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-------------------------~a:..-=~~--..;..-. ... ~~~r ;Vicdanlı Olan Yardım Eder Feliketzede kardeşlerimizde bir kısmı şehrimize geliye .. .. 
Eyyy!. 
Falan veyahut filanca bey; 
Söyliyecıği• şey 

mühi•dir ! 
Dinle 1 

Seainle 
Ka•ga etmiyerua lı.a !. 
Şöyle kaldır kürklü yakanı. 
göster fiyakaaı. 

Aç keseni, 
göreyim seni 
Kardeşinin~ düştüiü bu zorluiu yen 
Korkma tükunmez sermayen. 
Eyyyy!. 
Falaa ve yahut filanca bey 
Sokul vicdanına yakın 
Biraz da kızarsam darılma sakın! 
Elimde olmıyarak kalbini kırıyorum, 
Fakat bedbalat kardeşlerim için haykırıyorum .. 
Onlar şimdi sana muhtaç, 
e bklım, tıklım papelle dolu kasanı bir aç !. 
Gönlündea ne koparsa, 
afak, tefek kalabalık eden Yarla, 
hedbahtlara ayır! 

işte budar.. "il.ayır" .• 
Ne elur? Biraz da bütünlerden Yer 
Yied.anlı olaa diteae yardım eder. 

.-. 

Felakete uğrayan şehirlerimizden bir görünüş k ndilerine ka'h· 
Ankara - Erzencan felaketzedelerini aamil bir tren iz- kafile geldi otellere yerleştirildi. Kcıılay d~ 
· h k t t · t' ' kte ır. mıre are e e 11ıış ır. vealtı, öğle ve akşam yemekler.i verme BATIYORP>U 
Ankara - Yoıgadda za•an Z~•an hasarsız zelzeleler ZELZELEDEN AZ DAHA iZMlR VAPURU veren İz· 

oluyor. · "'k · · ·ık evvel haber .1 Istanbul - Zelzele fela etını ı .. aıetecı ere 
lstanbul - Rasadhuıedea bir heyet, bugün zelzele mın· . k t ı t bula geldiği gun g 

takasına hareket etmiştir. mır vapurunun ap anı s an • 

R dh 
-d" .. F · şu beyanatta bulunmuştur : d karaya otur 

asa ane m• uru atan, gazetelere ı. eyanatında, her u V "tb' b' ekilde sarsıl ı, ya t k za•· 
gün tevali eden sarsmtıl~rın ehemmiyersiz olduğunu ve git· d k- haptur mu 1 ış ır b~ geminin enkazına çarp 

1 
a\ı•e· 

t
'k 

1 
v b 

1 
b u , ya u parça anmış ır Erzincanı Dl 

ı çe aza acagını, u sene sten ula fazla miktarda kar nettim Meg· er vapuru bu derece sarsan . t nı• ıa· 
v v .. l . t' . ., '"tbış sarsın ı 

yagacagını soy emış ır. den zelzelenin denizlerde de yaptıgı ınu 
Adana 5 (Hususi) - Bugün Erzincanda11 56 kişilik bir ı demesine uğramıştık.,, -

R.~lar Hindistan hududunda Finlerin Beyannameleri~ :S~O~~N~;:D~A~K~i K~A~~ 
F eliketzede kardeşlere vatan 

Yeni 

şaşırtma hareketleri mi 
yapacaklar ? 

L•adra ~ ~~·A) - "l)ail telegrapb,, gazetesinin Köpen
... , ~~habırının Berlindeki emin bitaraf kaynaklardan öğ
r~ndıgıne gör~ Molotofün yakında Berline yapacağı ziyare
tin Almanya ale Rasya arasında bir askeri ittifak akdine 
•esile olması muhtemeldir. Bu hususta Nasyonal Sosyalist 
partisinde ihtilaf Yardır. Von Ribbentrob yakınları arasın
da söylenildiğine göre Skandinavyc memleketleri tarikile 
F~nlindiyaya yardım gitmesine Almanya mani olduğu tak
:ırde R11sya buna mukabil Hindistan hududunda şaşırtma 
L~reketleri yapacak ve şimdiye kadar gönderdiğinden da· 
~ fazla harp levazımı sevkedecektir. Moskovanın Türkiye
:Ye Yapmakta olduğu avanslar dahi Rusyanın Karadenizde 

•ephe gerisini himaye etmek istediğini gösterir. 

• Al111anya ile Rusya arasında böyle· birşoy yapılması pro
Jesı Von Ribbentropun takibetmekte olduğu günlük siya
sete muarız olan Alman mahafilinde büyük bir endişe u
Yaııdırmışbr. Malum olduğu üzere Almanya hariciye neza
~~tinin bir çok erkanı Rus -Alman ademi tecavüz pakbna 
. ~e muhalefet ediyordu. Şimdi bir askeri anlaşma azami 
ıtı•atsızlıkla karşılanmaktadır. 
h Ankara 4 (A.A) - Afganistan kralı haşmetli Zahir Han 

•reketiarz felaketzedeleri için 2.000 lngiliz lirası teberıü 
buyurmuşlardır. . 

Afganistan Kızılmihrap cemiyeti de 3.000 lngiliz lirası 
teberrü eylemiştir. 
• Paris (A.A) - Maliye nezareti bir emirname neşretmiş

br. Bu emirname mucibince bütün Fransızlarla Fransada 
lllUkim ecnebilere bu ayın 18 inden evvel bütün mal ve 
miilkleri hakkında bir beyanname vermeğe mecburdurlar. 

Sofya 4 (A.A) - Sofya tacirlerinden 16 kişi, Spekülas
yon aleyhindeki kanunJahkimını ihlal etmiş olduklarından 
dolayı vilayetlere sürülmüşlerdir. 

~r~kse) 4 (A.A) - Dün Belçika toprağına düşmüş olan 
!ngılız tayyaresine bir Alman tayyare dafiic. bataryası tara
ından a.tılan mermilerden birçoğu isabet etmiş idi. lngiliz 
:•yy~resı hudud yakıkında yere inmek istemişse de yüksek 
ansıyonlu tellere çarparak iştial etmiştir. 

te T~yyare mürettebatından birisi paraşütünü knllanmak is
T •11 fak~t İllerken yere düşerek parçalanmış ve ölmüştür. 
ayyıuenıa iria..ıe bulu d·~ .k. k. . . .. l d L-fif ~ a nan ıger ı ı ışının vucut arın a 

- 1 ... klar vardır. 

Finlandiyada Finler tarafından düşürülen bir Sovyet tayyaresi 

Sktokbolm - Finlandiya tayyareleri Sovyet hatları üze
rine Kızıl askerlerini teslim olmağa davet eden beyanname
ler atıyarlar. Bu beyannamelerde şu söler yazılıdır: 

"Hürriyetini v~ aziz vatan ını müdafaadan başka bir şey 
yapmıyan Finlere hücam vasıtası olarak şuursuzca hayatla
rınızı tehlikeye atmayız. Azar azar teslim olarak aramıza 
giriniz, o zaman bütün hakikatları öğrenmiş olacaksınız. n 

Helsinki (Radyo) - Finlandiya Reisicumhuru Almanya 
ile mün'akit ticaret ve klering itilaflarmın 1940 senesi ni-
hayetine kadar tedidini tasvip etmiştir. 

Londra (Radyo) - Hava nezaretinden tebliğ edilmiştir. 

Gece lngiliz tayyareleri Almanyanın şimal batısı üzerinde 
keşif uçuşları ve Relignland. kofsesindeki deniz tayyare 
üsleri üzerindede devriye uçuşları yapmışlardır. Bütün ln
giHz tayyarele.ıi salimen üslerine dönmüılerdir. 

Londr~ (Radyo) - Bremen ve Hamburg telsiz istasyon
larının dun saat 20,15de mutat lngilizce neşriyatlarını yap· 
madıkları görülmüştür. 

Berlin (Radyo) - Mareşal Göring harp devresi için Al
man milli ekonomisi yüksek riyasetine tayin edildiği bildi

rilmektedir. 

Roma, 5 (Radyo) - Havas ajansı haber veriyor : 
Almanyanın Ankara sefiri Voo Papenin, yakında Roma 

elçiliğine nakledileceği hakkında bir rivayet vardır. 

Paris (Radyo) - Belçika başvekili B. Piyerlo kabinesinin 
müşterek istifasını krala vermesi ve yeni kabineyi teşkile 
memur edilmiştir. 

h • • d l yardıınlar 
arıcın en ge en b'zzat yapbk· 

Londra - Kanda ve N evyor k Kızılhaçındınld ;eliketzea•· 
1.. d d Şarki Ana 0 

• ları nakdi yardım ar an maa a Amerikalı ha· , 
terine verilmek üzere pek çok Kanada~ v~aç uıerkeziae 
yirperverin birçok ianeler tophyarak . ızı · için Kaaall• 

. b k kesılıneınesı d 
teslim edece~lerı ve unun a~ asıd'd. i neşriyatına eva• 
ile Amerika matbuatının teşvık e ı ıc 
eylemektedir. 

B ··ksel 
Alman matbuatına ru 

d·~· vap 
gazetelerinin ve~ .!!! ~~erd• bi· 
Paris (Radyo) - Alman gazetelerını Belçika ıaat· 

taraflara karşı yapbğı hücuoılara cevap veren 

buatı diyor ki : .. "k b·r kababatmış 
" Bu ikide birde bitaraf kalmak. bu!u.. b ~taraf devletle· 

gibi Alman gazetelerinin dünyadakı botun 
1 

k h et etmiyoruz. 
re yaptıkları tehditlere artı ayr a ug" rıya• 

b- - k bir taarruz 
Berlin gazeteleri en ziyade uyu. . b faza için sı• . t'kl~] oı mu a 

ve vatanlarının hürriyet ve ıs 1 a 1 
., karar verıniş Fin· 

neferlerinin son damla kanını vernıdeg~ . korkutmak iste· 
landiyaya yardım etmeğe cesaret e en erı 
mektedir. ıl bir duyğu 

B ı h k 
. Al ya karşı nas u suret e are e!ın manya pagandı na· 

doğurabileceğini herşeyden evvel Almanya pro 

zırının takdir etmesi lazımdır. ··----Japon v-e-A-lman mallarına 
boykot .. .. kilata malik 

Paris (Radyo) - Ame~ikanııı _ e~ buy~~8!i;yaya bücu• 
bir tüccar ve esnaf sandıkas~ kuçuk F ki lan Japon· 
eden Rusyayi teşvik ve t.'.lbrıkte parma :r; .

0 
'lan etmiştir. 

u!!!'la ,_Al~anla~~ b=e~=~~g m:ll~~=~~f~~---==-=-==gaE'E~=.?=:;===::E==~m,..~ .aıiö~~ı:;a • 'b = ;;ı=-=aiiiiiiiii~="= """" • - .. den ıtı areD 
m~m~aı~ pazartesı gunun 
~al~~lTJ~~ 1 . hancı şubesince tes· • • y b zmır ya 
Izmır a ancı linı alınacaktır. Bir ay. zar-

• k Ş b fında teslim etmelerı l bu 
Askerlı u e- müddet zarfında teslim et-
• den• miyenlerin askeri ceza ka· 
sın e • DUDU ahkamına göre ceza 

Yabancı erattan . ~erhı~ görecekleri ilin olunur. 
edilerek birlikte getırdıklerı ~ *"'3(~~-= 
askeri elbiıeleri 8 - 1 • 940 ~ [t]~ Je 



SAH'fFE 2 

şehir haberleri 
Tütün piyasası 

Ankara - TtUln piyasa
ıının biraz reyşeklik l'Öster
mesi lzerine Ticaret ••kit 
letinece yeni tedbirler alın
•ııtır. Yerli ürünlere bet 
milyen kile mübayaa emri 
Yerilmiştir. 

Yerli tbfinler 18 yerde 
mtibayaa teşkilatı yapmıılar 
Te faaliyete 'geçmişlerdir. 
Almanlar da eski mah.slUden 
iç milyon kilo mübayaasını 

Te yeni mabıul mübayaası 

içia &Tanı Termcii kararlaş
tırmıılardır. 

Almanların 15 1ii11e kadar 
piyasaya gelmelerine Te mü
bayaata başlamalarına mu
hakkak nazarile bakılıyor. 

Buldanlı Riza ----Hem,arlal Salllll 
öldUrdU 

---111111 -
Dfln Tilkilikte Menzil ha-

aında dokumacı kalfas1 Meh· 
met oğlu 20 yaşında Bul
danlı Ali Riza Başol, kendi
ıine fena bir kelime ıöyli
yen he•şiresi Yus•f otlu 
41 yaııuda Salibi tabaaca 
k•rıun• ile yaralıyarak 11-
dlrmüıtür. 

Talakikab müddeiamumi 
••••inlerinden Edhem Tü
fekçiotl11 yapmııtır. S•çla 
bua-iin meşbud ciiriıaler ka
aununa teyfikan atırcezada 
•ahkemeai rörülecoktir. 

---111• 
zı~ıtı hıbırııri ---
Hüse!yin kızı 23 yaşıada 

Uam••hane sermayelerin*'• 
Hayriye ıarhoş olup ıokak ' 
aralarında batırmak suretile 
rezalet çıkardığından yaka
lanm1ştır. 

1 Muharrem otlu arzulial
cı Fuat Arkan kentlisine 
Belediye ayar memuru süsü 
•ererek damga ayar mak
buzlarını esnafa satış yaptı
İ1 tesbit edilmiş suçlu yaka
la•mıştır. 

1 Basmahane Gaziler cad
tlesinde Salih Öztürk, Alinin 
dükkinuıdan bir tabanca bir 
kaç adet çamaşırını çalmış 
ıuçlu çaldıiı eşyalarla bir
likte yakalanmıştır. ----
Mühim iktisa
di kanunlar ---Hikümet Meclise, iktisa· 

di hayatımız için mühim ka
nun projeleri vermiştir. Bun
lar arasında devlet sanayii 
Ye maden işletmelerinin 
kredi muamelelerinin yap
makla mükellef Sumerbank 
kurulması hakkandaki layi
ha, deTlet sanayi ve muadin 
teıekklHleri hakkındaki la
yiha, Ereili kömür havza
sındaki ocakların birleştiril
mesi hakkındaki layiha, mu
rakabe kanununun bazı 
maddelerini değiıtiren ve 
bu anuna bazı · hiik6mler 
ili•• eden liyilaa vardır. 

llBli 

flW.Kl1' SiSi) ' ikinci Klaa 

.., 
ugra,aı. --

· F eliketzede 
ia11e listesi 

Mülaim Haberleri K·ARACABEY 

Finlere ve Fla
lindiyaya-
bi~ bak11 ~ 

-· 
Kalaire (Ra•1•) - laşYekil iliatbaat •Omeaillerine be

yanatta ltulanarak Mııır ile~ japoaya araaında bir doıtlak 

•ualae4•i akdi la•ıuıutla tetkik etlilmekte old•p laabe
riai teyit ehaiftir. 

Bursa laaTalisinde yatan 
büy&k yajmurlar yüzünden 
Karacabey, MaaJaL Ke..ı
pqa, Saııjırhk ••alarını sel 
basbjı Wltliriliyer. 8a •I-

Sakaka.r, tar .... r,ANa~ 
••l•r, •l•çlar w• r•I- . 

l•r ... il n 

E•aiyet ••••• Ô.tla 
Şamil Gller kalaTeei 

........ 
5 
2,5 

Helaiaki-Finlintliya bmandaalık .. ı.... R•ılarıa Ar-
tujekyetla Finler tarafıadan~aptedilen millim memleri 

~ aasebetleKaracabeyden bala• 
sedeceiiz: 

• 

YAJAN;.....,_ 
-4-

Gece yarwnd• •• t-

Hilmi Te Mithat Akçe 
karcietler 

,, " ,, Yalıdeleri 
EnTer ve Hilmi haacı 
E. it Poditi 
Aksikili Hiseyia flisi 
halefleri Ye şeriki 
Kizım Serter 
Cevdet Ali Ôztlaraa 
Hıfzı Ali 
lbrahim Nuri Dirikan 
Cedid ve lsmetpaıa 
Cumhuriyet Halk partiıi 

30 
15 
s 

ıs 

141 
25 

31 
2 

ocakları 70 
Kahveci Ali Ulvi . 10 

iıtirdada çahıbklannı fakat m••affak olmadıklarını bil--
dirmektedir. Kermonietni mıntakasında SoYyetler geri püı
klrtillmlftk 

Sualmi mıntakasında yapılan temizlik ve Salla ciTarında 
muharebeler deYam etmektedir. Koivi kalesinin bombardı
•an esnasında bir düıman römörkörii batmıştır. 
Sudapeşte (Radyo)-Su ayın onbeıinde Pariste Macaris-

tan ile Fransa arasında iktisadi müzakereleri baılanaktır. 
Paris (Radyo) - Parisin pasif korunma komitesi dün

dea itibaren sekaklaı dan yaya olarak geçenlerin bir cep 
elektrik limbası taıımalarıaı karar altına almııtır. Bu lim-
balar caddeden geçilirken 16ze ıörilnecek ıurette yakıla
cakbr. 
MoıkoYa - Leniarrad askeri mıntakası erklnıllarbiye

sinin tebliği cephelerde mlihim hiç bir hadlıe olmamııtır. 
Sofya (Radyo) - Noel bayramı dolayisile kral Boris bir 

çek mahktlmlan affetmiıtir. 

Borlu biraderler lzmir 
şubesi 
Şemuel V aleni 

2oe Sahile düşen 
2
5
5 
lastik bebekler 

Zengin dllencl eetelet 
içinde ölda 

Tütilncll Kadir 
Orman memurları 
Arditi Bencuya 
Takaı Limitet şirketi 
me•urlan 
levket Y ekil 
Halil Hilmi la•ncı 
Dekter Selti eşi, kıılan 
K. S11llami •e kartleı 
Abdullah Akçan 

,, Anuı 
lnhiıarlar yaprak tltln 
iıçileri 

C•m•••aıı Çaı&rlarkli 
yü 
Dr. lımail Asıf Aaal 
Elbiıeci l1tnima1 Ka· 
rakaı memurları 

--0 

··c1 •• 0 e•lflD 
-oe-

,5 
s 

35,5 
11 
21 
31 
10 
5 

2,5 

517 

11 
20 

s 

KUr• köyllftd• bir 
cinayet · ---

Ôdemit kazasının Beydai 
nabtyaine bailı Kire kiyi• 
de feci bir cinayet olmuıtar. 
Bu köyde otiaıaa ala~rli 
Reşid Kiremitçi, lstaabulla 
Ahme.lia eviatle rakı i~e~ 
ken bir kadın meıeluindea 
kavga etmitler ve ka•ga" 
sonunda Reıi.I arkadatı 
Ahmedi sop•• ile baıını ••r· 
mak ••retiyle öldlirmiıtir. 
Tahkikata devam edilme~ 

tedir, 

-oe-

Geçenlerde larilterenin 
ıark sahilin•e ltüyük bir Ja
pon vaparu mikaatıslı torpi- · 
le çarparak IMt•lfb. (Şimü 

ı••İnia eakazı içintle batlı· 
ca laa-.ıeai elan liıtik be
bekler ilalgaların ıeTkile ıa
laile relmiştir. CiTar•aki şe
lairlerin çecakları betlaYa ge-
len ba bebekleri toplamak 
tzere salaillere tliklll•tiıler
tlir. 

Sebeklerle lteraber nefis 
•eyve konserTeleri •e çık

•ıştır. 

Yılbaıı Şerefine 

lliiltürpark 
Sineması I•~ef5°1 

Bagln 2 filim takdi• ediyor 
t - Ku111•rb•z 
fransanın namdar artistleri 
VIVIANE ROMANCE l'e 

PIERKE BLANCHAR 
Taarafından temıil edilmiı 

ailevi, içtimai Te ahlikl bli
yllk filim. 

a -Şanhaydud 
Heyecanh btiyik sergüzeşt 

filimi. 
Aynca Metro Jornal ve 

renkli Miki. 

Sofyada bir dilenci, ban
kalarda biriktirilmiş 167 bi• 
leva parası olduğu halde bu 
günlerde açlıktan, sefaletten 
ölmüştür. Bu dilenci 56 ya
şinda AlekseT Aleksandre
•İç namında ltir Rus •uha
cirdir ve SofYQJa Satak 
~kağuada 26 n••aracla o
turmaktadır. 

lirkaç flD eTTel haıta• 
lan•ış Ye fakir olarak yatı· 
rıldıiı haıtanecle öl•eıi 6-
zerine ey salaibi, Aleksi'nin 
eyinde oturdui• odama tala
hyeıi için poliıe mftracaat 
miştir. Polisler gelerek oda
sında eıyasını kayde baş

ladıkları ıırada Aleksi'nin 
ltankalara para yahrmtlkta 
olduiu hesabı cari defterle
rini bulunca hayrette kal-
mıılardır. Bunlardan anl•ı
ıldıtına g6re, dilencinin Bal-
gar Zinat bankasında 16 bin 
levası, Bulgar Milli baaka-

ııada 96.HO leTam Te Em
niyet sandıtında da 55 bin 
levası mevcud olduğu mey
dana çıkmıştır. 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hutanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkanvee/dtrik ıeJa11i• 

yapılır ıkinci BeıJer So 
No. 29 TELEFON2S42 

Soflaklardaki radyo antenler.i 

Tayyare 
masında 

Sokaklardaki bazı radyo antenlerinin elektrik telleri üze-
rinden atlama saretile çekildiği ıörtlmektedir. 

Siae~ Harici tesirler yüzinden düıerek elektrik tellerine değ-
TelefOn meleri, selimet bakımından,arza edilmiyen hadiselere s e· 

3646• bebiyet verebilir. 
Bugün Şarkın ve Arap diya· TelalilieH bu gibi antenleri tezelden islih ettirineleri sa-

yanum yeri•• ses kral&. yın radye sahiplerinden rica olunur. 

"Aşkın Gözyaşları,, ve .. Ya- ----------
şaıın A'fk., filimlerinin anu· i TOSI' iM PJIC:J\ 1 

tulmaz sa!1atkirı, =--••mı........_ """' [t} 
AIIDOb VEHAB. ın Aşdli.. lıle- ı YeiHtle· Liyik Olduğa Blly&k Muvaffalriyetle Devamediyor ~ 

yecan ve hicran olu U N U T M A Y 1 N 1 Z ? ? ? 1j 

Beyaz Gtil 
TOrkçe sözlü ve Arapça ıa.kilı 1 

Ayıtca : EKtER jurnal •on \ ı 
dünya hidisatı 

Bıiyanlara 
Müjde 

Modaya muvmk en likı 
mant. ve kostam tayyörlar 
dikilir. 

Manteluk, rop
luk erkek, ka
dın muıamma• 
lan 6ay1ar için 
palto, pardesü 
lbrahlm Ka

Oyun saatterr aergitil .2 4,39 
7,30-9,31da Pazaı günilll,30 
• 2-4,31 - 7 ve 9,30 Cla 

Birinci beyler ıokak kadın 
erk.lr Aıım terzihanesi 

':J raka,ıa;buıu
nur[odunpanl12 

Karacabey Bana Villyeti- b11ç11kta gökteki kmllalaıya• 
Y&f yavaı kaybol..,, Jep_•• c: ne bağlı kaza merkezlerinden 

biridir. Bursanın 80 kilomet· 
re garbinde Akdere vadisi
nin bulunduğu geniş ovanın 
içinde yükselen bir sırtın 
üzerinde şirin bir kasabadır. 
Eski ismi Mablıc idi. Kasa
banın şarkında Lülrat gölü 
bulunur. 

ablıaıı pamuk gibi bir 
yazlık kaim olur. Memleke
timizde olduğu gibi ,.ı. 
ıark tarafı değil, lilttla 1lfak 
)arda penbe hir reak 'fNJİI• 
olur. 

Karacabey milli mücadele 
senelerinde büyük zararlar 
görmesine rağmen •Üsaid 
mevkii, münbit ovası saye
sinde kı5a zamanda daha 
güzelleşti. Marmara denizin
den uzaklığı 30 kilometre· 
dir. Etrafı dutluklar, bağ ye 
bahçelerle çevrilidir. 

Karacabeyin bugün bulun
duğu tepelerden birinde es· 
kiden Mitropolis isminde bir 
şehir vardı. 

Kasabaya üç kilometre 
mesafedeki Uluabad köyü
nün yerinde de Lopatium is
minde baıka bir ıehir bu· 
lunuyordu. 

Bu ıehir Bizans impara
terlarından Aleksi Kemnenaı 
tarafından Osmanlılara kar
şı tahkim edilmişti. BugiiD 
köy ciTannda bu kale hara
belerine tesad&f edilmekte
dir. 

Bütin bu mıntaka Orhaa 
Gazi zamanında bizanslılar
dan alınarak Tilrk araaiıine 
ilhak edilmiıtir. 

Karacabey kasabaıı içinde 
oturan laalkın say111 ,.247 
kiıiden ibaretti. Bitin kaza
nın nüfaıa 31,425 tir. Mesa
hası 1,261 kilometre marab
baıdır." 

Karacabe·rde Ziraat Vekl· 
Jeti büyük bir para tahıis 

etmiıtir. Hersene sonbahar 
mevsiminde bir panayır ku
rulur. 

Karacabey denizle alışve
rİ§ini landırma limanı vaıı
t•sile yapar. Hayvan, · yağ, 
dbri, yün, peynir, hububat, 
kbru sebze ihraç eder. 

ADAPAZARI 
Adapazarını da ıu bastığı 

haber aeriliyor. 
Aıağı Sakarya vadisi üze

rinde ve lstanbula 140 kilo
metre mesafede bulunan A
dapazarı canlı bir kaza mer-
kezidir. Şimali Aaadoluya, 
Hendek, Düzce ve Soluya 
giden caddenin başında bu
lunan Adapazarı miihim bir 
ticaret yeridir. 

Dokuz kilometrelik· bir 
~atla Anadolu demiryoluna 
bağlıdır. Patates ve tütln 
istihsal eder. Zenfinliği bu 
yüzdendir. 

Adapazarı son yarım asır
da inkişaf etmiş bir şehir

dir. Buradaki halkın birçoğu 
muhtelif memleketlerden hic· 
ret etmiş kimselerdir. Fakat 
n~ şehre, ne de civarına ye
ni mübadil muhacirlerden 
gelmemiştir. Yalnız Ordu ve 
Rize taraflarından kendi kea 
diliğinden buraya gelip yer
leıenler görülmüıtür. 

Tıpkı kalın buzla ca•dn 
yapalmış abajoalo bnetli 
bir elektrik llmbuı J&DIJ9'• 

muş gibi laer taraf Cloa'k 
bir ziya kalırmı1-

Bu manzara karp111!cla 
insanın heyecandan titreme
mesi kabii detilmif.. Btlth 
tarlalar, bahçeler, ormanlar 
insan elile dilzeltilmiş. ..,, 
yerli yerine konm11f, 11mrlar 
ya beyaz taılarla Teya tel
lerle ayrılmıştır. 

Ağaçlar birer aıkeri ltl
lnkler, taburlar gibi inti....ıa 
ııralanmııbr. Ayni hal 'knm 
kendine biten ça•larda •• 
yabani &taçlarda da ;6rllll· 
yormuı. Seaki bclret' eli 
onları da insan elite dikilea 
ve dliıeae sokalaa iteki 
gibi (tabiat) ata~ •had 
Te miisaYi olianlar diye' ita 
•Üsteına katanın Te ba q
sız iilkekeain birliii•i Ye 
aheniini bozma•ıı tliye dik· 
katle Te 6ne•le yarat•lf• 
lıiç bir ıeyde 1a1ri t.~~ 
yoktur. Hetşey yerli yeria•• 
her köşe ve bucak bir~irlai 
Jaıkatnrcaıı•• İ•ti•-~ 
Termit. 
Şelairlerde, klylerde, k-

balarda Te köylerde lıtul•••• 
eTler tamamiyle · lto;ahth ft • 
hiç bir yerde boyaııı taldli· L 
ya rast gelinmez. Y okıallar 
~ile kırmızı aıı boyut ile 
eTlerini boyamflardu'· 19-
çok rast gelen renk--k1r11am- · 
dır, 

Evler. reıai biaaaar., ._..._ 
kalar, okullar Te lrililelerı 
Anupa ve Amerikamakiler 
gibi Hf oa kattan yaplllu" 
mıştır. B!rçop Sakız llifimi 
veya iki 11ç katlular. Din 
kathsına raıt gelemeuhü~ 
Sokaklann çoğu parke tef• 
lardau daha kiiçllk ye ltak· t 
lava ıeklindaki taşlarla bıa-: 
lıdır. Kasaba . Ye k6Jler~ 
sokaklar ve amlllDi yollar ·. 
hep aıfaltbr. 

(Devamı yar) 

ELHAMlb\ 
Sinemasıochl' ~ 

Bugün beyaz perdenin çabr 
gözlü, gi.ler yllzll yılcbla 

~!'!' y~~'!.IT~ 
ceğiniz hllylk filmi 

Kovboy Aşkı 
Fransızca ıözlti 

Seanslar 2 -3,30 -7,30 .,,3Na 

ğu için havası beıulrtffaı~ 
suyu iyidir. 

Etrafında l!>ataklıklar oldu-

Şehirde otar.....hallaat .... 
yııı 24702 clh'ı· 8iifla•ku .. n 

llln nilfuıu 949'2 kitim,. "9• 
ıanın me..-.. llOl Wlo~ 
re ıaura'91taıtlır. 


