir 

HükQıne :imiz dost memleketin bı• Akhisardım dün bir vagor dolusu yi 
cek ve giyecek maddesi gönderilm!ş 

ir. A' nl ~,, ı t nbul, 4 (T lef onla) - !stan-

B. Ruzvelt diyor ki: 
Amerikalılar tarrıf1Ddım devamı, 

bir bnnşın esa~inrı için elzem ol.ırak d )Prim. 
-n------

BO~\$ALAR 
0 Z 0 Mı 
Çurnl 

felaketi Zelzel 
- Baçtarnfı 1 inci- Gahifede -

' C ŞV3 Si 'ıul rn" li vnrd1m kom;tesi rt>isi Val 
Mü ~adere ed"ld" B. LUtfi Kırdar, çu bc)nnattn balım- na ve ıki mektep kısmen hasara uğ- 10 

ıo 

lngiliz gazeteleri: 
M:ınçe~ter Guardiyan gazetesi; IZM/R 'f/CARET MAHKEME· 

Amerikanın harbe süri!klenmem.ek S1NDE.\': 
husuııunda Ruzveltin sözlerinden Gerze lfmnnına mensup 106 rüsum 
bahsederken yeni dünyanın, sonuna tonluk ihsanıhüda moförU 26/10/939 
J:adar bitaraf knlamıyacağını, knt'i akşamı Çamalb memlehasmdan Türk 
·nf rnc1ın trhlikeli olMağını göcıtn- silepçilik ~irketi mımına inhisarlar 

Z l "lluşbJr: amıs'arc:l r. 

1
, Londra, 4 (Rauyo) ~ Mutkf:k d{'V - S \in l +· ııhııl ha1kı tıırafındm T • .rmc lrnz:ı merkezi ve köylerinde 

l
e. t!eı kaç-ıJt eş kontrol gernil "İ t _ .. .,!zele f I ~etzed leı .. l'<' nvniyat \'e a~ı d t t ölU; 5 ~aralı vardır. 147 ev ve am-

• n nn ırrlıln bid Y<?tinden şimdi- ve nakit ol r k ynrdımlnra hızla de - b h 

399 J. Kohen 
337 l T. 'f,•'ut 
228 M. Beş kçi 
17J S Remzi 

ı;::; M. j. Tnraııto 
1') Fa·k T. 

7 50 
9 50 
G 75 

10 
14 50 
9 50 
9 50 

8 25 
12 25 
15 

dPini yaz1) or ve şu fikri ileri sürü- idar ine ait Finike ile Andifliye 11ak-

•
.,.:>r: 1 etm k üze;re 250 ton ,çuvallı tuz ha-

«Hirleııik A mer"ka, simdi bitaraf mu lesi ile hareketten sonra sefer es
kalrnakla iktifa C'trnek1e beraber ma- nasında çıkan fırtına sebebiyle ilticaya 
ne\ ı cuvgusu itibariyle her Z"mn.n- m{'cbur kaldıkları Sahibli iskelesinde 
dnn fazla mllttef:kler lehindedir. Fa- zuhur eden yan21n netjcesjndc gerek 

~e. kadar nüsnd re edilen cmten bı"r varn ed11Jn€kt dir. Yalnız dün J{ızılayı;1 bar yıkılın 'bir çok :na kısmen a-
nıil ran clınustur. 

TYon tonıı yaklaşmıştır. Yalnız in- 79123 •·ra ·ntırı 1mı~tır. Rllf"Ün yapı H vzadı 5 ev ve samnnhk yıkıl. 
gı ız kaç&k e \ a k n1rol g mileri ta- lan Y rdım tı al hUdU fse 30!00 ı: . •m tır • ~i fus znv n'"ı \·oktur. 
~~fından harbın bida)e'"ıı.lenberi 637 lır. Sanı:ıı ~·üz b;ni ı:recen eşya toplan- Ln<lik kaza~, merkez ve kövlPrin 

2~~ ton, Fnn ız gemileri tarcf ndan "'l~s .. .ecl ıket mıntakalanna gönderil - de ın ... nncn zavint olmamıştır. Hühfı 
t' bJn ton eşya müsadere edilmiş _ "ll?"t r. n et k nağı, tehlikeli \ aziycte düş · 
ır. Kom· e irtimaların'l is :ralc pflpn s ınıı 41 r. 
ın on hnf a fçi)l iniriliz kontrol teş- ar ; :"' · f<:. Konyt1 mrbusıı n F·ıc- na~• & kazası me , ez ve köyfor:n 
~atı tarafı d n A!manv y l".tinPk- ·.et Sılnv ·ı fc"ret rd ~ı re"=ıi B. :\ii- ı'tt> ı ,·aralı vardır. 3 ev tamamen yı. 

.01~n 20 800 ton cşl·a müsadere edil- ııt NcMlin"n f! · • rd k~ri yarrlıın ' '<ılmı" 1 pV ynnmı , 15 ev kısmen ha 
mı~tır. Bun ın 17,5fJO tonu petrol V(' 1 1.-adıın (' k mu e]"'l"!<:İq w miifp~p){_ ' a u••ramıstır. 
1'.1tişt<:)5atı, l4GO tonu mndtni ve kim- 'ir·m. Hfltün vatanda!l1 ::ırın kogtnldnr• f- va t : 
Hvi nıadd,, ve 1.€'r ~tedir nrdtM q hPbh le k"'Tlft 0 miz, npticey: ~ı' rıq mcrkeı vP mulh~katında rlü 

p~llnJJızJır'l' da ayni hafta frinde 10 -rurur]a h kl mekte~ir. b+-nnbnl RPhr: TIP lrnflar tP<ın•t ed·len 247? ölü, 540 
Re!11ı tevkif einıi~ ve 27000 ton eşyf1 'ıu nhh t VR-rııımd::ı d"rcr viJilvet!"'·; yaı"ı1 rlır. 11~~0 biıın y1kılmış, 19, 
mu UCÜ?re eylemişlerdir. -n:z araRınilr en m· h"m Yerini rrıııhn - 1ıirıa hn~ara uğramı~tır. 
---.-___ "<ızn <>de<'<'ldir. Rnvı'1 f .,tanbııl h llnmı AmA. yad • 

A - ·mn·nnn k 'kk1'r1e .. iMi qp· .... •rı'T!. Amı:ıcıya v·ııtv"'tincle ı:ı:mclive 1' a man V3purları . .\nknr. 4 (Hll u i nıtılın'l:ı:r;1'11;7• nnrkı:ınt e<lllrn 6"9 Ö1 fi. 63~~ varalı 
Stokhol - len) - ftfgınic:.tı:ı11 kızıl;ıv tec:klJAtı ·lır fi~~ "'' tnma>nen, 950 ev kısmer 

caret n~. ~ (Rııdvo) -. ~lman ti- 7elz le felrk t 7 f'delerlre 3000 ingi- lıac:"ır'". uğramıştır. 
seri tog ~~ 'rı, Bııltık denızınde er Jiz rra ı tpl1nrü etm.!>tir. Tokatta: 
kiben :P; e~ çarp·ı.r, 'k b"r'l- ·rini tn- .Av11 •urn}\·.,nın teP.cı tiril: Tohatın :Rilyiikclere köyiinde lflf 
daki A~ :makt~dı~. Bt~gOn Zitao. dırı- lnf:"i1i1 Jıfiklirne+inin Ank.., .. a hti - jlU, !)(\ yaralı Yardır. 1 mektep, 19~ 
ğu h ldn. :;~ şılebı, ~ıgırla dolu oldu- ;t k elc:li~i, A Vl,!... tu,..alva }ıiilrf\TT1et;- •v Y' kı 'mı<:tır. 
Pile a 0 • • IDPl nç11darmda bir tor 1·n t P" iir VC' tnzivt>)4'r111i tPhı;;,." rı" 

çurpa.,.a batnııştır. ..,,
11

r F>clilrifdn· hnricive vekilimiz B. Tokat-. ·ik::ıar yolu bugün açılmıı;-
No1veçt~ sog" k ~t·ı. .. ı ~r:r"'""·rıu"'."' b"Jdirmi.,rr. tır. 

p "' U ı ;ı,"v n""'"t rl· .. nm: Ankara. 4 (Huc;u i nıuhab·rimiz-
dive ~Is, 4 r Hr.d.,o) - J. 1orve"'te "·m- J,pl--M· p~ Jpt d;v.,nı rei i R. r.pr _ rlcm) - Dıln .ırec" sant 21 dP. ve bu-
d3u· n?ar '?örUlır miş der~ d~ ·d- .nr 1' .. ..,hqrır'7 .,,.,hnl-,;vle r'lfl~mi n- ,ttln ~ant 15 ~(' Amnsyadn iki hafif 
leı-dı !!;lguk 'tardır. Kar, b:r çoF' \ r- l ı t ·.,n.,,•rı•n tN' ;; .. ,.,., tsı.7ivetle- ~o!ı 'ı> olmu tur. 

e '1 melt'.r.. c kadar yük<ıelmi" ir. ~, · l ı nm v" '7 h"lni .. m"cıtir S·ıluova n .h·ye.,inde d" ı:;nnt 16, ıo Pa ~ •• •• 1 ~ ııh ıl 4 ('r , fonln) - tc:t:ın- -la hr.fif bir 7Ptzele hi"~ed"lmistir. ""ar gunu •._, 1 "l bl' r ·,..p J<nı~~ .. nı11 p~,.n te- Y ni hec;ar voktur. f'cl~kf't mıntaka-
c ı· !l•t " vr~,.. ı·.,..o, l' .,ı;(r olnıııc:ı _ l.ırınn mfıkmnıl ven .. ;,; N'{'k ve giye-

- Başt r fı t :nci enn;ft'de -
sın • · ev ı~:m R .. HJ olnın1< müna pbcfvle 

•·ır. F• il 'l h qJrn 'i 123 Jlra taah - cck m"clr' i y.ünr'l.,rilmel\tedir. 
'ı"''" r~:ını 1rt'r Gire unun Maı1cn kazasında dtiıı 

6 M. H. Nuzlı 

1372 
:'!)4\)7fl 

396:131 
No. 

7 

fi 
] 0 
ll 

t N C l R: 
Çuvı..1 

251 ~'L j. Ta1·anto 
4.7 :!\L H. Nazlı 
42 B. j. Franko 
25 Şerif R. H. 

~68 
18'1370 

183738 

YekOn. 
Eski yekun 

U. vekC\n. 
Zeyb·nyağı 

9 50 
9 50 

F:at 
8 25 
9 

10 
11 75 
14 50 

8 75 
8 25 
8 75 
7 

8 75 
8 25 
8 7l 
7 7G 

124500 k"lo 24 35 50 
7. AH 1 RE: 
15 ton arpa 5 25 
7;-. ton bakla 4 50 

1040 B. pamuk 46 63 50 

Zavi miihür 
Tatbik mfıhUrilmü her nasılsa kay-

ett·"11. Ye11isini vaptıracağımdan es-
1ı;·sinin hükmü olmadığını ilan ede -
rinı. 
B .. yındır: 1\1 Hillerden 1\I Hasan Uncu 

B ·n &>rif f. h'l'lPd \'e u M tr-•po k"li e.,ı..,..:ıe b. A • , 

YahıJ· k •· .r a" n ?n( .ıca re m ·ıteakıben. bOvilk nda-
.. nrn /ilkse t t!Scrleri hakkında tnrnf 
~ il rıutuk"ar irad olunacaktır 

-,;: ı lı.,•r n-,ı· · Abhı:ıc: Harm na- ık Jı:-ıfif ıe 17Ple n }ı'l <'lmuc;tur. 
qn~•ı~Ond~tb~l~nrlnd~~i~ir lıı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~C 

"C:ıiver •tp T'l'Ofesörleıi de ooş h:'l 1"'ayyare s ıne m a Sl 1 T p, "' ... n .'?n4n 1 
'irn ''"l'm·ı;ıerrlir. _ 

(( 
~ BUGÜN 

Ü lL1-pa;"k.Slnemasın 1G ŞAlll(/N ı•e ARAP DiYAR/SiS YEGLVE SES J(RALJ 

• 

·ı=---- c A S J( I .V G Ô Z Y A Ş LA R l ve Y A Ş A-

I .. a F!i.A'l NAMD!}ARTISTLERI .. z SABA ş K iftV"E"H'"ft:Bt~: 
V l '/ l A N :C R O l\1 A N C E Ve 

PIERRE BLANCHAR 
AHLAKI, lÇTlMAt BÜYÜK FlL.f 

2 ·a· Ş E N H A Y D U D 
t... -...--ıleyecanh bUyUk sergüzeşt fo;ıi-;;;;ı 

• .,... "r?.JCA: • fı11:..'TRO JT.:RNAL ııe REXKL/ MIKJ 
SJiA?·": • \R: l{l MARBAZ: 2,SO - 5,30 - 9 da ŞEN HAYDUD 

4 - .& O Cumarteoi ve Pazar 12,80 da ŞEN HAUDUDla başlar 

Aş/[. .• Heyecan ve Hicranlarla Dolu 
w"" 

EYAZ GUL 
TÜRKÇE SÖZLÜ VE ARAPÇA ŞARKILI 
Ayrıca EKLER JURNAL son dünya hadisatı 

Oyun saatları: Her gün: 2 -4,30 - 7 ve 9,30 da Pazar günü 
11,30 - 2 - 4,30 - 7 ve 9,30 da 

kat Rnzvelt, hnrp sonunda, Amerl- ıreminin gerek hamuienin mııruz !mi
kanın da ~ulh için mUdahal.e .edece- dığı hasardan bahisle tanzim Jcılınan 
frin· Eöylerken Am~rikanın ovnıva- rnporun okunma günü ol:ırak 5/1/940 
ccıf•ı rolün ehemmiyetini tcba~Oz "et- cuma ~ünü snnt on bir tayin kılın -
tir'll ktedir. mış olduf,rund n o gün \'e saatta gemi 
Şu Tl"tılinkkakhr ki, \'akitsiz bir hnmule'l·yıe alfıkRsı ve zararlı bulu -

~~ih ~e~ITnin Amerikadan gelece- nan kimselerin :rRpor nlmırken mahkf! 
g ne ıhtımnl vermek Hlzımdır. rncde hazır bulunabilecekleri deniz 

Frnnsnda: ticnret kanununun 1065 inci madde -
Franı;;ız gazet.e)eri. R. Ruzveltin ine tevfikan ilan ohmpr. 45 

T .. r kiye Z ~-J y-t-i n;;.;..;..y~a.;._ğ..;_ı;.:_i~h....:.:.:.r a...:.:..:c:..::..::_a:..:..:.:t ç.:..:!:t:..:_la_r_ı...:.::. 

birliğinden: 
1 - :J018 numnrniı kanunun yedinci maddesinin birinci fıkrasına 

is+innden <ıt.üii~ü frra vekiller! heyetinin 14/1211939 tarjh \'e 
2 12475 sayılı ke.rarnamesi ile tasdik edilen Türkiye Zeytin
yngı ihracatçıları birliğinin teşekkiil ett;ği, 

2 - Stııliini.m hususi maddesine tevfikan ilk umumi lıeret içtimıı> 
15 1 l 940 vazart~i günü saat on be te İzmir Ticaret ve Sana 
yı od,.~ı salo:aundn ak~dHeceğinden zeytinyağı 1.'e diğer nebat 
yağlaı- :ııracaı ruhsatname ini hniz tacirlerin eza kaydedilme\ 
Ozere Hirliğ·n idı:re yeri olnn İzmir Ticaret ;·e Sannı~ odnsıruı. 
derhrıl taahhütnameleri ile birlikte bir defanı mahsus olmak 
üzere yüz liralık duhuliye ücretlerini ödemeleri, 

8 - Bu suretle birliğe r.zn kaydodileceklerin asaleten veyA vekftle
tcm mezk(ır ı.ımum1 lıcyct içtimaında bulunmaları rica ve ilin 
olunur. 

Ruz ame: 
1 - ldur~ meclisi ''e mürakip intihabı 
2 - l\Iuhtclif i~ler 

Türkiye Zeytinyağı ihracatçılar Birliği 
Müessi heyeti 

E L H A M R A Sine~~~~n:n 
!l!!!l!!l!mll!ô'~-

Be.ıuz p< l cfonin çcıkır gözlii, gitler yüzlü yıldızı 

E 
Bu sene ycgfıne olurak göreceğiniz btiyük filmi 

SEAN l..AR: 2 - 3,30 - 7 ,30 - 9,30 da .. 

• 
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-Tlimir Lev~~;;···;f;;,j;"[{j"['".S~t·~~ ..... jf';;;;;····· 1 

.. 

· ~ · K,., ... ,;~yorrr ilanları 
' lsmir levıu1m Amlrliıı. . at ~ alma komiayonundan: 

• l - l\fünaka,a Jne 'alibi çıkmayım komutanlığa bağlı birlikle· 
rin ihtiyacı için (96} bin kilo yulafın tekrar kapalı zarfla mü
nakas:ısı 20-1-940 rnmartP•i günü saat on buçukta yapılacak
tır. 

2 - Zarflar komi"}·ona mezkur saatten bir saat - evveline kadar 
verilmiş olacaktır. 

S - Beher kilosunun muhammen fiati (7) kuruştur. 
' - İlk teminatı (504) lira dır. 
l'i - isteklilerin belli gün ve saatte fındıklıda komutanlık satın al

ma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

31 5 11 16 4758 
lzmfr leva.:ım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Müstahkem mevki Ezine birlikleri ihtiyacı için aşağıda miktar 
ve kıtaları yazılı sığır etleri kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
muştur. 

2 - İhalesi 10/ 119'10 salı günü hizalarında yazılı saatlarda Çanak
kale müstahkem mevki satın alma komisyonunda vapılacaktır. 

1 - Talipler!n gösterilen teminat akçaları ve ihale kanununun iki 
ve üçüncü maddelerindeki vesaikle birlikte en az ihal.e saatla
rmdan bir saat evvel zarfları komisyona makbuz mukabilinde 
vermeleri !Uzumu ilan olunur. 

Garnl%oa Kilo M. fiati M. Tem inatı Tutarı 

Li. Kr. 
ihale ~ aatları 

Kr. S. Li. Kr. 
Ezine P. A. 

c Tot A. 
80.000 
60.000 

27 50 1650 00 
27 50 931 00 

22000 00 11 de 
13i50 00 15 de 

25-30-5-9 

/enir levazım amirliği satın alma komisyonımdon: 
l - !bale günü talibi çıkmıyan komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı 

tçin (240.000 l iki yüz kırk bin kilo kuru fasulyanın tekrar ka
,palı zarfla münakasası 20-ikincikiinuo-940 cumartesi iünü saı.ıt 
'>D birde yapılacaktır. 

2 - Zarflar komisyona mezkQr saatten bir saat evveline kadıır veril-
miş olacaktır. 

8- - lleher kilosunun muhammen fiati (22) kuruştur. 
' - İlk teminatı (3961) liradır. 
5 - istekliler belli ilin ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma 

komlıyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 
30 5 11 16 

Jım1r levazım amirliği satın alma komi111JO'lluııdan: 
4742 

Krr emrinde yaptırılacak inşaat, tamirat, tesisat keşif proje ve re
ılmleriıJ tanzim ve inşaata nezaret eylemek üzere (250} iki yilz elif lira 
Qcret dıhilinde çalışmıya talip yüksek mimar ve yahud yüks2k mühendise 
ihtiyaç nrdır. Talip olanların ellerinde mevcud vesaikin tıısd i kli suret
leriıll \eya bizzat matlup vesaik 20.112 '939 tarihinden 20 1 940 senesi 
ikinci \Jnununa kadar bir ay zarfında Balıkesir kor satın 2.lma komisyo-
nuna n.Qracaat etmeleri. 20 26 31 5 

lıı.'nilr levazım amirliiı' aatın alma komiayonundan: 
1 - Münakasa günü talibi çıkmayan komutanlığa bağlı birliklerin 

ihtiyaçları için (96) bin kilo yulafın tekrar kapalı zarfla mü
nakasası 20-1-940 günü saat on buçukta yapılacaktır. 

ı ~ - Zarflar komi<yona mezkOr •aatten bir sant evveline kadar ve
rilmiş olacaktır. 

1 - - Beher kilosunun muhammen fiati (7) kuruştur. 
4 • - llk teminatı (504} liradır . 

1 6 ·- İsteklilerin b~lli &'Ün ve saatte fındıklıda komutanlık satın al
ma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 

31 5 11 16 4757 

Makinist alınacık 
lsmir lf'vazım amirrii oatın alma komisyonundan: 

" 1 - Telsiz telgraf mak;nMi alınacaktır. 

! - istekli olanların ve aiki ile birlikte müstahkem mevki iki ne~ 

ıubesine müracar tlan 3 5 7 9 12 

Elektı rik 
7 .. • • 

maRınıstı aranlyor 
lnnw le11azım limirliği sat>ın alnıa komi81Jonurntan : 4650 
Topçu birliklerindeki elektrik cihazlarında kullanılmak üzere elektrik 

ıııaklnlatlerlne ihtiyaç vardır. Yüksek ücret verilecektir. İstekli olanla
~ın elıerlndeki vesaik ile birlikte Mst. Mv. 2 inci şubes;ne milracaatları. 
:ı:ı : 24 26 28 30 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 

• 

Aydın su iş leri dördüncü şube 
mühendisliğinden: 

Pazarlıkla eksitlme ilanı 
A - Ek•ııtmeye konulan i~: 

Küçük l\Iendere< ıı~hri isli\h kanallarından feyzan kanalının 
39+000 - !.:9+400 kilometreleri a ra•ında Akarca köprüsü
nün menba kısmında projesine göre yapılacak tahk i matın bi
rinci kısmı olan tula ni taş imla a l tı ve kanal hafriyatı ile arza
ni taş imla ve kuru t aş pere imalid ir. 

:B - Eksiltmeye konulan ışin keşif bedeli (4876} lira (70) kuruş
tur. 

C - Eksiltme pazarlıkla y:ıpılacaktır. 
D - Eks!ltme 7-kanunusani-940 tarihine rastlayan pazartesi günü 

saat (15,30) da Aydın su işleri dördüncü şube mühendisliği 

binasında yapılacaktır. 

E - Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 'ayılı kanun hükümlerine 
&'Öre (365) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve 
as&"ari iki giln evve l bu işi yapabileceklerine dair şubeye vesi
ka ibraz etmeleri şarttır. 

F - İstekliler şartname, proje ve merbutatını Aydın su işleri dör
düncü şube mühendisliğinde ve Tepeköyde su işleri kısım mü-
hendisliğinde görebilirler. 31 2 5 4751 

Akhisar Muhasebei hususiye 
Memurluğundan: 

Müterakim vergi borçlımndan ötürU Mecidiye köyünde Hayret
tin O. Mehmed Ali ÔzçeliğP a it köy civarında bahçe arkasında doğu
ıu Seyit, batısı çay, kuzeyi s~ı· it , güneyi yol ile çevrili 40 dönüm tarla 
mllzayedc ile satılığa c;ıkanlmıştır. Talip olan l arın yüzde 16 depozito 
akçası olan 61 lira ile Akhiiar idare heyetine müracaatları illin olu 
n11r. 

Kati ihale tarihi: 16 / 1/ 940 •alı . 
~ 28 1 5 4716 

• 

(AN .u>O~U) 

Aydın s~ ış eri dördüncıl 
mühendisliğin rl~n: 

Pazarlıkla eksiitme ilanı 
A - F - pt,.,,e~·c onu'an ·~: 

şube 

.K üç ük•' ı>ndrre" nehri isliih kanallarından f eyzan kana lının 
3~ + 000 -- 39 '-400 kilometreleri arasında Akarca köprüsü
nün menba kısmınua projesine göre yapılacak tahkimatın 

ikinci kısmı olan tulani taş imla imalidir. 
B - Eksiltmeye konulan ;şin keşif bedeli (4609) lira (55) kuruş

tur. 
C - Eksiltme pazarlıkla yapılacaktır. 
D - Eksiltme 7-kiinunusani-940 tarihine ra•tlıyan Pazartesi günü 

saat (14) de Aydın 8 U işleri dördüncü şube mühendisliği bi-
1111sında yapı l .. caktır. 

E - 1'.ksiltmeye girmek istiyenler 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre (345 ) lira (72) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri 
ve asgari iki gü n evvel bu işi yapabileceklerine dair şub eye 
vesika ibraz et me! şarttır. 

F - İstekliler şıırtnam e , proje ve merbutatını Aydın su işl er i dör
dü ncü ~ube mühendisl iğinde ve Tepeköyde su işled kısım 

mühendisliğinde göre bilirl er. 31 2 5 4750 

A!,..his:ır 
ye meı 

fl!tıhasebei 
u :iuğu '.lda 

hus!ls·-

k ı lıekdleri n e 110 kat elbise ve 110 çift 
çizmt! m unai\.a a ~u ...... ) le y .. ııt1r ~ l a ak t ı r . 

}~ ü rıuku~~L 1 J 1 ~ tll ı r h '. it. tt.•;:;ad ti f eden cun1a günü saat on 

dörtte kom ;yoıı u !T' •• h. u• ı z,•nıııc a yapı lacakt ı r . !;tirak etmek iiıti-

l !\ • '- • • 11 t: lıi l'l . kte kumi, ,·una müracuattarı 

1 

Olıı;ier ve ~ürekası j V. J<~ Henri Van J.Jerze 
J.imrted V APURI.ARIN HAREKET LJS'I'l:SI 

V APlJR ACENTJ'.Sl 
Atatürk caddesi Rees blnaSl AMERlCAN EXPORT LINES lnc• 
Tel. 2443 -' E W - YOR K iç-in 

L<ındrı. ve Liverpol hatlan için EXPLuRER vapuru ö ikinci kıi• 
piyasanın ihtiyacın\ göre vapurlan- nunda bekleniyor. 
nıız ~Pfer yap o><kia~dıt'. EX1LONA vapuru 14 ikinci ki• 
ı-------------·ıl nunda beklen iyor . 

Eksir Şahap 

Bf'snr memelerini gi· 
.erir. Kuvveti, erkek· 
ı-ği, iştihayı arttırır 

EXCHESTER vapuru 21 ikinci ki• 
nunda bekleniyor. 
Servic., Maritime Roumain Bucaretf 

Köstence için: 
BUCUREŞTl vapuru 7 ikinci lcA

nunda bekleniyor. 
Alba Culya vapuru 13 ikinclkt• 

nunda bokleniyor. 

Vapurların is:m ve ta~ihlerl hak
kında hiç bir taahhüıi alınmaz. 

TELEFON: 2007 2008 
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= JZMIR Eii 
:- PAMUK MENSUCAT 1 

Türk Anonim Şir ~eti ~ 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardıur. ·~ 

- -= Yerli Pıımuğundan At, Tayyare, Köpek~. Değirmen, Geyik ~ 
. .: ve Leyla!.. markı:.larını havi her nevi Kabot Bezi imal eylemekto il§ 
-;: olup malları Avrupan'n .ıyni tip mensucatına faiktir. ~ 

~ Telef on No. 2211 ve 3079 ~ 
Telgraf adresi: Bayralc J mir 1 

= -~ - -- -
Akhisar l\tuhasebei 
ye memurluğundaıı: 

hususi· 

Müterakim vergi borcundan ötürü :'.Iecidiye köyünden Adanalı 

zade •• Iehmed bey ailesi Ali bey kız ı Seyyideye ait Mecidiye köyü Ka
yışlar yolu mevkiinde Furunlu tarla namiy!e maruf 100 kü;ıur dönüm 
tarladan müfrez doğusu yol, batısı çay, kuzeyi yol, p:üneyi Cemal tar
laları ile mahdud 50 dönüm tarlası müzayede ile satılığa çıkarılmıştır. 

Kati ihale 16 l .' 940 tarihine tesadüf eden Salı günü idare heyeti 
huzurunda yapılacaktır. Talıp olanların depozito akçası ile müracaat-
ları ilan olunur. 28 1 5 4715 

'tei'R'M~ 
--,.;..:· 

IW& f?@,M&zı, w;q W4@b?? 

~~NeAR 
M<tkine Taııurhanesı 

1 Işi gününae tes 'im etmeği prensip ed:nen ve bu· 

'• . .,.. ... _mnııİıııııılnalamiiilft11h;,:.aı:İrmeıı:;d.;.e-;nnaıblli•rı::n:lı•ü•e•ss111e.lslııe;da. rcWııımm.--•I 'I. Kest .. ne pazarı demh·ciler 67 - 69 T ~lefo;::.: 3993 
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lataayonu Kanısında Yeni Açılan t, 
- EG ~ t~~ -= ~ı~ ~ = = . • !ı- . • • = 

Husu[f H~rtahanesi Hususı tJ~tanesı 
- SAHiBi lzmirA.\ısanc:.ak 
- Dokt .)r Oper<' tör 1~,,ı9 -

ADİL BİR , := - -- -= lzmôrin en büyük ihtiyuçlarından birıne ..ekabül etmek üzere E yenlerin l :.> l li ra u po,, tu 

ilim olu nur. '..!ti 1 5 4714 hazırlanan ve her tür:ü fenni tekamUlii '., konforü ve kalorifer, ront- -•----'""!"L------·- _- ken ve elektirik teda<:i le riyle mücehhez olan EGE hususi hııstı.1'esl -
'o, .. or - Alrnncıık istasy<ın kar~ ; sında açılmıştıı. _-

, 

'/': ş 1 - -l' • LJ v =: Her şubere aid hastalar kabul ve mü~has"'ı sları tarafından te· 5 
~ S• ~v {} gur -- da;i edilir. = = = 

· .r nci sınıf d:ıh'l:i has· -_-..: Müessesede he· zaman Daktor bulunu'". s 
ta"k'ar müt,,hass sı - -

lzm ir Rev ı ~·sokak No. s2 -- Fiat1ar iki lir ad ~n haş1 '.ır. - -
Telefon No. 3286 FAK!r.. HAS'J',lLAR iÇiN HERCVV SABAHLAHl MCH- -

H st a : arını <nbah'an itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

Tl'LIF ŞURELBRE AID POLIKLIX IK DE YAPILACAKTIR = 

~--------~---l 

· 1 ELEFON 2918 = 
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Metal 
ı AMPÜLLE 1 

um 
1 

1

: Bot Işık Ucr_ız Işık 
Temin eder 

,Ma 1i~vfillk 
BA l'"KEN T 
Peşte-ma cı lar No. 73 

Mantoluk, ropluk, e"' kek ve kadın . rr l f 
... u,amrı"' ' " i • e e~ on 3;:32 
BAYLAR 

Cçin palto, perdeaü ve iyi f"lhise 
ve bayv. nl-ır için 1''l°ıı· antol~rı 

IE RAHİ!v1 
KARAJ...AŞ1'A 

B•ılursunuz 

ODUNPAZARI No. 12 ................. ._ ........ ..._ ..... ,...... 

MET LL 

, . • . · . 


