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FIA Tt (100) PARA 

ZELZELE VE SEYLAP FELAKETZEDELE.RINE YARDIM~ıJ 
~~~....;~----~s O N D K i K A : Finlere ve Fin· ~.::.~~- • !Zelzele, pek çok vatand . şla~ 

e buy ak hır rımızı diri diri gömdürdükten 
t~~~·· başka köylerin ve ~dağların 

e~z~le ve seylip afetle- yerlerini de değ_iş_tirmiştir 
rınıo yurdumuza yaptığı _ 

lstanbul 2 - ~Erzincanda 
enkaz altından çıkarılmakta 
olan yaralılar arasında bu
gün doktor general Fethi de 
kurtarılmış ve fakat, trene 
ğötürülünceye kadar ölmilş
tür. Ölülerin çoğu, kadın ve 
çocuktur. 

gazetecilere söyledikleri tüy
ler· ürpertecek en korkunç 
facialara mevzu olabilir. 

rarlar ve bilhasaa pek çok 
taadaıların ölnmüne se- · 

ep olmak suretile düşürdü· 
ıöı yaıları milletimizi 

nıuz bir elem ve mateme 
o·d .~ utu kadar pek çok 
. ı et •e devletleri de de· 
D ıt· t ır teeHür Ye ıztıraba 
ratnuıtar. Iran, Afganistan, 
••ır Sura' F'l' · J ·ı • ye, ı ııtın agı • 

ere F ' ' raaıa Yunanistan ve 
.. erikada ve~aba' birçok 
~lllleketlerde Tftrklerin uğ-

• altları bu son felaketler 
:erille yeni#Tiirkiyeye karşı 
&~terdilderi d09tluk, te•ec

eaerleri Ye sayısız yar· 
•11111• da iıpat• etmit· 
' iti Camhuriyet Tiirkiyesi 
"•ttıjı eserler, medeniyet 
' •ulll namına sarf ettiii 

:•kler bitin ycihannın ıu
.1 •• •icdanıada pek az 
1 let · Ye hlkümetlere nasip 

'1r lll6yesıer olmut seYgi Ye 
d~rklrlık duypları ile 
Q bir meYki iığal etmeğe 

j••ffak olmuştur. 
d ••anların ve mılletledn 
.. '•t ve düımanları feliket 
., 'd tdcl 1 .. bar zamanlarında: anla-
~ 11tna göre, Tiirkiyenin 
b• Yle feliketli ve ııtıraph 
"ır lnda mazhar olduğu : bu 

0 
lllQ111i teveccüh ve sempati, 

1 
•un lehinde: pek büyük ve 

'tep Jenilbir.:manevi haz ve 
•zanç olduğuna göre millet 
:~hiilcumetimiz için ne bn-

ve ıont111 bir teselli ve 
.. id ka .. ·ı b'I' yaagı sayı a ı ır. 

SIRRI SANLI 

-"--.;;ı-i;a;.a-
tet~~ll· Şefimiz·Turbalda da 
la •leler yaptıktan sonra 

11•uıı t -ı · ·ı- - -
1 

h ren erı ı e Amasya-cl: •reket ve saat .. yirmi 
e rtte A'Duyaya muvasalit 

t Yleaıiıtir. Milli Şef, btiyiik 
eıaha -- -s· ur~tla karşılanmıştır. 

...... !!_aa (Hususi)-Reisicüm
h ~ ıeldi • ..- Validenzelzele 

1 
• kında izahat aldı. Anka--; 

-~~ IDiitevecciben hareket 
I, 

flıtikir 
lapanlar 
.~••ne hapis va mal
~ lftU8adere edllecek 

•kara - iktisadi koru· 
:• kanun projesinin aldığı 
, .. D tekle göre muhtekirler 

1 ltdr cezalara çarptırılacak
'' ır, 

Pro' '-• 
1 

Jeye nazaran mubte.· 
lllr er 6 ._ ç aeneye kadar hapiı 
e •lr--• '-r , a• .. • cualandırılacak-
~Jnea ~ .. Hara müudere 
a.t. cildır. Kaannda bet 
" liraya katlar para ceza -

•ardır. 

Şehirde, yerler çatlamış, 
llç metre derinliğinde yarık
lar husule gelmiştir. 

Erzincan vilayet -;;.;;keı.in
de on yedi bin nüfustan üç 
bin beş yüz ellfkiıi -ku~füı. 
muıtur. 

Ankara - Ankara radyo
~una zelzele mıntakasındaki 
akrabasını ve ıebirlerin Ya· 
z ıyetini~ıoran _!>irç~k _Jelg
rafJar gelmektedir.!_Pek faz:
la olan bu telgraflara radyo 
idaresi, cevap verememek
tedir. Anadolu ajansı, zel
zele vaziyeti ve hasarat hak
kında muntazaman malumat 
vermekte olduğundad, An
kara radyosu, bu hususa da
ir malumat veremiyeceğini 
ilin etmiıtir. 

Giresun 2 (Hususi) - Şe

binkarahisara giden yollar, 
dağlann kayması yüzünden 
kapanmıştır. 

uKöylerde ölenler enkaz 
altından çıkarılıyorlar. Fela
ket o kadar müthiıtir ki tas

; vi_rc:_ imkan yoktur. Köyler 
yer değiıtirmiıtir. Dağlar 

lyerlerindea oynamıştır. Ye· 
ni göller peyda olmuştur. 

§§§ 
Erzencan ve havalisi zel

zele felakdzedelerine teberru 
hararetle devam etmektedir. 
lzmir Kızılay merkezinde 
sabahtan aktama kadar hal
kın tebcrruatını kabul için 
tedbirler alınmıştır. 

Memurlar daimi surette 
vazife görmektedirler. Ma
hallelerdeki tili yardım kol
ları da balkın verdiğı ayni
yatı kabul etmektedir. 

lzmir balkı f eliketzedeler 
için on binlerce parça eşya 
vermiılerdir. Bunlar her ak
şam ambalaj edilerek yar
dım merkezi vasıtasiyle Si
vaıa gönderilmektedir. 

Erzincan daire müdürle· 
rinden Mehmet Ali Som rle 
refikası ve çocuğu dün şeh. 
rimize gelmişlerdir. 

B. Mehmet Ali 'Somer, B. 
Ali Haddar Albayrağın e
niştesidir. 

Dün akşam Vali B. Etem 
Aykut, Birincikordonda B. 
Ali Haydarın evine giderek 
8. Mehmed Ali ile refikası 
nı ziyaret etmiıtir. Feliket
ıede aile, bu ziyaretten fev -
kalide müteha11iı olmuı ve 
müteşekkir kalmııtır. 

Bu ~ok çile çekmiı ailea in 

Bedbaht annenin yavrusu
nu lrnrtarmak~için ğöster· 
diğı fdakirhk, yıkılan hapis· 
haneden kurtulmuş idam 
mahkumlarının bile firarı 
düşünmiyerek enkaz altında 

kalan vatandaşları kurtarmağa 
koyulmaları, zelzeleden ... çı
kao müthiş yangınların kor
kunç manzaraları ateş, hare
ketarz kar fırtınalarının "lpen· 
çesinde inliyen vatandaşla
rın elim ve ü uihiı vaziyet
leri hiç bir lisan ve kalemin 
tasvir edcmiyeceii bir ölOm 
ve elem levhası _teıkil et
miştir. 

F eliketzede 
iane listesi 

-o-

Lira 

Nafız Mustafa ve oilu 200 
Peynirci Ali Remzi ve 
kardeşi 
İbrahim Basmacı 
Ç.H.P. Mesudiye ocağı 
Oztürk ticaret limited 

100 
50 

487,5 

şiı-keti 250 
Fehmi Simsaroğlu 250 
Selamet kutu fabrikası 
Mehmet Karaoğlu 100 
Sabri Fehacı 100 
Tevfik ve Cambazoğlu 100 
Komisyoncu Ayeriyo 5 
İbrahim Göktüoa 10 
Berber Ali Riza Akçakır 10 
Hasan Hami Çam 25 
Şark hah kumpanyası 
eksperi Nureddin 
Aydınlı izzet 
Yeni yol lokantası 
Üzüm birliği amelesi 
Kasketçi Mahmut 
Muzaffer c: H<:r 

Şık mağazası sahibi 

100 
50 
5 

31 
5 

2,5 

Sezai Berk 50 
Şık mağazası sahibi Sezai 
eşi Feride Berk 25 

Diin akıama kadar teberru 
yekunu (34,877) bin liraya 
baliğ olmuştur. 

Maarif Vekili 
Maarif Vekili B. Hasan 

Ali Yücel evvelki gece tah
rik edilen~ Aydın-Karakuyu· 
Afyon treniyle Ankaraya 
gitmiştir. 

----
adliye tebliiatı 

Adliye tebligatının dinden 
itibaren poıta vasıtasiyle ya· 
pılmaıına baılanmııtı. 

§ ŞehrimiZ:lngiliz general 
konaolosu, dnn viliyette va· 
li B. Ete• Aykutu ziyud 
etmittlr. 

Paris (Radyo) - Hollanda ile Belçika arasında müteka· 
bil yardım paktı hakkında yapılan müzakereler Berlinde 
hiddetle karşılanmı . tır. 

Paris (Radyo) - Tunanın dönmasından sonra orta Av
rupa o yoldan birşey nekletmenin imkansız olduğunu Sof· 
yadan gelen bir haber teyid etmiştir. 

Paris (Radyo) - Dahili ve harici efkarı yatıştırmak mak
sadiyle Kızılordunun aon yap ıığı hücumdan bi santimetre 
bile yer kazanılmadığı ve buna mukabil Fmlerin kendi 
bütçeleriyle kolay kolay tedarik edemiyecekleı i kadar mü 
himmat ve saire elde ettiklai tahakkuk etmiştir. 

Paris (Radyo)-Fransaaın Belçika iJe ticaret anlaşmasını 
imzaladıktan sonra fili surdte bir Llgiliz · Fraosız ve Belçi · 
ka iktisadi ve ticcari birliği temin edilmiş deme t1r. 

Daha birçok bitaraf hükumetlerin müttefiklerle ticari 
anlaşma yapmak istemeleri bitarafları korkutmaktan ve 
zarara sokmaktan başka birşey düşünmiyen egoist Alman 
siyasetinin bir neticesidir. 

Londra (Radyo) - Son tanzim edilen listderden sonra 
lngilterenin bu sene sonunda tam üç bu;uk milyon talim 
görm&ı askeri harbe hazır bir vaziyette bulunduracağı an
laşılmışbr. 

Paris (Radyo) Estonya ile Sovyet Rusya arasın~ 

da siyasi münasebetlerin gittikçe ğerginleştiği anlaııl-
maktadır. Buna ıebeb Rusyanın bu hükümetten anlaşma 
haricinde daha birçok havai üsler istemesidir. Estonya bu 
talebi Finlandiyaya karşı muhafaza etmeğe mecbur olduğu 
bitarafhğa aykırı bulunduğuadan kabul etmediğinden ih· 
tilif tiddetlenmektedir. 

Paris (Radyo) - Amerikada umumi efkar harp borç· 
larını ödemek hususunda pek büyük bir namuskirlık gös
teren Finlandiyaya kredi üzerine herşeyin verilmesi nıer· 
kezin dedir. Bu millete kredi ile satıştan mada ·pek çok 
teberruler yrpılması içinde kararlar ittihaz edilmiştir. 

~ il D~~~iiiialBDIUil:m;ı 
Bitler reisicumhur mu oluyor? 

Paris (Radyo) - ''Kaydı ihtiyatla karşılanması lazım ge· 
len haberlere göre Almanya büyük bir diplomatik faaliye· 
te hazırlanmak üzeredir. ilkbaharda yapılacak lıir sulh te· 
şebbüsünden evvel Hitler reisicumhur ilin edilecektir. ' Ma • 
reşal Görüng şansölye olacaktır. Himler ve Göbels siya· 
set sahasından kaybolacaklardır. 

Alman • Sovyet palı tını haz11hyan Fon Ribbentrop istifa 
edecek, hariciye nazırlığına Almanyanın Roma sefiri Fon 
Makenzen tayin edilecektir. 

Dr. Funkun ekonomi diktatörlüğü faide vermediğinden 
Şaht onun yerine ekonomi nilzırı elacaktır. . ·-----
Mussolini Bitlerin Teklifine 

Yanaşmadı 
Londra - Bir lngiliz gazetesinin maalfımatına göre Hit· 

fer Sovyetlerin yardımı hakkında hayal inkisarını duymuı-
tur. Mossoliniden Fransa ve I~giltere nezdinde bir sulh 

tavassutunda bulunarak müzakerelere yol açmasını istemiş
tir. B. Mussolini böyle bir teşebbüsü deruhte etmeğe ta
raftar olmamışt. r. Zira büyük Britanya ve Fransanın, Po· 
lonya ve Çekoslovakya tahliye edilmedikçe sulh müzakere· 

sine yanaşmıyacağını bilmektedir. -----·-·· 
Norveç Veliahtının Nutku 
Oslo, 2 (A.A) - Ecnebi memleketlerde yaşıyan Norveç· 

lilere hitaben radyoda bir nutuk söyleyen Veliaht prens 0-
laı Norvecin şimdi pek ciddi bir vaziyette . bulunduğunu 
söylemiş ve denizaltı harbi neticesinde elen lsveçlilere tel
mih ederek, Norveç gemicileri tarafından gösterilen cesa· 
relin, icabederse bütün milleti hürriyetinin ve istiklilinin 
müdafaası için herıeyi feda etmeğe hazırlayacağıoı ilive 

etmiıtir. 
Veliaht, netice olarak şöyle demiştir : 
Kürreiarzın nufusu dünya zenginlikleri, makul bir şekil· 

de taksim edildiği takdirde herkes için yer bulunacak de
recede çok değildir, fakat bunun için dostluk ve biisnnai· 
yet göıterilmeıi ve milletlerin birbirlerini anlamaları li· 

zımdır. 

landiyaya 
bir bakış 

Fin Ulkeslnln umurnl 
"azlyetl 

y ZAN:***** 

-1-
Finliindiya ülkesi, ballık 

d 
. . . doö-u kıyılarında 

entzının e . B 
kain küçük bir yerdır. u· 

U 
A Harpten soara 

rası mumı . b' 
istiklalini kazanmış yen~ : 
devlettir. Ahalisi alen lir 
ırkına mensup çalışkan, me· 

deni bir milletir. • 

B 
küçük devletin nıke1ı, 

u · k dar baıtaa nihayetıne a. 
ağaçlıktır, çam ormanları!!e 
örıülüdür. Göller ve su .. bırı· 
kintıleri pek çoktur.'. ~ufusu 
üç buçuk milyon yerının ıe· 
. 1 .... e 388 451 kilometre· 

nıf ıg ıs ı d ba 
dir. italya arazisinden a 

geniştir. . 
Yalınız birçok yerleri gayrı 

meskundur. Ormanları pe~ 
çoktur. Yerlerinin o.o~~ b~r 
miktarı göl ve su bırı~ıatı· 
leriyle kaplıdır· Çifth~ler' 
bağ ve bahçeler Botnı ve 
Finlandiya görfe:ıi yakınların· 
da ve etrafındadır. Halkı 
ticaret ve kereste ve kAiid 
fabrikalarında çalıımaktadır. 
Hepsi de biç durmakıızı: 
çalışırlar' hayatlarını p• 
güzel geçindirirler. . . 

Fabrikalannda ellı bıne 
k 

amele çalıımak· 
ya ın . 
tadır. H&kômet mer~e: •• 
baı şehri olan Helııa _ora_ 
·k' üz bin n&fuıla bir te" 

hı. ıd~ Bu ıehrin limanı ol· 
ır ır. . 1 kt' 

dukça geniş ve çok ıı e ır. 
Dünyanın her tarafına itliyela 

dı He· 
ticaret vapurlan var r. 
sikfors limanında bir de ter· 

sane mevcuddur. 
Bu memleket komıu ),ula· 

nan Jsveçle beraber dllnya· 
k kereste çıkaran 

nın en ço . d' da 
b

. köıesidir Fınlan ıya 
ır . k ti' bir 

Jimatra suyu . .uv.ve ı r 
k ktır ve ıçımı tathdı • 

A
akyna suları ve ıelileri çok 
~r k 'k · t'lasa· olduğundan ele ~r~ ıı ı 

li de hem umumıdır. 
Fabrikaların çoğu ba b~ 

k"miirle iıletilmekteclir. 
yaz o • k 
Şimalde göçebe bır a:. 
olan Laponlar yaşar. Bu 
ada Buzul devrinden kaim• 
binlerce büyük kllçllk göl 
vardır. Denizi aylarca donar 
ve Helsinki limanı ba aylar· 

da kapalı kalır. 
(Devamı var) ----,··· 

Rapor 
Hazırlandı 

--o-
Ticaret Vekiletinia ali· 

kalı makamlarla, 938 • 939 
ihracat mevsiminde dıı tica· 
retimizin ve ihracat madde
lerimizin vaziyeti hakkında 
bir rapor bazırlamıılanbr. 



•derek seni aldatmıf .• 
- Y anılyors11n Nüıret .. 

Farzet ki o beni aldatb, ben 
aeni aldatmak iıter miyim? 
- .... ·• 
- Ben ıenin yerine ot\IJ'

aaj'a geldim, haydi ıeyıiJi
ain ya•ına git. 

- Ben yanıl•ıyer111a, ıea 
aldanıyorsun Rahmi. 

- N\iaret bana iaan Sarı 
Giil beni değil, 1eni ıeviyer. 
Ben bir alçaldık yaptım beni 
affet .. 

Bu muhaTere bütün düğ&n 
halkıaı şaşırttı.. Kaıabanın 
ıüzel kızı iki delikanlı ara
sında kalmıştı. Nib.ayet Nüs-

retin ve Rahminin aı kad11şları 
iti hallettiler. 

Nüsretle Sarı Gül evlen
dikten üç sene sonra bir 
gece tüyler ürpertici bir ha
ber köyü altüst etti. Ertesi 
ıün omuzlar üzerinde taşı
aan tabutun arkasından gi
den, iki yaşında bir ojlan 
çoçuğ'u diJinin döndüiii ka
dar 16yle bağırıyordu: 

- Baba! 
- Ôlen kimdi 1 
- Na.ret.. Kendi iSlmedi. 

Ôldürü,ldü. 
- Kimin tarafuıdaıı ? 
Buna önce kimıe anhya

mada ve bir9ok kimıe Nila· 
relin Rahmi tarafuadan öldü
rlldüğUoü zannetti. Nihayet 
fUeteler Jaakikatı yazıDca 
iç sene Varoı köyünün ıssız 
ltir köşesinde yaııyan Rahmi 
Vırbanyada röründü. 

- Nüıreti kim öldürmüı
tl ? 

- Bir Avusturyalı •• 
- Nüsretin kabahatı ne 

imiı? 

- Kabalaatı olmadan bir 
kaza neticesi •• 

- Yazık. 
- Evet •• EYet ona herkes 

acıdı •• 
- Sarı Gül ne o!du ? 
- Bir sene sonra Rahmi 

ile evlendi. Rahmi Niisretin 
çocuğunu kendi damarından 
kopmuş bir parça gibi bağ
rına basdı. 

-SON-
A. Fuad Tuğseven 

Pek yakında neşrine baş
lıyacağımız roportaj "Bea 
neler gördim!.. " .................................................... 
E~HAMRA 
Sinemasında 

Bugün matinelerden itiba· 
ren senenin en rüzel Aşk -

Dans • Müzik ~beserleri 

HONOLUCU 
Fransııca sözlii 

Baş "rollerde: 
Eleanor POVVELL 
Robert YOUNG 

Seanslar : 2 -3.35 -5.30-
1,30 - 9,30 de 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Miltehassıaı 
Rontkenvael••trik ıcdaoi• 

yapılır ıkinci SeıJer So 
No. 29 TELEFO N2S42 

• 

Devlet haYa 1ollan idare• 
ıinin i11tlmtlldeki ıeaeler 
için çok l'enit bir laa'f'a ıı· 
ferleri protramı haıırlamıtbr. 
Hükumet merkezimizi ha••
dan başlıca ıeJairlerimize ve 
komıu memleketlere bıilı· 
yacak hatlar için de hazır
lıklara baılanmııbr. 

Bu hatlar: 
Ankara • Elizığ - Van -

Tabrız yolunu taLip edecek 
olaa Ankara - T ebriz ; 

Ankara - Adana - Beyrut 
yolunu takip edecek olaa 
An kara - Beyrut ; 

Ankara • Sıvas ·- Erzincan 
- Erzurum - Kars • Tiflis yo
lunu takip edecek olan An· 
kara · T iflis ; 

Ankara - Elazığ · Diyır
bakır - Musul yolunu takip 
edecek olan Ankara ·iMu· 
sul ; 

Ankara - lzm ir - Atina 
yolunu takip edecek olan 
Ankara • Atina ; 

İstanbul • lzmir • Atina 
yolunu takib edecek olan 
lstanbul - Atina hava hatla
nmız ~olacaktır .ı 

Sarısın tısı 
NEViLERİ VE SEBEPl]ERI 

ADkua - Kemalpafa, Karacabey Kazaları ıüadiye kadar Tarihte kaydedilen büyük zel-
l'lrlmemiı •• baakı•ına •iramııtır. 10 bin nilfuıhı Ke•al- I d d v f • 1 
pafa t•Mi klaıileıa ıa içiade kalmıf •c felaket fabrika dil- zele er en Og&D 8CJ8 8r 
dlklerile balka bildirilmiıbr. Halkl eYlerin iıtlerine çıkma- - 1 
i• •ecbu olm•ılardır. Yer ıarııntisı. mahiyet Ye 

Bandırma •• Mudaayadaıa xayık ve metorlar celbedil- sebebini anlatmakta mDıkü-
mittlr. li:ıa uğradıkları için, insanlar, 

3 Muhea4ia Ye bıı kadın bet•l_.t Ye bir köy klmilea eski devirlerdenberi en ziya-
malavolmuıtur. de korkutan ve debıete dii-

Sakarya nehri de kabarmış Ye~ıetler delinmiş su : ... tchli- ,... ıürca tabii afetlerden biri 
keler baş ıösterdiğiaden celbetli1en betyüz amele ile ıed· olmuştar. 
ler tahkim edil•ektedir. Bora içind~] lzmitten 20 kayık Gerçekten, tarih korkaaç 
getirtilmiştir. Sakarya kabarmakta c:leYam ediyor. bir şiimil almış pek biiyük 

Pariı (Radyo) - Helsiokiden bildiriliyor. Fin .., askerleri !Ve tahripkar zelzeleler kay-
Ruslan püskirtmiitler ve Finlerin tiddetli bücumlan kar- detmiştir. Milattan sonra 525 
ş11ında Ktzılorda kırk kilemctre geri çekilmeğe mecbur senesinde vukua gelen bir 
olmuştur. zelzelenin Akdeniz sahille· 

Bu çekilme esnasında Finler bir fırkayı kimilea ezmiı- rinde 120.000 ile 200.000 a-
ler ve mühim miktarda ganaim elde etmişlerdir. rasında ölüme sebebiyet ver· 

Helsinki (Radyo) - Dün Fin topraklarında uçuı yapan diii rivayet olunur. 
Ruı tayyarelerinden ikisi dl1ıürülm8ş ve ikisi de tahrip 1693 SiçiJya zelzelesinde 
edilmiıtir. 60 bine yakın insan ölmüt· 

Paris (Radyo) - Dün Norveç toprakları üzerinde uçan tör. 
bir Ruı tayyare filosu uçmuı ve birçok bombalar at- 1755taribiade Libzon şeh-
mıştır. rini tahrip eden sarsıntı da 

Paris (Radyo) - Alman tayyareleri ... lngiliz harp gemile- 40 kişinin ölmiiyle netice

Yolkanlık uasiai dolayı
ıile Japonyanıa sık ıık ••
kua gelen sarınnblar ylzla· 
dea insenca ve aenetçe •• 
büyfik zararlara utradıjı 
malümdm. 

Yer aarsıntılan tiç DIYİ· 
dir : 

Şakuli, ufki •• dalıah. 
Ufki Ye dalgah zelzeleler da· 
ha sık görülür. 

Zelzele bazan bir saniye· 
den az zaman devam ettiti 
h.alde uzunca devam eden 
zelzeleler de vardır. Hattı 
Japonya l'ibi baıı memleket• 
lerde yer ıarıınbsı hemen 
hi~ durmamaktadır. Peru •• 
Şili'de pek sık sallanan yer• 
ler arasındadır, 1883 te Ca
samicciola ıemiai tamamU. , 
tahrip eden zel:ıeler ancak 
on alb saniye devam et· 
miıti. 

ri üzerine bombalar atmışlatlarsa da hiç bir zarar olma· lenmiştir. 1797 de quitto sar· 
sıntısında da 40 bin kişi 61· mıştır. Bu esnada hava defi bataryaları harekete getirilmiı (Devamı vu) 

ve bir Alman tayyaresi düşürlllmüştür. ~m:_üş:..t:...ü_r. _ ______ _ ___ ~---------
Ankara - Yurdun bazı yerlerine kar Te diğer bazı yer-

lerine de yatmar yatmaktadır. Ediraeae kar 17 santim 
ve Hak iri de bir metroya geçmiıtir. 

AJaşehİr,SaJih• Ankara - Gftmrllk muhafaza ku•andanbtı teıkilitı•-
daki .memurlar yGı: lira kadar olanlar yüzde betini Ye yüz 

·şehir '7babari8r.i '. ı1, Hal~evler.in'!e. ,... . . -~~- ~ .... fotografsergısı ı 
§ Akdenizdeki fırbna yU· C. H. P. Genel'"'Sekreterı- A 

zündcn Cumütesi güntinden liği Halkevlerinde, resim ıer• 
li ve Turgutlu liradall fazıa a1a11ıarda yüzde o•unv ikiaci kanun istihkak-

• larından felaketzedeler için milli yardım koaiteıine Yer-
Halkının ih•mlretl mitlerdir. 

Paris - Bir ltalyan m~cmuaıının yazdıtı bir makalede 
diyor ki: "Kızılord• Karpatlara dayandı ltalya Kızılordu .. 
nu n cenuba doğru. inmesine kat'iyyeıı müıaade etmiye
cektir. Cenubi şarki AYrupada l>olıevik propağanc!alarına 
ltalya alaka11.ı kalm.ıyacaktır. Zira buralarda bolşeviklik 
yerleşirse Akdenizde tehlike baş gösterecektir. Arnayutlu
ğun ilhakile Italyantn kara ve deniz ıuları genişlemiştir.,, 

Oılo - 8000 Tonluk Johaun İ&miadeki Alman Yapmu
n•n pervanesi kopmuştur. Vapur sulana ceryanına kapıl
mıştır. Vapurdaki 36 mürettebat ile iki Nerveçli pilot bir 
Neneç vapuru tarafından kurtarılmııtır. 

beri lzmire gel~miyen AD~- gilerinden ... baıka fotoiraf 
farta vapuru, nıhayet • dua sergileri açılmuına .la karar 
Mersin hattından gelmıt ve vermiı velb•nu "ir tamimle 
akşam üzeri lstanbula hare• bütüniSHalkevleriae bildir• 
ket etmiştir. miştir. 

§ Dün sabah I:ımirin Ya-
manlar dağına kar yağdJğı 
görülmüştilr. Ôdemiıte Boı
dağa yağan kar, daha çok· 
tur. Bu sabah hava çok so
ğumuı, sular donmuştur. De -
rece sıfırın altına düım&ştür. 

§ Eşrefpaşada Çukurçeşme 
mevkiinde Süleyman kızı 
Ayıet diplomasız ebelik yap.
mak ıuçundan tutulmuş, ad-

----Kı•• dalgalar il• tehfaku• 
ruların• lllnı h•rP 
Kısa dalgalar ne işlere J•• 

ramıyor ki? Gtin ıeçtikçe 
oalnrın fayda daireleri art• 
maktadır. 
Tıb lleminin ettii'i ietifa. 

delerden burada bahıeyle• 
miyeceğiz. 

F eliketzede§ kardeşlerimi
zin ihtiyaçlarını gidermek 
üzere Alaşehirdeki Kızılay 
merkezi başta llamiyyetli 
doktorlarile Sıhhiye memur
ları, memleketin milnevver 
gençleri şehirde 't'e köylerde 
azami ıayret gösteriyorlar. 
Şehir ve köy sandıkların
dan giyim eşyasını 48 saat
te toplamışlar ve bu topla .. 
malar hararetle devam edi
yor. Salihlide de heyet Ei
naf ve Ehali bankasından 
toplanmıı derlemeler husu
sunda çok fedakarlık giı

Lendra - Yaşları 25-27 olanlarla ilk kinunda 25 yaıı· 
na girmiı bulunanlar ailih altına çağrılmıştır. Bu kur'a ef· 
radının mikdarı 2,750,000 kiıidir. 

, liyeye verilmiştir. 

ı Kömür ihtikiıı 

Kısa dalgamn ıon iıtlmal 
şekli cidden dahiyanetlir. 
Bu da tahta karulanaa kar• 
ş1 ilinı harpdir. Banu icad 
eden Silbınskl adında m .. -
hur bir Leh müheacliaidir. 

teriyor. 
Hamiyetli zatlardan bay 

Ali Vehbinin paltosunu 't'e 
bayanına ait iç çamaşırların· 
dan beş on parça çamaşın· 
nı ilk safta teberru etmiştir. 
Binlerce lira da ayrıca nakit 
olarak toplanmış, bütün 
halk, hamiyyet seferberliği
ne girmiştir. 

Demirci, Gördes kazalari
le de Turgutluda halkın te
berruları devaml etmektedir. 

Ekrem Erozan 

Şen, Şuh, Kendisi Gibi Sesi 
de Güzel DENNA DURBIN'ia 

en son ve en güzel eseri 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

İlk Uyanış 
Tayyare Sine· 

Si 
Telefon 

ma 3646 
Muhterem müdavimlerine if

tiharla takdim eder 
Aynca : MIKi MAUS ve EK-
LER jurnal. Oyun sa-
atleri hergün : 3- 5-7-9da 

C. erte!i, Pazar 1-3-5-7ve 
9 da. Çarşamba günleri bu· 

tün glin HALK günüdür. 
Hususi ve Balkan 20, 

Salon 15 kuruştur 

Londra - Çalınan cephanenin mühim bir kısmı &landa 
zalıntası ve askeri kıtaatı tarafından dlln akşam Dublin ci
varında balunmuıtur. Meydana çıkarılan cephane takriben 
8 tondur. 

Londra - Dün havada İngiliz tayyarelerile Alınan tay
yareleri arasında yapılan hava muharebeşi bir saat de't'am 
etmiş ve lngiliz tayyarecilerinin maharetleri sayesinde 

1 
iç 

Alman tayyaresi alevler içinde düşürülmüştür. 

Helsinltl 2 (A.A) - Finlindiya yüksek kumanda beye· 
tinin dün akşamki resmi tebliği : 

Kareli berzahında düşman Hatjalatenjaervi ile Mulıajaer• 
vi arasında şiddetli bir topçu ateşi açılmıştır. Torpal aahri 
üzerinde Ye Su-vanto gölü civarında Heprinen ve Kelja et
rafında şiddetli bir mania ateşi açılmıştır. Saat 14 ele düş
man taarruzları tardedilmiştir. Şark hududunda Ladoğa gö· 
lünün şimali şarkiıinde büyfik bir keşif kola faaliyeti kay
dedilmiştir. 

Aittojoki ve İlomantsı civarında düşmanın topçu hima
yesinde yaptığı taarruzlar geri pilskürtülmüştür. SuomuasaJ .. 
minin şimalinde Fin kıtalan düşmanı takip etmeğe ve çok 
miktarda harp ganaimi elde etmeğe devam etmektedirler. 

· Pestamo mıntakaaında Sovyet tayyareleri Noneç hududu· 
nu ğeçerek Passvik mıntakaıının buzları üzerine iki bomba 
atmışlardır. SaJla mınt:kasında oniki kamyondan mürekkep 
bir düşman kafilesi bozguna uğramıştır. 

Bayanlara 
Müjde 

Modaya muvafık en lüks 
manto ve kostüm tayyörlar 
dikilir. 
Birinci beyler sokak kadın 

erkek Asım terzihanesi 

MantoTuk, rop
luk erkek, ka
dın muşamma
ları bay'ar i~ia · 
pıdto, p:ırdesii 
lbrahlm Ka
rakafta.bulu· 

. nur odunparı 12 

Bir okuyucumuz yaz~yor : 
11Kömürü pahalı aldığımıı 
yetmiyormuş gibi bazı muh
tekirler de inıafsızhğı ele 
alarak kömürün içine top
rak. taı karışbrdıkları gibi 
anıca uJ.tarak satmakta· 
dırlar.,, Ehemmiyetle bele
aiyemizin nazarı dikkatini 
celbe deriz. 

Belediye 
MINT AKA AMiRLERi 

ARASINDA 
Karşıyaka ve beledi1e 

mıntaka amirliğine Kemer• 
den Sabri, Tepecik mıntaka 
amirliğine 22 Hulfısi tayin 
edilmişlerdir. 

Hilen Lodz ıehrinde b~lu· 
nan bu elektrik ml\hendiıi 
icadının kat'i bir mahiyet 
arzeylediğini beyan eyJ.mek
tedir. 

iddiaya göre lsııa dalgala· 
rın şuaları tahtaların, mobil
yelerin, duyarların en ince 
deliklerine kadar nüfuz ede
bilmektedir. 

Kısa dalgaların istimali 
ayni zamanda pek ueuza mal 
olmaktad ar. 

Kodz belediyesinee 7apalan 
tecrübeler mtisbet bir şelnl
de netice vermtştir. 

GRAMAFONPLAGI VE 
IZDIV AÇ; T ALEBI 

Şimdiye kadar 1apılJDılt 
olan izdivaç tekliflerinin e• 

f • garibi Thomaı Brovva adı•· Gümrükte ter 1 da bir Amerikalıpınkidir. Bu 
lzmir idhalit gümrük mu-

hasebe şe:.flerinden Ziver Lök, 
Ahmet Darcan, idhalit güm
rük memuru Hasan Tahdn 
Tutekin birer derece terfi 
etpıişlerdir . 

1 1U11r11111m-mııı 
Delandırıcıhk 

genç erkek sevdiği kıza 
karşı olan izdivaç teklifini 
bir gramofon plağı tizerine 
okumuı ve pllğı bir gramo· 
fo n iğnesile birlikte seYgili· 
sine göndermiıtir. ızdivaç 
teklifinden sonra sevgilisine 
bit de şarkı söylemiş.· 

·pıy:agsıo Yılbaıı Biletlennizi SAADEJ: 1Ci94N.lindea . 
C:orakkapu Pellı merkezi_ karı111 No.864H. T alıti• Oatler l elefoa 1497 

Salihlili lbrahim oğlu Meb· 
m~t Arcan İbrahim kızı 50 
y•şlarında Behize Sayanın 
11 Jira parasını dolandırdığı 
tikiyet edilmııı •uçlu yaka· 
lanmııtar. 

Bu garib teklif ge•ç kazın 
pek boıuna gitmi~ Ol lia 
sevgilisine ı ıu eıret -..itaa•ııa 

gelen "Y es"' kelimeıiDİ~ 
harfi)• baıhyan ~ ;c:İM ,... 
miı reçeli gindırmiftir. 


