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Dikili faciası 
Sureti buauaiyede feliket yerine gönderdqj•vrn• ınl:ııcl 

dqmuzm Röportajlan ve fotograflar 4 ·· • 
ve 6 cı aahifelerdedir. 
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Dikilide zelzeleden taş üstünde taş kalmadı. Yedi 
yüz ev yıkıldı. Otuz yedi ölü, yüz kadar yaralı var .. 
Açıkta kalan binlerce yurttaş için Hükümet, Kızılay yardıma koştular 
Felaket çok büyüktür. Yur taşların umumi şefkatine ihtiyaç vardır 
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Dün gece ı•c gıinduz miıtcaddid zelzelelerle harap olan Dıkili kasabasının feeisahnelerı. (Tafsılat ua resimler clördmıciı tıa altmC'1 sahif l'll"Tde) 

Moskova 
Ziyareti 

---tr---
ŞE V KET BlLGIN 

Cuma gecesi lzmirliler için büyük 
bir heyecan gecesi olmuştur saat 
2/37 de vuku bulan ve 15 saniye de-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..... H~·;i~iY~ vekili 
Moskovaya hareketinden evvel 

mühim beyanatta bulundular 
• lstanb l 22 (A.A) - Hariciye vekili Şükrü. S?raçoğlınlu! et~ı>rcsc bağlanan: 

u d Ankaradan şchrmııze ge 1§ ır. . • 
hususi vagonla saat 8.50 e . d So tlerin büyük elçisi B. Trentıef: 

Hariciye vekilimizin refakatm e "'Ye : 
bulunmakta idi. . onunda vali emniyet direktörü.: 

Hariciye vekilimiz, Hayda1rpaşa ıs~uat erkanı t~rafmdan karşılanmış-: şehrimizdeki elçiler, mebus ar ve m : 
tır. bugun·· t 15 t Kadeş vapuriyle Odcsaya hareketE 
Şükrü. Snraçoğlu, saa ~ SONU 3 ÜNCÜ SAHİFEDE - i 

edeceklır • 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

zviki altında 
En büyük tesellin ve 
en mukaddes vaziien 
kardeş ıstırabını 

. dindirmek olsun ••. 

cephesinde 
~---~~~--~--~~~ 

vam eden çok şiddetli bir yer sarsın• 
tısı bütün 17.mirlileri uykularından 
uyandırarak korlu ve telüş içinde so
kaklara kaçmak mecburiyetinde bırnk
mı tır. S:ıbah saat altıdan ona kadar 

Fransız ateşi Alman istih-
kimlarını allak bullak etti 

yedi defa zelzeleler devam etmiştir. f..ondra, 22 (Ö.R) • Bil• 
ilk sarsıntının iddetindcn meteorolo- di 
ii rasnd merkezinin aletleri karmaka- rUdiğine göre Majino 
rışık olmu tur. Schir de birçok dıvnr· hattının ağır topları Al· 
lar ve polis memurlarından B. KaSJ- nJ, 
mın evi yıkılmıştır. Kendisi de aya· ma arın Sigfrid hattını 
wndan yarnlanmı tır. 1ıorama1ı için önJerinde 

AKiSLER PEK DERiN tesis ettilıleri lağım sa-
OLMU$TUR balarını, mitralyöz yu-

Zelzelcnin lzrnirdeki akisleri pek de- 11alarını~ demir tel şebe· 
rin olrnııştur. Şnhah evlerinden çıkan iz· lıelerln! fasıla sız llom
~irliler g~izel Dikilin.~n başına gelen fe- flardıman etmelıte ile 
lakete daır gelen muphem haberlerden 
büyük teessüre knpılmışlardır. Derhal aJlalı fluflalı etmelıtedir. 
~aık ıırasında felaketzede yurtdaşl~r~~ Hard ormanını ge'"'lmez 
ımdatlımna ve yardımlanna ko§mak ıçın !r~ 
jçten ve şefkatli bir hareket belinni:ıtir. bir hale lıoymalı içın Al• 
Bu hususta ilk adımı memleketin huzur ntan lıumandanlığının te 
ve asayişi için .hayatlannı ve rahatlarını SfS eftj;f.j fltitün ntGnİG• 
feda eden cmnıyet kadrosu atmıştır. Em- !I 

- SONU 4 ONCO SAHİFEDE - ıar lıu top ateıı altındGAlman 
. 

btı§ktmıandanı general Brat~ıç 

yılıılntı$tır. 
Fransızlar Lükseınburg hududunda hır 

Alman köyünü ve tJ fındnki mühim 
tC'pclC'rı 7.aptetmişl rdır. Çok sıkı hava 
rmh .rebclcrindc ınutt fık t.ı~ yarclcr 
ba.ıı muvaffakıyetler k znnmı lardır. 

HOI.1 .. '\NDA JIUDUOUNDA 
Londrn, 22 (Ö.lt) Hollnnd:ı ordusu 

Almanyn hududundnkı tnhkiınntı takvi
Y" ctıncktedır. Üç ımidnfna hnttı tesis 
ldilmiştir. Kıiprüler, sedlcr ve yollar ln
ı,•ımlanmıştır. Bir irrtilli halinde hududun 
şiınnl ve merkez kısmı clcrh.ıl ı;u nltmdn 
bırnkılnhilcccktir. Cenup kısmında sim
dilik böyle hır ınunıa mevcut dcğıls~ de 
Hollnndnlılnr burasını d::ı su altında bı
rnkmnk imkfmını \erecek olan su hazi
neleri kn7.lyorlnr. 

GARP CEPHI~iNın: \' AZiYET 
Paris, 22 (Ö.R) - •Dcyli McyJ. gn

- SONU 4 ÜNCÜ SAlliı-'EDE -



Umumi Harpte ve Cephede 

Mevlevi Taburu 
............................................ 

Hıiberden _ 31 _ · 
Na.iden 

Ya.ıan 
Rahmi Yağız 

Dedenin arkasmı bırakmıyan iki Ma- pı cşıgıne oturdular. Yarım saat sonra 

~
n birader bu şekil değiştirişi evvela masonlar ellerinde sikkeyle avdet etti
yretle karşıladılar. Fakat sonradan ler. 
tbeaiDe hürmet mecburiyetinde bu- Dükkmcıyı evinden almışlar, düillnı 

undWcları dedeyi takiple onlar da kaa- açtırmışlar, sikkeyi bularak sahibine ge
girdiler. Bir !köşeye oturdular. Dede- tirı:nişlerdi. 

pin rakı içişine büsbütün şaşırarak gö- Dede kefiyeyi çıkardı, sik.kesini giy-
ketlemeğe koyuldular. di, dervişle birlikte viliyet konağına 

Saatler geçti, şişeler boşaldı, gecenin geldi. 
Deri saatlerine doğru iyice sarhoş olan Konağın selfunlık kısmında ziyafet bit. 
Muhtar dede sallanarak kaadan çıktı. miş, yalnız tabur zabitanı dedeler, vali, 

Dedenin yalpalandığını gören iki ma- kwnandan, Halep eşrafı ve diğer müte-
~n kollarına girdiler, sordular: hayyizanla birlikte kahve ve şerbet içe-

- Ustadı Azam nereye gidecekler? rek sohbete dalmışlardı. 
- Blzhn konağa" Dede, derviş HUseyinle beraber ora-
- Efendim?!.. ya geldi, mUsahabe yapılan selamlık dl-
- Hani bize bir ev gösternılşlerdl. vanhanesine girdi: 

Oraya. - Destur yahu! 
- O ev nerede? Hangi sokakta? Diyerek bir köşeye çekildi. 
Muhtar dede gUldU: Dedenin odaya girişiyle etrafı bir al-
- Yahu evi aokatı bıı.em size ne lU- kol kokusunun kaplaması blr olmuştu. 

twn kalır.' Ke~dim yürilr giderim. Bu. h~ kumandanla valinin naz~n dik-
- Hangi yoldan buraya geldiniz? katını çarçabuk 5~U: . .. Mevleviler de 
Muhtar dede onu da kestiremedi. Ka- Muhtar dedeye kolu kotu baktılar. Muh-

r taş d~eli caddeyi ~et etti: tar dede hiç oralı değildi. 
- Işte bu yoldan yürilyerek geldim! Haleb ayanı arasında Sadri pa,_c;a is-
Mason delikanlılar seslerini çıkarma- mlnde nliktedan, yaşlı bir zat bu hali lut

~ılar, dedenin gösterdiği sokak boyunca ~et~. Yakınında bulunan Malatya şey-
f,forledller hi Sınan dedeye sordu: 

10 daklka kadar yol aldıktan sonra - Sizde de e~ad var mı? . .. 
MUhtar dede sokağın ortasında durdu. .- Var e~:ndım .. Ama Kadiriler, R;u: 
ijıeriden gelen sikkeli bir rnevleviye doğ- faı!~r .ve dıger tarıkat mensupları gıbı 
tu dikkatle baktı 80nr& seslendi: degildir. 

' • Bahsin bu enteresan tarafını duyan 
-; Hey, derviş Hüseyin, derviş HUse- Muhtar dede yakına sokuldu. 

f'ln. b d Sadri paşa devam etü: 
Karanlılrt.a ilerllyen adam u sesi u- N ldır? 

~nca durdu. iki adamın «oıtu~unda = a'::1 
99 iuk ıesbihle muıad evradı 

-gelen dedeye baktı. Dede haykınyordu: ,_ . B' . 1 ifet' · d" ek 
Yah ı b 1 1 çe~erız ızım ası mar ımız orun • 

- u eren er, uraya ge sene. tir · 
Derviş hayretle onlara yaklaştı. Ke- M

0 

htar ded ··ıu d B '·''k fiyenln sakalını 8rten ded yi tA _ u e gu yor u. u ara11 va-eli:e tanıyablldL e ya 1i Muhtar dedeyi bir mevleviden sor-
~ına Ag ren1 be d• sıı.' 1• anyor- muş, o da valinin kulağına şu izahatı __ manın e er, n .. '·ti 
~ verm~ : 

um. Ha Allah Is blzlm ev ne - Hem mevlevi, hem bektaşl, hem de 
1a afta~ rau 0 un, masondur. Acaip bir zat, aramızda bu-
~ Fakı bili m ama dede sikken lunuyor. Taburun i~ memuru., 
red ? r yoru ' Bunları, yavaş söylenmesine rağmen 

ııe _ ~UkkAnda! Sadri paşa da işitmişti, bu defer Muhtar 

$.EHiR HASERLERi Moskova 
Zi.yareti 

Orman koruma 
teşkilatının 

yapacağı işler 
-·~-

---*·---
ŞEVKET BiLGlJI Mühim Bir Tamim 

Karı ve 
- BAŞTARAFI 1 1NCl SAlliFEDS -

koca arasındaki anlaşma Rusya. diğer ıarafıan Buyük BritanYa 
•• • ) b J imparatorluğu ile dostluklarımu.ı Ah~ 
uzerıne açı an oşanma da va arı tar .k.ılınağa da.ima büyük ehemmiye& 

Orman koruma umum kumandanlığı verm.if bulunuyoruz. Türkiye için b11 
merkez ve t~ra koruma lutalannın or- ( ) k? dostlukların ikisi de kendi sahalanndl 
mana ait vazife ve eallhiyetleriyle bir nası görü ece • ayrı bir kıymet ve ehemmiyet taşırlar· 
bakımdan umum müdürlüğü ve t~kila- Biz maceraperest politikalarla alakaJI 
tiyle alakalı müna!lebetlerine dair bir ni- olmıyan blr memleketiz. Hedefimiz s~ 

Adliye Vekaleti, karı kocanın müşte- göre münhasıran hakimin takdirine hıra- içinde çalunnak, sulha hizmet etmektir. 
zamname hazırlamı.,tır. k 7

·-" re arzuları üzerine mahkemelerce veri- kılan ve intizamı ammeye taalluk iti· Fakat davalarını kuvvetle halletmek i.9-
0rman koruma teşkilatı. esas itibariy· l b k l h- ı_ı_ b en oşanma arar an ıaıtında cüm- ariyle tarafların rızaları müessir bulun- tiyen sistemlerin zorbaca ve hoyratça 

le şu vazifeleri yapacaklardır: huriyet müddeiumumili.klerine bir tamim b d. 1 d k h k t1 inde tiks' U d d ğ 11 Orman umum müdürlüğü veya teşld- mıyan oşanma ava ann a anunun are e er n ın uy u umuz 
yapmııtır. Mühim gördüğümüz bu tami· vazeylediği şekil ve müddetlere riayet inklr edemeyiz. Bu bak.undan Fransa 

lib tarafından tebliğ edilen yazılı mü- mi yazıyoruz: mecburidir. Bu cümleden olarak layiha ve İngiltere ile mil.Jterek men.faatleri
saade olmadıkça yaş ve kuru ağaç kes- cKan kocanın ayrılmak hususundaki teatisine tabi olan asliye davalarında miz olduğu kadar m\literek tellkk.lleri
miye; odun, kok ve orman mahsulatı, müşterek arzulan üzerine açılan boşanma müddeaaleyh cevap vermiyeceiini be- miz mevcud olduğunu da açıkça beyd 
toprak, kum, ta,, tohum toplamıya ve davalarının aynı günde ikame ve şahit- yan etmek suretiyle kanunun kendisine etmiş bulunuyoruz. 
çılcarmıya mani olmak, maden ve taş lerin istimaiyle hükme raptedildiği ve verdiği 1 O günlük müddeti istimal etme-
ocaiı açtırmamak ve işlettirmemek, bina, hazan da noterlerin yarduniyle kan na• mit olsa bile hukuk usulü muhakemeleri Sovyet Ru.sya, bugilnkü Avrupa haP 
ağıl ve hayvan barınmasına mfüıait yer mına koca tarafından ihzar olunan avu• kanununun 21 S ci maddesine nazaran hinde bitaraf olmakla beraber in.sanlığı9 
jn.-aına meydan vermemek, orman il- kata vekaletname verilerek istihsal olu- müstacel olmıyan hallerde hakimin da- en büyük kaygısını teşkil eden mesleleıı-
nırlanna dört kilometrelik saha dahilin- de yer almıc:tır Şimdi sorulabilir' • nan boşanma kararlarının tamiri kabil vanın ikamesini miltea.lcip ispatı vücut -:s • • • • 

de hiç bir fabrika yapbrmamak hayvan olmıyan neticeler tevlit ettiği ve bazı etmeleri için ilci tarafa vereceği mühlet daha1 Soetmvye!şt~~a nıçln Polonyada mao 
sokmamak ve avculuia mani olmak. dai- hakimlerin tedarik olunan hasta raporu 10 .. d lam Nih t h•k" f e ı ı.r. 
mi ihtiyaç için verilen kereste ve mahru- h. gund' l en~ 0 

k az. da!~ a kımd' da- - Toprak filtuhatı için mi? üzerine hatta yazıhanede şahit istima ıt ın emege arar ver ıgı ta ır e R il1 il 
katın baskaaına satılmasına meydan ver- 1.. ZSS . dd . ·b' h' - US m· et' e kan rabıtası olan yer-ederek boşanma kararları verdikleri vaki usu un cı ma esı mucı ınce şa ıt· teri Sovyetler ittihadına sokmak i"'" 
memek. zabıtanın talep edeceği muave- olan ı,ikayet ve ihbarlardan öğrenilmek- leri davetiye ile çağırması ve mahkeme mi? ~ 
neti yapmak, onnan İçinde görülen ıuç- d' d ]" k l ki 1 bt· le ır. gÜnÜn en aa a i · aün evve te ıgat - Yoksa Almanya ile ademi tecaviil 
\ulan ve hüviyetleri ıınlaşılmıyan, hal ve Davaların süratle intacı matlup ve her ifası icap eder. Bundan başka hakim, ke· paktının bir neticesi olarak sadece Po-
vaziyetleri ııüohe uyandıran sair kimse- zaman temenniye şayan ise de bu malt- ıif ve teabitidelail gibi kanunen me.ağ lonyayı paylaşmak için mi? 
leri en yaJı:sn köy muhtarına veya ihtiyar s.adm temini için kanunen mevzu ~kil- bulunan haller haricinde yazıhanede ka- Muhakkak ki Sovyet Rusyanm bu 
heyetine veya zabıta merkezine teslim terin imha ve müddetlerin ihmal edilme• tiyen şa}Ut İltiına edemez. Taraflardan nazik menu Uzerinde daha aöylenme
etmek, damaaaz ve ruhtatiyesiz ağaç. si katiyen tecviz edilemez. Kanunu me• birinin veya ıahidio hasta bulunmasa le• miş sözleri vardır. Ve biz bunla.mı m~· 
tomruk muamelltı işletmemek ve tafll· denide, taraftarların nzuı üzerine boşan· bebiyle evde şahit iltimaına münhasır cudiyetini ancak hid.iselerin inkipfiyl• 
marnak. ma bülr.ümlerinin vazı henüz mevzuba· kalmamalıdır. Bu vesile ile diğer phit- anlıyacağız. 

Ziraat Vekaleti ve orman umum mü- his değildir. lerin de evde dinlenmesi kanuna muha- Polon.yanın inhldamı salonılmaz bir 
dürlüiü müfettitleri teftit ettikleri mın- Binaenaleyh bugünkU mevzuatımıza liftir.> netice halini alınca Sovyet Rusya l1d 
takalan koruma bakımından da tetkik - --- -----------.. - --- - ----------- yoldan birini DıUyar etmek mecburiye--
edeceklerdir. y T k F tinde idi: 

-*- eni Ür - ransız bü~P~~~~ilbıe~ Köy vakıflarının geçmesine, Alman tehliikesinbı Kara-

idare işleri ticaret mukavelesinin ~7'":.:::::::::: 
halede bulunarak Sovyet Rusyanın ba· 

N dUkklnında 7 dedeye sordu: 
- Canıe b. _.._ ha dl e e gl- - Dedem, siz yalnız mevlevi değil- Dahiliye veklleti köy vakıflarııun 
- m oruını ır-..., Y v ı .. ı · ı mevzu hilkümler .ı·--da satılması gayri 

~ lhn m~s nız. """1Lll 

-..fr- t tb•k• b ı d yat! menfaatlere sahip bulunduğu bölge-a 1 ine aş an 1 de Alman akwunı durduracak, buradan 
ileri geçemezsiniz, diyecekti. 

e E. d fak. d b şka kimsel k' - Evet, serde hem mevlevilik var, mesul ellerindeki bu gibi vakıfların köy 
- Canlarv e lr edenl a-., er yo · hem masonluk. Fakat asıl nasibimiz bek- meclislerince idare olunması ve intifa 
- ner e er· taşilikten. hakkı sahiplerine istihkaklarının veril-
- Vail konabna ziyafete davetliydi- y s· d d _,,_ · · · ? h kk d lilikl b' 

d lacakla S. b t bih t- - a .. ız e evra ÇCAer mısınız. mesi a ın a va · · ere yeni ır em-
ora a o r. ız ana en e T b:. tarikat 1 d kil ·? d ah 1 
iniz, bir yere ayrılma diye, şimdiye - Na ıı, k in' ~ ur a çe mez mı· rini göndermiştir. Bu emrin e D· i iye 

kadar evdeydim. Lokma eltim. Baktım - Binl~ ~ke eekrs ı~ . vekaleti ezcümle şöyle demektedir : 
•-• ak lktl · d .l--da '-· - ı Ç erız. 11Mahalll köy idareleri masraf bütçe-..U v ıt gec , sız e meyUQU YOKSU- B b d d 1 · kızdırd bazı 
ouz. sizi aramağa çıktım. 

1 
u cehapif azı \ e crı d 1• - !erinin tedricen köy hükmi şahsiyeUne 

- Eyvallah derviş HU.seyin. Şimdi biz t~~~daSadafi bir te .. ~kt UJ;n mf el_.~na ge- ait olarak edinilmesi bildirilen tarla, 
ve mi gidelim, ~ların bulunduğu ye- ın.u. r paşa. nu enın ar.ıuııa var- bahçe mertebe az az salma salınması ve-

.? mıştı. Devam ettı: yn bu salmanın zamanla tamamiyle kal-
e~ Bilmem erenler, onu siz biliı:sintı.! - .. Dedeler .. bi~ ,,döneriz diyorlar, siz dırılınası vekaletin esas hedeflerinden 
Derviş Hilseyln eliyle yakın bir nok- deTd~:,z mısinız .Muhtar ded 1 biri olmasına blhaen gerek mahalli va-

~ayı işaret etti: ~ sswn sırası .. . . eye ge - kıf idareleri ve gerekse köy idareleri ta
' _ Işte şurada, buraya yüz adım var ~~ta. Bu sefer 0 gulilmsedı, cevap ver- rafından satılığa çıkanla~. köy vakıf-
a.-ok! Fak" tt' B' d" b:nı·;· farının satışına, mevzu hukümier dışın-
.. k nI-1- d d · h 'tmı.,..; F - ır arze ım.. ıze uşen ' ıgı d f k 1 i Ya ı il\. e cnm oşun.a gı ~~· a- kı kf d.. eıır... gelliıce biz dönme- a muva a at o unmaması, ve ~ayr me-
Jtat başında sikkesi yoktu. Bunu hatır- ç~ nbe ır, 0d1.1?' ~" sul şahıslar ve heyetler elinde bulunan 
lad yız, aşımız oner. k" akıfl · ı b akıfl · azı 

ı: . . Tebessüm ve hiddet, kahkahayla §id- oy v arıy e u v ara aıt nr• , 
... - Benım sikk~ b~ kefıyeyl ald~~ım det eklini alını tı. Dedeler Muhtar de- akar ve diğer malların köy idarelerince 
dükk&nda kaldı, şımd.i ne haltederiz. d .ş. . ş idare olunması esbabının temini icap 
Ma~ g~nçler atı11dılar: .,.. d e~çı~~ndık, ayyaıı. Bunu nereden ara- eder .. Köy idarelerine devredilen vakıf-
- Bız diikkln.ı bl lyoruz. vsta emr- ald k' lar üzerinde intifa haklan bulunan ım-

ed id ti i · m ıza ı · ..,_ 
erse g ~g~ı: dız. l Derlerken Sadri paşa güzel ve nükte- hL<>lar, bu idarelere ibraz edecekleri 

iki 
Eyv k araker er. da 1c1 tı 1i bir tefsirle tatlıya bağladı. mahkeme ilArnlıın ve saire gibi resmi 

Fransa ile son yapılan ticaret anlatma
sının tatbikabna başlanılmıştır. Fransa 
için ihraç edilecek Türkiye mallan hu
ausi takat şekliyle muamele görecektir. 

Takas nisbeti de arttırılmıştır. Evvel
ce yüzde altını, beş olan ~ya mübadele
si nisbeti bu d Jfa yüzde dolaan dörde 
c;ıkanlmıştır. Muameleler Merkez Ban
ka.ile Fransada Talc.u ofisi tarafından 
yapılacaktır. 

TORK • INGIUZ TAKAS AN
LAŞMASI GENIŞLETILDI 

lngiltere ile aramızda mevcut hususi 
takas anl~ması tevııi edilmiştir. VekilleT 
heyeti kararile bu anlaşmaya yeni bazı 
maddeler ilave edilmiştir. Türkiye .. ln· 
gUtere komoditi Limited ıirketine bedel
leri tesviye edilecek olan eora mU.teana 
olmak üzere lngÜtereye bütün Türk mal
larının ithaline mU.aade edilecektir. Tür· 
kiye - lngiltere Komoditi tirketine öde
necek olan mallar madenler, maden cev-

Sovyet Rusya bu ikinci yolu tercih et-

K k 
tL 

herleri. onaantreler, buğday, ömür, B. Hitlcr şimdi Almanyanın Şark.tak! 
kereste, taze meyve ve sebzeler, ve kon- hedefleri mahdud olduğunu söyliyor. 
serve gıdalandır. Bunlardan gayrisi hu- Muhakkaktır ki ona bu sözleri !CSyleten 
sust taltu ile lngiltereye ithal edilecek- Sovyetlerin müdahalesi ohnuştur. 
tir. lngiliz takaı primi ihraç edilmit mal- Almanya, giriştiği müthiş harpte rngn.. 
lar için yetrnit kuruştur. ithal edilecek tere ve Fransanm kat'i ve azimk.ar ka
mallar için de yetınif iki kuruttur. Vade- rarlarını bilmemiş olsaydı Sovyetlerin 
li yüklemeler için 5 5 - 60 kuruştur. in- kendi önüne dikilme.9ni böyle yumıı
giliz lirası 524 lr.uruftur. Fransa hüküme- şaklıkla karşılamazdı. 
ti, Italyada olduğu gibi ithalatını liıan- Bu vaziyet böylece anlaşıldıktan son-
1& tlbi tutrmqtur. lneiltere ve Fransa ih- ra bazı iddialara göz gezdirmek yersiS 
racahnı takyidata tlbi tutmuştur. Bir çok sayılamaz. 
maddeler lisanı ile muamele görmekte- Sovyetlerin dl:Ş politikalarında bir l..r-
dir. tica kokustı görenler olmuştur. Biz bu-

lngilterede yiyecek maddelerinin fi- na ihtimal vermiyoruz. 
atleri yükeelmit olduğundan memleketi- Milli gö~ zaviyemizden Sovyetlert 
mizden dünya piyasalanna uygun bir şe- sempatim~ ve itimad~ vardır. Bu ~ 
kilde bu gibi maddelerin lngiltereye ih- mad şbndıye kadar tekzip edllmemlştll'· 

d l '-a ha 1 l ş· d' Bundan sonra da te'hip edilmiyecektir· 
racına a mıuın ası o muştur. ım ı- Ha . · kili.miz.in Mosk ı..are-
den lngiltere İçin yumurta talep edildiği tinin r:_~etevkie' kisleri olova z.,,,_ 

'bi •f ·k ı_ ı_ • d '1 • ııc1rıç a ne ursa ouou ... 
gı aynca tı ti , ~oyun ve ~eçı erı en b . aretten Tilrk _ Sovvet dostl··lhl . nild"'.. d b ıı .h . . u &ıy • , ~
ıste ıg:ın en u ma arın J racı ıçın hesabına bayırlı neticeler alınacağına 
Ankaradan müsaade talep edilmiştir. kaniiz ... 

mason oşa ora n uza aş · BJrMEDi vesikalarla bu haklannı ispat ettikleri 
Dedeyle derviş Hüseyin oracıkta bir ka- •• •• takdirde, köy ihtiyar meclislerinin bu Eğitnıen kanları için Satıp arzedllen ŞEVKE!' Bfı.GfH 

-1ı1--Mahalli idareler SelAnlk ve Belgrad haklara tekabUI eden tahsisatı köy but- mütedavil sermaye buğdaylar abnıyor 
1 çelrini~ ~oylaUzurakmlistilıkaktedb. erl ~bınaahnm&ie- Öğretmen yetiştirmek Uzere Maarif Toprak mahsulleri ofisi umum mU- Şehı·r Maclı·sı· 

müfetti$leri için hazır• panayır arına ı:11~::U:J:.1 u ır enn a· vekilliğince köylerde açılmış ve açılacak dUrlUğil mevsim dolayısiyle köylümü- "'-
lanan talimatname iştirak ediyoruz- Sl •• öğretmen okullarlyle Maarif ve Ziraat --tr-

~*- killikl ın k" '-'tmeni ~ı .. ~ .. n zün satışa arzetmekte bulunduğu huğ~ 
Dahiliye vekaleti, vilayet hususi ida- Bu yılın sonbaharında Belgrad ve Se- ve er ce oy e&A ye""9 ...... u.- d lan Uba d tm ktedir Dön fevJıaldde 

releriyle belediyelerin ve köylerin ve lfuıikte açılacak olan beynelmilel pana- İngiltere Ue mek maksadiyle 3238 sayılı kanuna gö- ay m yaaya evam e e .. 
bunlara ait müesseselerin hesap işlerini yırlardaki pavyonlarımızın memurları _, __ .. re açılan eğitmen kursları ihtiyaçlarına Ofis memleketin muhtelif yerlerinde ye- okıraJı toplandı 
devamlı ve müessir bir şekilde teftiş ve tayin edilmiştir. 10 eylQ.lde açılacak ıken ya.,..-.~ta Olan kifayet edecek mik.darda Maarif vekili .. niden sekiz adet buğday anhan yaptır- İzmir şehir meclisi 22/9/ 939 da,.... 
kontrol etmek maksad.iyle, ihdas olu- 24 eylfile bırakılan beynelmilel Selanik ticaret müzakereleri nin talebi üzerine tahsis edilecek devle- mağa karar vermiştir. Anbarlardan ye- kalAde olarak toplanmıf ve ~ 
nan mahallt idareler mUfettişlerinin ta- panayırı komiserliğine Ticaret vekile- Şehrimize gelen malfunata göre Lon- te a~t tarla, çiftli.k, bağ ve bahçe ve sai- dJsinin ihalesi yapılmıt, blrlnin de in- otobüs bütçesinde yedek malzeme '9 
yin şekilleri ile vazife ve salahlyetlerj ti ~ ticaret dairesi mütahassıs müşa- drada ticaret heyetimizle İngiliz heyeti re gıbi arazl vekiller heyetince kararlatr §8S1 münakasaya konmuştur. atelye in~ ve tesisi i.Ji için 41.800 111'9" 
hakkında bir talimatname hazırbmıştır. virlerinden bay Zeki Doğan 7 eylfilde arasında müzakereler müsait bir hava tı~cak esaslar dairesinde tefrik ve lık münakale kabul et.nılftlr. 
Talimatnamenin ihtiva ettiği ~lara açılacak iken 30 eylOle kalan Belgrad içerisinde devam etmektedir. Haber ve- tesbıt olunacaktır. -*-
göre mahallt idareler müfettişliklerine panayırı Türk pavyonu komiserliğine de rildiğine göre İngiltere hü.kilmetiyle ya- Köy öğretmen okullarlyle eğitmen El Yeni normal 
tayin olunacakların memurin kanunu- Ticaret vekaleti sergi ve panayırlar ser~ pılmakta olan bu müzakereler son saf- kurslarının her blrl için Maarif vekl- h 
nun dördilncU maddesinde vasıf ve şart- vi~i ~~viri B. Matl~ ~~m~n ~yin haya gelmiştir.. Anlaşmanın çok yakın leil b~tçesinden 20 .bin ın:a kad~ ı;n~- a m r a Seri pullarımız 
ları haiz olmaları, aynca mcsul muha- cdılmıştır. Belgrad sergımı7.ın ışlerıyle bir zamanda parafe edileceği anJa.pl- tcdavıl sermaye verilecektir. Bu ış ıçm İcra vekilleri heyeti, posta, telara!, ie-
siplik. yapmış veya diğer mali :nücsse- meşgul olmak üzere Ticaret veUleti dış maktadır. icap eden vasıtalar da bu sermayeden Sinemasında IJugün lefon umum ınUdürlüğii tarafından bat" 
selerde bu vazifelere muadil memuri- ticaret dairesi memurlanndan Recai Ba- temin edilecektir. Bu öğretmen okulla- j-* •iLi.,. BİRDEu tırılacak olan 19 kıymette yeni norınıal 
yetlerde bulunmuş olmaları şart olacak- şaran tayin edilmiştir .. Her iki panayır- riyle eğitmen kurslarının mütedavil ser- a. ., , Pli n pul serisine 1, 26 ve 29 kW'U§luk lal• 
tır.. Lise mezunları ile maliye meslek daki panayırlarımızın dekorasyon işleri- ÖZEi. mayeden yapacaklan alım ve satım iş· - 1 - metlerden üç adet pul daha illv~ 
mektebi mezunlan müfettişliltlere terci- ne de panayırlar servisi raportörlerinden leri 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve iha- VYA.N VE YAŞA serinin 22 kıymete ibliğını kabul etnılr 
ban tayin olunacaklardır.. Müfettişler, bay Hakkı Arman tayin edilmiştir. Me- Yusuf Riza Okulu le kanunu hükümlerine Ubi olmadığı İN tLtz tir •. İcra vekilleri heyeti ayrıca 100 ~ 
hususi muhasebe mildürlerinin imzası murlanmız pavyonlanrnızın tanzimi ve gibi, Divanı muhac;ebatın vizesinden de ALİCE FAY G_ B~ BERNY ru§luk pullardan bir lusnunın da ~ 
ve valilerin tawibiyle tayin olunacak- dekorasyon işleriyle meşgul olmaktadır- ANA VE İLK ınuaf bulunmaktadır. olarak bastınlmasmı karar1·.,.·rmııtaı: .. - z - ~.. _t.. 
}ardır. lar.. Yeniden t.alebe kaydına ıs eylôlden Köy öğretmen okullariyle eğitmen ALrJ.N MABUDESİ Yeni nonnal seri pullannıwn nefis .,.... 

Müfettişler en az iki senede bir defa · itibaren .-e deralenı iki birindtefrin- kurslarından Ziraat vekiletine ait iate muını teminen, pulların İngiliz pul bal" 
hususi idarelerle belediyeler ve köyle- isabet ve çalışkanlıklanndaki muvaHa- de b-.Jıyacaldır. ve ibateye müteallik her tUrlU eşya ve FRANSIZCA kı yerlerinden birisine pazarlık sureö1" 
rin hesap muamelelerini tehiş edecekler kıyet ve ehemmiyet te gö;ı öntine alına- KESTELLİ · malzeme ile ziraat işlerinde kullanılan MİREİL BALLİN le ihale edilmesi muvafık ıörUimUştOt-
ve müfettişler vazifeleri için hiç kiıme- caktır.. Müfettişler vilayet merkezi dı- CAD~~~FON : 2914 hayvan, alet ve her tlirlU ziraat vasıta- SEANSLAR • 3 - 6 - 9 DA Seriye ilAve olunan 1, 26 ve 29 Jcuru'1ıı9' 
yi tevkil edemiyeceklerdir. Milfettıc,k·- şında vazife gördükleri milddetçe scya- 1 _ 18 1878 ları Maarif vekaletine devir ve mevcut Cum~rtesi ve Pazar 1 de Başlar.. pullar önümilzdeki ay içinde baflıyacalc 
rin terfilerinde kıdem sırası esas tutul- hat yevmiyesi ile zaruri yol masrafları- kıymetleriyle mikdan sermayeye ilAve lı••· ••n••••••••••••li olan adtt tebligatın posta ile yapılması 
makla beraber \'erecekleri ra rlardaki nı alacaklardır. edilecektir. isinde kullanılacaktır. 

Karımdan 
Gtzled~ğlm Sır 

~j(ıiilfj .................... . Ya.zan: 
31 -

Üç Yıldız -

- Nerede ... Hnngi numarada? ... 
Tehlş \'e heyecanımı ferkeden madam 

Despina şilphe ile beni !'lilzdü: 
- Onu ne yapacaksın, dedi. 
- Hiç ... Şey ... Tanırım da ... Hem Iz-

mirde ablasından haber getirdim... Gö-
rüşecektim. . 

- iyi anuna ... O şimdi burada değil. 
- Nasıl... Bu saatte odasında değil 

mi? 
- Hayır ... Biraz evvel çıktı. Onu gör

mek için yarın gündüz gelmeniz lazım. 

çalışıyor ... 
- Öyle .. 
- Nerede çalışıyor? 
- Ha ya ... Çalıştığı yerde de görebi-

lirsiniz ... cSaksağan> da çalışıyor ... 

Iclal bu- barda ne arıyordu? 
Bu dereceye kadar mı düşmüştü 'l 
Hayır .. Hayır .. Benim Iclllim bu ba-

rın müdavimi olamazdı.. Fakat madam 
Despina açıktan açığa söylemişti. Yalan 
söylemeğe ne mecburiyeti vaTdı" 

Iclat muhakkak bu barda vestiyer ola
rak çalışıyordu_ Onun ahlilo bar kadım 
olınağa müsaid. değildi ... 
Bunları dil§ündükçe zavallı kızı bu 

hale getiren merhametsiz, hwiz abla
sına karşı kinim artıyor, ona içimden 
küfürler savuruyordum.. Fakat bütün 
bu faciada benim kendi rolümü unutu
yordum. 

Madam Dcspinanın pan.cıiyonundan 
çıktım. 

Saksağanın, bütün barlar gibi ~aat on
dan sonra açıldığını bildiğim için bu 
müddeti Beyoğlu sokaklarında dolaş-
makla geçirdim. 

Bir kaç defa barın önünden geçtim. 

suratlı-;-dekolte tuvaletlerinin üzerine 
iğreti manto atmış, rengarenk pabuçlu 
kadınlar.. Bar kadınları giriyordu. 

Bunlar hep civarda mesken tutmuş 
ve bar kılığına girerek sokağa çıkmış 
sokak ve cemiyet artıkları zavallılardı .. 
Acaba benim lclılim de bunların sırası
na mı katılmıştı ... 

Saat ona geliyordu .. 
Kapıdan baktım.. Vestiyer yerinde 

şamandıra gibi şişman bir kadın duru
yordu. Ellilik vardı. 

llk hayal sukutuna uğradım.. 
Iclal burada vestiyer olarak çalışmı

yordu .. 
- Belki mutfakta !alan çalışır. 
Diye :kendi kendime teselli verdim.Ba

ra hemen girmedim. Nazarı dikkati üze
rime çekmemek için biraz kalabalıklaş
mırnnı bekledim. 

Kapıdaki büyük fenerin üzerinde siyah 

Saat on bire doğru pardüsümü şişko 
vestiyere vererek ter, içici ve aAır esans 
kokusu ile dolu salonun kadife perdesi-

------~-----_.. ........ _._......_ __ ~__.._...._.......,__,.._ ______ ~~~~..ı.c:ı~_.~~....a...-ı.._..ı......~~~..ı........ı...!-~.-ı...u....J..-

Beynimden vurulmuşa döndüm .. 
«Saksağan> Beyoğlunun en Adi bar

larından biri idi. Oraya hovardalık alem
lerinde bir kaç defa gitmiştim. Nerede 
ipsiz sapsız kopuk alayı varsa bu bara 
dolardı. Kadınlar da yine uçuruma yu
varlanmışların en kötü .. En mübtezclle-

GUrilıtuffi' bir caz ortadaki dar meyda
na alacalı bulacalı kıyafetli cdifb lerle 
erkekleri toplamış, zıplatıyordu .. 

Bar ne demekti? 
Bunu anlatacak değilim.. Onun lçtl

ma1 bünyede ve ahlak üzerinde nasıl 
bir çıban olduğunu herk~ bilir. 

Beni karşılıyan Utü.süz smoklnll gar
son, yabancı olduğumu an.lıyarak iltifat 
gösterdi. DansedUen meydanın kenarın
daki boş :masaları göstererek: 

- Buyurun .. dedi. Bu kenar masalar 
bacak, baldır seyretmek ve numaralan 
yakından görmek i.cıtiyenlerin i'galine 
can attıkları yerlerdi. Fakat ben, etrafı
ma bir göz attıktan sonra nihayette .. 
Kuytu bir yerde, barın renkli elektrik 
ziyalarının haricinde kalmış yarı karan
lık bir köşeyi intihap ettim. 
Dansedildiği için salonun ışıkları yarı 

söndürülınüştU.. Oturduğum köşede 
garsonun yaldızlı cildi içinde uzattığı lis
teye bakmadan: 

im. Viski.. Bar içkileri a 
pahalıca bir içkidir. Etraftaki masalardl 
hemen her kesin bira içtiği sırada benı.ı
visk1 ı.&narlamanı Uzerine ıar.9011 yerf 
eğildi ve: 

- Baş üstüne paşam .. 
iltifatını !!avurarak uzaklaştı. BellP 

karanlik köşemden yarı karanlık içindi. 
tahrik edici kırmızı ve loş ziya altın4'1 
çalkanan, dalgalanan çiftlere bakıyot. 
onların arasında Iclali arıyordum. 

Salon epey dolu idi. 
Sigara dwnanlarından hasıl olma bir 

sis tabakası masalarda oturanların yi1I" 
lerini bUe mnskeleyordu. 

Nihayet caz sustu. Dans bitti çiftl.ıt 
masalarına döndüler. Ortadaki ışık ~ 
vetlendi Fakat benim bulunduğum Y~ 
karanlıkta idi. Arkamda yanan tek 
mavi ampulü de viskimi getiren garsoı* 
söndürtmil§tüm. 

- Bl'J'NEDI -

, 
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şo~ad L h t arruzu 
Harbin ilk safhasında 

Almanlar ' 'Modlin,, kalesinin de Var
şova gibi dayan.dığını itiraf ediyorlar 

Almanya 600 tayyare ve 700 tayyareci 
ka~betti 150 binden fazla ölü, yaralı verdi 

Panı, 22 (ö.R) - 24 Eylül ak§Clmı tebliği: Sarbruk cenubunda ve VJia 
garkında ternns unsurlarımıztn faaliyeti. iki taraftan topçu faal 'yet" . l" w • 

f·ı~'-1 ı ı ve agım ıo-
ı a.. arı. 

Londra, 22 (0.R) • Var• d~dinia civarında muharebeler devam 
fOllGftlft tıaJtramcınca bir ediyor .. Mo\c ve Vistül nehirleri ara

•ııre"e müdafaası Al· sında bir çok nokt.ıı1ır?a ~rpışm.a~ ol: alı muştur. Varşovanın şıınalı şarkısındeki 

Bombardımanların korltunç tahribatı 
devam etmektedir. 

2 numaralı Varşova radyosunun bil
dirdiğine göre. Zacheta müzesinde bir 
çok tablolar hnrnp olmu tur. Bunlann 
arasında wi pianskinin meşhur cFran· 
çois d" a ise> tablosu ile :ıı:entowiez.in 
ve Chelnıanskinin tabloları vntdır. 

şekilde işaretler rcsmcdilmif bulunmakta 
idi. 

Alman tayyarelerinin ve topçu kuvvet• 
lerinin mütemadi bombardımanına rai
men hayat n~ğı yukarı normal bir şekil
de devam etmektedir. Münakalat oto· 
btislerle temin edilmektedir. 

Pariı, 22 ( ö.R ) - Fransız iatihbarat komiaeri harbin aafhuı biterken 
Almanya hesabına f U ptinçoyu yapıyor : Lehiatanda 150 binden f la 
ölü ve yaralı, bir çok malzeme yıpranınıf, 400 - 600 tayyareci düt~ 
600 - 700 tayyareci ölmüıtür. 

Carpda harp Alman toprağındadır 1914 de F ransanın endüstTİ merkezleri 

man hatlarını yarar Modlin istihkfıınında Lehlerin mukave
JriiJıümet ınerlıezine gi• ıneti devam e.~mektedir. 

j aıayının Paris, 22 (O.R) - Lehler Varşo\'nda 
r en ıııı sü11ar • \C l\lodfin istihkfuııt nunfakasında miİ• 
ilfihafıiyle ile Sfllil §Ö• dafoa)a devam cdi)·orlar. l\lnrcşal Sınig
ftÜlfüferJe bir Jıat daha li ı:tidrin kuvvetleri Almanların nıiithi. 

Varşova, 22 (A.A) - Albay Lipins
ki, rndyoda Varşovanın yapmakta oldu
ğu mukavemetin gittikçe şiddetlenmekte 
olduğunu söylemiştir. Payıtahta karşı 
iki günden beri ynpılmakta otan bütün 
taarruzlar, püskürtülmliştür. Polonya as· 
kerlerinin göstermekte oldukları kahra
manlık hudutsuzdur. Bu nskerler, düşma
nın tanklarına karşı saldırmakta, zırhlı 
otomobillerin üzerine sıçramakta ve için
dekilerin silôhl rını ellerinden almakta• 
dırlar. Varşovnlılonn tesanüdü, onlar 
irin en kıymetli bir yardımdır. 

derhal istilaya uğramışken bu defa tehdide maruz kalan Alman endüstri mcr• 
lte.zl~idir. Sar mıntakası imdiden Almanya için istifade edilmez hale gel
mı~tır. 

.. ti mı~tir Son hücumlnrma karşı koyuyorlar. AJman-

Polonya Kralının tenton şövalyelerini 
mağlup ettiği grünw ... ld muharebesini 
temsil eden bliyük tarihi tablo kurtanl
mıştır. 

Endüstrik sahada, Almanyanın bütün deniz münakalatı, Baltık denizi müs
tesna kcsilmi§tir. Deniz harbi de Almanlar için felfıketli benziyor. Şimdiden 
tahtelbahirlerin beşte birini kaybetmiılerdir. 

HUVUe en '!f • • • l:ır bu mıntaknda harbin devam ı•tiiğini 
Alman tebliği Varşova· itiraf ediyorlar. 
da Lehlerin nıulıabil ta• Varşova. 22 (AA) - Varllovanın 

ı·ıııerini Jıa• $imnli gnrbi mıntaknsında görünen Al-

Sovyet sefnıeıhanesi hasara uğrayan 
binalar nrasındndır. Bu binaya 1 O bomba 
ic:nbct etmiştir. 

Romanya seforethnnesi ve ilahiyat 
cıkadcmisi de hasnrn uğramıştır. 

lngiliz hava kuvvetleri 
arrııza geÇ 1 . man zırhlı kıtaatı iki Polonya süvari li- Denizden 34 kişi kurtardı fluJ etmelıtedır. vasının hücumile geri püskürtülmüştür. 

Mütemadi bomlın ve obüs yağmuruna Almnnların Pragn mahallesinde 
ağın şehirde hayat mümkün olduğu Brubno meznrlığı civarında yaptıkları 
kacı:noı mal halini muhafaza e tmekte- taarruzlar dn tardedilmiştir. 

2 numaralı Varşova radyosu dün saat 
20/30 dn Alman tayynreterinin Kızıthnç 
h stanesini bombardıman ettiklerini bil
d irmi tir. Binanın üstünde görünebilecek 

Londra, 22 (A.A) - lnı:;iliz hava kuvvetleri henüz kaydedilmemiş bir kur· 

tan~ i§ini başarmıştır. 
lki askeri deniz tayyaresi Atlnntik üzerinde d~vriye gezerken bir Alın n 

denizaltısı t rafındnn torpillenen lngiliz Ken ington Courti vapurundan verilen 
imdat i aretleri almıştır. Tayyareler hfıdise mahalline vardıkları zaman mczkw 
vapurun batmakta ve 34 ki~nin bir tahlisiye andnlına binmiş veya kennrlnnna 
yapışmış bulunmakta olduklarını görmüştür. Tayyareden biri havada dolapralı: 
devriye yaparken diğeri denize inmiş ve 14 tayfoyı almıştır. 

Yeni Rumen B şvekili Denizlerde 
ingiliz i:ilosunun 
yaptığı kontrol 

Romanyanın tedhişçilere aman ver
miyeceğini, sulh ve bitaraflık politi
kasından ayrılmıyacağını söylüyor 

Loııdra, 22 (A.A) - •İslillbarat ne-
7.are ti lıildiriyor : ıı 

İngiliz amirnllıi','lllın harbin ba~langı
cından beri 520 vapuru haınuleleriyle 
birlikte miisadcre ettiği Popolo d'İtalia 
gnzctesinin Londra muhabiri tarafından 
beyan edildiğini, geçen çarşamba gUnü 
Alınan radyosu bildirmiştir. Hakikatte 
hamulclcri tetkik edilmek üzere tevkif 
edilen bitaraf devletlere ait vapurların 
adedi geçen çarşamba gUnü 200 ü geç
mekte idi.. Halbuki o günden beri bu 
vapurların 80 tanesine hamulcleriyle 
birlikte yollarına devam etmelerine 
müsaade edilmiştir. 

Sonra havnlonmış diğeri denize inmiş ve o d geri kalan 20 ki iyi kurtamuş· 

tır. 

Fransız gazeteleri 
nutkunu tamamen 

Daladyenin 
tasvip ediyorlar 

muhafıı.lar memlekette bir kargaşalık B. Kalincsko, vazife bnşmda, vatanın 
çıkarmak için her fırsattan istifade et- saadet ve refnhı ve müdafaası için çalıs
mckte idiler. Demir muhafızların hedefi makta olduğu bir sırada öldürülmUsti.tr. 
başlıca düşmanları olan Kalincskoyu O!"- Hük.ümet vc! millct, onun hatırasım\eb-

Paris, 22 (A.A) - Sabah gazeteleri Alman tahakkümüne karşı memleketin 
i tiklali ve emniyeti için harbe devam etmek liir:umunu i bat eden DaladyeJ'l 

tasvip etmektedirler. 

tadan kaldım1aktı. cit ctmcğe azmetmiştir. Müteveffa, hn-
YENJ RUMEN KABtNESl yatını vatanı uğruna feda etmişlir. Ni-

BükrC§ 22 (A.A) _ cHavas• di~loma
tik mahfillerde Knlineskonun şaru.-ı ene:
jisi ile Romnnyanın Uzerindcn deın~ 
muhıı{ızlar tehlikesini uznkla.ştırdıgı ~m· 
saatte uftll ettiği beyan cdilınektedıı:. 
Memuriyet hayatındn m;~lcke~t~ . ı:ı
zam ve fisnyişi temin ~~cgı kEı.?disı ıçın 
bir vazife teıakld etmışti. Demn· muha
fızlara ve bunlnrın ~cfi olan Kodreaııayn 
karşı açtığ~ şahsi mücadelede büyük bir 
cesaret göstermişti. 

Kalincsko, blrkaç kerre tchdid .. >dil-

Bükreş 22 (A.A) - Kral Karolun zamın muhafazası ve tedhiş harek etinin 
dün akşam Kalineskoya halel olm&k tenkili için hükümet tnrnfından l:at'i 
i.izere tayin ettiği basvekil ile arkada)a- tedbirler nlınmıstır. 
t'ı şunlardır: Romanya, komşulariyle anlaşıruı.) ı ve 

Başvekil general Argcscanu, dahiliye itimadı daha ziyade takviye et.meğe ça
nazırı Gebay Marinescu, Milli müdafaa lışımıkla beraber sulh siyasetini idame 
nazm general Ilcus, etmeğe azmeylemiştir. Şimdiki ihtilfıfta 

Bu üç nezaretin üçü d .)mdıye kad, r bitaraflığını muhafaza edecektir. 

Sovyet Rusyanın 
Romanyaya 
verdiği teminat 
Roına, 22 (Ö.R) - Şarkta en ınühlın 

hadise Lchistanın taksim hattıdır. Bu 
mcscle diğer memleketlerle Sovyetlcrin 
mUnascbctlerini alakadar etmektedir. 

miş ve bir kaç k erre su ikasdc uğramış-

tı. 
Kodrcanoyu tevkif ettirdiği ve demir 

Kalincskonun uhdesinde idi. KALtNESKONUN CENAZE 

muhafızlar şefinin Vicesko ile birlikte 
kaçmağa teşebbll.s ederken ölildürüldll
ğil zaınandanberi büyük bir tehlike için
de bulunduğunu biliyordu. Bu hftdisc 
kral Karolun Londra seyahati csnasımla 

Yeni nazırlar, saat 21,30 da kralın hu- MERASIMI 
zurunda tahlif edilmişlerdir. Saat 22.30- Bük:rcş 22 (A.A) - Kalinesko, son 
da ilk .knbine içtimaı akdedilmiş ve bu arzularını bildiren kısa bir vasiyetname 
içtimam sonunda general Agreseanu, 9 bırakmıştır. Müteveffa, oğluna nilenin 
katilin idamında hazır bulunmuştur. şerefini muhafaza etmesini. asker veya 

vuku bulmuştur. 
Kalincskonun vahim kar~ıklıklara 

mani olduğu ve harpten evvel Roman
yada büyük bir sükunet hüküm sü~ü
ğü bütün :mahfillerde söylcnrnektedır . . 

Pek tabii olarak bir kaç haftadanberJ 
Alman ckalliyctini temsil eden demir 

Bükrcş 22 (A.A) - Kalinesko, Pazar devlet memuru olmnsını, vatnna ve krnla 
günU Cureta de Arges'de gömfilecektir. , ihlas \'C sadakatle hizmet etmf'sini tnv
Mütcvcffanın vasiyeti mucibince tabutu siye -etmektedir. 
12 (ikliz tarafından çekilecek bir arabn Müteveffa, ailesi efradının medfun bu-
ile mezara nıı.kledilecektir. hmduğu Curteu de Accgis'c gümülmcsi-

Blikreş 22 (A.A) - General Argesca· ıni istemektedir. Bu vasiyetnamenin t.ari-
nu şu bcranatta bulunmuştur: hi, 21 Temmuzdur. 

Şark cephesinde vaziyet 
Kızılordunun ve Alman kıt' alarının 
hareketlerine ait son resmi haberler 

Moskova, 22 (A .A~ -. C?azetelc:, Kı: 
7.ılordu crkfıoıhnrbıycsmııı aşagıdnkı 
tebliğini nesretınektedirler : . .. 

Sovyet kıtaatı dün ve cvve~ı gun 
, armış oldukları' hnttı tarsin etmişler ve 
i gal etmiş oldukları arazide ~ulun.an 
düşman yuvalarını tathir ey}~e~.r .. 
Dün saat 19 dn Sovyct kıtaatı Puıski~ış

gal etmişler ve Lvov ve Sarnyye dogru 
ilerlemişlerdir. Rovno ile Duhno zaptc
dılrniştir. Muvakkat ve mahalli idar.~ler 
t esis edilmiştir. Mektepler, açılmnk uzc
ı cdir. Sinemalarda Sovyct {ilimleri gös
terilmektedir. Gizli olarak Ukranyada 
ve beyaz Rusyada ynşamakta olan ko
münistler, hududu geçerek Sovyet Rus-

yaya gitmektedirler. 
Moskova, 22 (Ö.R) - Sovyct ordusu 

gazetelerin Ukren ve beyaz Rus lisanla
nnda intişarına karar vcrmistfr. 

Moskova, 22 (A.A) - Bir Ahnan as
keri heyeti Rus ve Alınan ordularının 
Polonyada işgal etmiş oldukları mıntn
kalarııı tahdidi meselesini Rus erkanı 
askeriyesiyle görüşerek halletmişlerdir .. 

Şimdiki halde yapılan itil.af muvak
kat olup, Polonynnın taksimine müteal
lik knt'i müuıkereler bilahare yapıla-
caktır. 

Roma, 22 (Ö.R) - Sovyct tebliği : 
Kızılordu kuvvetleri garbi beyaz Rus

ya ve garbi Ukranyadn temiz.leme ha
reketine devam ediyorlar. Bu son ının
takada Pinsk şehrini işgal etmişlerdir .. 
Bazı Leh uıbit gruplarının bulunduğu 

Bir ku}ruklu yalan 

Lvov mıntnknsında miicndcle d~vamdn
dır .. 

Roma, 22 (Ö.R) - Alınan tebliği: Le
histımda Alınan ve Sovyet kıtalannın 
hareketleri en iyi bir anlaşma ile mun-
tazaman inkişaf etmektedir. Alıruın esir
ler ve gnnaim mikdarı gittikçe artıyor .. 
Varşova - Siyeduv yolunda Alınanlar 
bir 7.ırhlı trenini zaptctmişlerdir. Vnrşo-
vnda bulunan kordiplomatik mensupla
rından 180 kişi ile 1200 ecnebi Alınanla
rın tnyln ettikleri bir yoldan husus1 bir 
trenle .şehri tcrkederek Gönigsbcrge 
sevkedilmişlerdir. Sıhhatleri mükem
meldir. Garp cephesinde ileri mevzile
rinde münferit mUsademeler .. Blr Frnn
sız avcı tayyaresi hava muharebesi ne-

Gidinyanm adını 
değiştirdiler •.• 

. 111---
Roma, 22 (Ö.R) - Almanlar Gdınya 

Şimalde Lctonyn, Litvanya, ve cenup
ta Romanya, Mncaristan ve Slovakya
dır .. Ruslar Macar hududuna varmışlar 
ve mUmkün olduğu kadar Slovak hudu
d unu da işgal etmişlerdir. Ruslar bu su
retle Romanya ile Almanya arasına bir 
scd çekmişlerdir. R usya Romanya hu
duduna riayet edileceğini temin cbni..,,o;tir. 

-*-Ankarada inşa 
edilen sığınaklar.
Ankara, 22 (Hususi) - Hava hücu-

muna karşı pasif müdafaa kannnu hU
küın lerine göre şehrimizde inşa edile
cek olan umumi sıi,-ınaklar için bir pl'Og
ram haz.ırlanınaktadır.. Evvelıi, siper 
sığınaklar i~ edilecektir. Programın 
ha7Jrlanınasıru temin maksadiyle şehir
de nüfus kesafeti ınıntakaları, binalar 
vaziyeti, lüzumu halinde şehrin tahliye
si imlcllnları gibi unsurlar tetkik edil
mektedir. 

Yeni Büyük Millet Meclisi binasında 
inşa edilecek olan sığınnğın yapılması 
da bir ınUddet tehir edilmiştir. -*-
Vatandaş 

En büyük tesellin ve 
en mukad des vazifen 
kardeş ıstırabını 
dindirmek olsun-

- BAŞTARAFl 1 iNCİ SAHD'EDE 
Bugün sen de ınUtecsSirsin .. Sen de 

Dikilinin talisiz sakinleri gibi göz 
yaşı döküyorsun .. Sen, ancak yardım 
elini uzatarak bu knrdeş ıstırabını 
dindircbifüsin.. Kızılnyın açtığı yar
dıın listelerinde ismini bulundurma
ğa acele et .. Bu senin için en bUyUk 
teselli ve en mukaddes vazife ola
caktır. 

:········································· • • • • 

i Askere ~ . . 
• • . . 

tarafından işgal edilen Beyaz ~u;ya . v~ 
Ukranyada asayişi muhafaza .1~ ışç 
muhnfaza kıtaları teşkil edilmıştir. Mu
vakl-at belediye daireleri Sovyet ve Leh 
parasının ayni zamanda kabulüne ve 

r4!ZY~~~ 

Ne Hud ne de Renovn 
torpillenmemi, tir 
Londra, 22 (A.A) - Bir çok safıharp 

gemilerinin ve bilhassa Hood, Renom 
ve repulse kruvazörlerinin batınLnış 
olduğuna dair olaı~ ~herler, yal:ı~dır .• 
ve asıl ve esastan arıdır. Bu tckzıbı ya-

j ıninl bu limanın eski Alman ismi olan 
Putcnhaf n şekline inde etmişlerdir. iDivet ! 

YALI CADDESİNDE 
Melek Sineması 

. iki 
Bugiindcn itibaren g~tcrcceğı 

rıtimlc ınlislc:.na bır hafta 
·" aşatncaktır 

ı-BORA . 
CHARLES BOYERI~ 

En nefis nşk filmi 

2- ŞAGHAY N 
ATEŞ ALTIHDA ~ 

Schhar yıldız : DOLORES DEL RİO 
Tarafından heyecanlı bir ıırctte 

Yaratılmı şaheser 
Bu fili~dc Şanghııy harbi biiti.in 

deh ctb·lc giirülc<'ektir .. 
SEANSLAR : 4 - 5.30 - 8.50 
Cumartesi \C p:ıznr t Z.30 da b:ısl:ır 
OWiT7Jl"T4"YT/.XX?W7F/~~ 

pan amirallık dairesi ilave cdilnd:iYo.r : 
Brcmen vapurunun zapte uş ol

duğuna dnir olan şayiaların da asıl ve 

esası yoktur. 
Ruhsatname ve ihtısas 
vesikalarından 
alınacak harçlar 
hakkındaki layiha ... 
Ankara. 22 (Telefonla) - T~bnbet ve 

şuabal sanatları mensul!la~~ ~-e ~.cı 
ve kim.> agerh'rin ve fcnıu gozlukçül~~n 
ve hususi hastanelerin açılmaları ıçın 
verilen şahadetname ve ruhsatname ve 
ihtısas ve .. ikalarından alınacak har~ar 
hakkındaki lfıyiha Meclis ruzname ıne 

< l ındı 

~..ZM!J1178111J S&MrLT./2Z7..7..7Ai'? 

Liseliler Yurdu 
1 - Li e ve Orta mektep ta

lebeleri için gnyet ciddi \'e nezih 
bir terbiye yuvasıd ı r. 

2 - (l.isl"liler Yurdu) Erkek 
liseleri ve Ticaret lisesi muallim· 
!erinin daimi idare ve nezaretleri 
lıındad ır. 

3 - inzibat, müzakere ve ye
mek işlerine son derece dikkat 
olunur. 

$artları öğrenmek ve kayıt için 
her gün Birinci kordonda Alsan
cak deniz banyolara ve gazinosu 
kar sında 364 numarad (Lise· 
liler Yurdu} na mürncnat edilir. 

S. 3 D. 15 
C'JiD"./17.lii' s t«?.,....M?Jmm 

. . . . . . . . 
• • 
: İZL\lİlt ASKl:ItLiK ŞUBESİ HAS· : 
: KANLIÔINDAN : : 
S Asağıdıı doğum \e sınıfları yaZ1h E 
: yerli '\ e yaban<'• erl erin sevkcdil· : . . . 
: mek lizcrc ~nbıık şube~·e gelmeler i : 
E liızımdı r. Gclmiycnler haklanndn E 
: knnuni mımmclc yaınlacaktır. : 
i Toı•çu vo <>içme 310 dahil 326 dabil E 
: Topçu \'e ölrmc : . ;) . 
: sınıOarından terhis : 
: edilıni şoförll'r 31 O dahil 326 dnhll: 
E istihkfım :no dahil 326 dahil E 
: 1 ı ldak 31 O dahil 326 dahil E 
: Tornacı tesviyeci : 
E (Sınıfı ne olursu : . 
E olsun)... 31 O dulıil 326 dahil : . . •••••.•..........•.•••........... . ...•••. : 

Victorie gazetesinde Herve, bu feci santlerde memleketin idaresi kendisine 
teslim edilmiş olan zatın, vatan jçin kan dökecek olanlara ve bu büyük imtiha
nı kahramnnca kabul eden Fransız kndınlnrına, Frans nın ne için çarpıştığını 
izah etmesi faideli olduğunu yaz.maktadır. 

Ocuvre gazetesindeMMe. Tabouis, Rumen B §Vekilinin katlini bir nevi 
tahrik mahiyetinde addetmekte ve şöyle demektedir: 

cDemir muhnfızlara, bu cinayeti takip edecek olnn tenkil hareketinin Alman· 
yanın herkesce malum olan Romnnyn hakkındaki planlarını tatbik etmesine 
bir vesile teşltil edeceği fikri aşdanmış olması, ihtimalden uzak değildir. 

Lübnan Mebuıan Meclisi harp 
sonuna kadar toplanmıyacak 

Beyrut, 22 (A.A) - Ha\·as: Mebusnn Meclisi dağıtıl mıştır. Harp devam et. 
tiği müddetçe toplanmıyacakbr, Nazırlar Meclisinin yerine de bir Fransız mÜ• 
favirile b ir nazır ve §imdi faaliyette bulunan Müdiran meclisi kaim olacaktır. 

Yüksek Komiser F uaux, mUhtclif islitm ve hıri tiyan cemaatlerinin müm~ 
silleri tarafından izhar edilen arzuyu yerine getirerek harbin icaplanm naz:an 
dikkate almak rtile Lübnan kanunu esasisinde bazı tadilat yapan bir karal' 
name isdar etmiştirı 

R eisicümhur Emile &ide, \'aıtifcsi baıında kalmıştır. Mumaileyh Yübcl 
Komiserin tasvibilc kanun kuvvetini haiz kararnameler isdar ctm~k hak1'ına 

maliktir. 

Almanyanın bütün kom 
şuları silah altındadır 

Londra 22 (ö.R) - Almanynnın bütün komşuları silah altındadır. lsviçre 
scferberllğini ikmal etmiştir. Hudud yolları altına lA.ğımlar konmuştur. Ro
manynda 500 bin kişi silAh altındadır. Isknndinavyn çok tedbirlidir. Italyada 
Broncr hududundaki tarnssudunu gevşcbncml ve seferber edilen biç blr sı
nıfı terhis etmemiştir. 

Hariciye Vekili 
Moskovaya hareketinden evvel 

bulundular mühim beyanatta 
- BAŞTARAFI l İNCİ SAHİFEDE -

Ist.anbul 22 (Hususi) - Hariciye vekilimiz B. Şükril Sarn~ğlu saat on
dn Perııpalasta Türkiye matbuat mUmessillcrini kabul ederek kendDcri
ne aşnğıdnkl mühim beyanatta bulunmustur: 

«B. Potemkinin ziyaretini iade için Moskovaya gidiyorum. 
Orada ik i m emleketi alakadar eden meseleleri konu,aca
ğım. Her şeyden evvel Türk elkôrı umumiyesine tavz ih et
mek isterim ki memleketlerimiz ara•ında do•tluk ve emniyet 
his•i arzu edildiği kadar Bağlamdır. Son zamanların beynel
milel karıfık hfıdi•eleri aramıulaki emniyet ve menfaat bir· 
liği va ziyetini saramak şöyle dursun, takviye etmİffİr. Siu 
Sovyet memlek etlerinden eyi havadisler getireceğimi ümid 
ed iyorum. Türk milletinden S ovyetlcre dostluk hisleri götüre
ceğim. Bu hareketle memleketin samimi ar:ıularına terceman 
olacağıma eminim.» 

MOSKOVA YOLUNDA 
Istnııbul 22 (Hu usi) - Hariciye veldll a'k m (Knde ) vapuru He Ode

saya haı·eket etti. 
Harkiye vekilimiz 22 saatlık bir yolculuktan sonra, Cwnnrtcsi günü sa

at 20 de O<lesayn muvasalat edecek ve scynhatlcrınc tahsis edilen hususi 
trenle derhal Moskovaya ccçeccktir. Pazar günü Moskovada bulunacak 
olan Hariciye vekilimizin Pazaı1csi günii Moskcıvn hükümctiyle teınnsln
rına başlıyncağı :tahmin edilmektedir, 
lstanbul 22 (Hususi) - Şehl'imizde bulunan Dahilivc vekili B. Faik öz

t.rak hariciye. vekilimizl Perapalas otelinde ziyaret ~tü. 
Londra, 22 (Ö.R) - Burayn gelen haberlere göre 'l'ilrkiye hnrieiye vekili 

Moskovada Sovyet Rusyn ile mühim görUşmelerde bulunacaktır. Bu gö
rüşmeler Türkiye - İngiltere ve Türki ·e - Frnnc;.'I nra!>-ındaki görüşmelere 
bcnziyeccktir. 
İstanbul, 22 (Hususi) - Hariciye vekılı B. Şi.tkı·il Saracoglu bugün 

Moskovnya hareket ederken rıhtımda çok büyük b ir kalabalık tnr:ıfındnn 
teşyi edilmiştir .. Halk müteaddit defolar huriciye \ ckilimize (Yolculuğunuz 
u~urlu ol un) dıye bağırmıştır. 



Dikilideki müthis ficia Italyanların fikirleri 
Bu facia, şimdiye kadar olan bütün 
zelzele felaketlerinden korkunç oldu 

" Almanyaya karşı 
yoktur, aklı selim 

artık lüzum harbın devariıına 
bunu böyle görüyor •. ,, diyorlar 

Roma, 22 (Ö.R) - •Popolo Ditalya• Sigfrid hattında milyonlarca insan te- buki el sürülmesini menettikleri d'll 
lef ederek müttefiklerin Almanyayı huriyet Almanlar tarafından ına'IJI 
mağlup ettikleri ve Berlin üzerine yü- edildikten sonra Ruslar tarafından ' 
rüdükleri farzedilse bile, bu da kafi tila edildi. Eğer demokrasiler, t~ 
gelmez. Rusyaya karşı da yeni bir sefe- suçlusu diye Almanyayı mahkum el 
re girişmek ve bunu kazanmak icap yorlarsa, tam adalet yapmak için, .Rı1' 
eder. Yani Napolyonun yapamadığını yayı da mahkum etmelidirler. Ya 1' 
yapınalıdı;. Böyle bir programı çizmek, his tana karsı taarruzdan hiç birisi st1I 
manasızhgını anlamak için kafidir. Ya- lu değildir. Ya her ikisi suçludur .. 'dl 
ni Lehlstanı evvelce olduğu gibi ve ev- Almanyaya kaı·şı bu sebeple bir ö
velce olduğu yerde kurmak istemek ar- harbi ilan edilmişse, Rusyaya da j]ll 
tık bir manasızlıktır. edilmelidir. Sovyet Rusyaya harp tJI/ 

DikiJi, 22 (Hususi surette giden arka
daşımızdan) - Dikili kazasının karşı
)a.'jtığı zelzele felaketi, şimdiye kadar 
memleketimizde rastlanan hareketi arz. 
lann hepsinden daha müthiş, fada kur
banları itibariyle hepsinden daha kala
balıktır. Diyebilirim ki şu anda Dikili 
kaza merkeziyle iki köyünde taş iizerin
de taş, içinde oturu]mağa yarar mesken 
kalmamıştır .. Facia yerinde tetkikat ya
pan salfilıiyet sahibi bir zatın da ifade 
eylediği gibi, hiç bir felaket, hiç bir 
hava bombardımanı bu kadar müthiş bir 
netice doğuramazdı .. 

Kendi görüş ve tesbitlerinıizi kaydey
lemezden evvel resmi bir rapordan har
fiyen çıkardığını aşağıdaki rakkamları 
arzediyorum : 

1 - Dikili kazası merkez ohnak üze
re sarsıntı Bergamaya doğru çok şid· 
detli olmuştur. Bergamada nüfus zayia
ti yoksa da bazı binalar kısmen, bazıla
n da tamamen yıkılmıştır... Bergama
nın Kazık bağlan mevkiinde bir ölü, 
Baci Ri7.a çiftliğinde iki ölü vardır. 

2 - Dikili merkezinde 25 ölü, Kaba
kum köyünde 13 ölü ki zayiat yekfuıu 
37 dir .. Yine Dikili merkezinde 13 ağır 
yarah, Kabakuın köyünde 4 ağır yarab, 

Dikili merkezinde 50 hafif, Kabakum 
köyiinde iiç hafif yaralı vardır .. 

3 - Ölüler meyanında Dikili polis 
komiseri Avni. ~imrük muhafaza ta
kım komutam ba~çavu!i Ahmet, Delikli
taş kö~;i öğretmeni Ali Riza bulunmak
tadır. 

Yaralılar arasında Dikili kaymakamı 
Abdurrahman Yiiksc1, kaymakamın kızı 
\'C rcfika•;r, hükümet tabibi Süreyya 
Kurtaran, belediye kabilesi Makbule 
Üstün, Ziraat memuru Muammer ve in
hisarlar miifettişi vardır. 

4 - Berı:ramada Dikili yolu iizerinde 
bir ölü ve bir )'aralı, Ovacık köyünde 
iki ölii, iki yaralı, l{azık bağlarında bir 
olii kaydedilmiştir. 

5 - Hayvan zayiatı azdır .. 
6 - Dikili merkezinde hükiimet ko

nağı, iskfuı, polis, gümrük muhafaza bi
naları, hükiimet tababeti, gümrük bina
sı, belediye elektrik santralı, sıhhiye da
iresi, inhisarlar dairesi, ilk okul binası, 
muhasebei hususiye binası, sinema, Par
ti ve Halkevi binalan, posta ve telgraf
lıane, jandarma dairesi, 28 adet tütün ve 
buğday deposu, palamut depoları, yağ 
fabrikası, 4 otel, bir han, bir cami, yedi 
lokanta ve a!iÇı dükkanı, 6 gazino ve 

Ficia hakkında 
Valimizin Dikiliye giden 

harririmize beyanatı 
mu-

Enkaz altından 
intibalarını ne 

kurtarılanlar korkunç 
şekilde anlatı yor/ar? 

Dikili, 22 (Hususi) - Vali B. Etem 
Aykut, facia hakkında bana aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur: 

- .-Faciayı bütün dehşet ve detayla
rlyle, kendi gözünüzle gördünüz. F ela
ltetzedelerin derhal imdatlarına koşul
muş, ilk adımda istirahat sebepleri ha· 
:rırlanmışhr. Kendilerine her türlü yar
C!ımın yapılması için İcabına tevessül 
olunmuştur.> 

Valimizin izahatlarını kaydederken 
gerek vilayet makamının ve gerek Kızıl
ay teşkilatının dakika fevt etmeden ka
zazedelerin her türlü ihtiyaçlarını, mÜş· 
fik bir baba gibi temin etmiş bulunma
lannı şükranla kaydeylemek isterim. Bu 
işaretim, Dikilide felakete uğrayanların 

.Aissiyatlanna tercüman olmaktadır. 
KAYMAKAMIN SöZLERI 
Zelzele esnasında yaralanan Dikili 

Ka,ymakamı B. Abdurrahman Yüksel. 
yaralı olmasına rağmen bir an bile vazi
fesi başından ayn)mamış ve ilk adımda 
alınacak tedbirlere nezaret etmiştir. B. 
Abdurrahman Yüksel bana şunları söy
lemiştir: 

cGeçirdiğimiz felaket cidden bü-

yüktür. Benim yaralanmış olmam bir şey 
ifade edemez. Esasen bir iki günde iyi 
olabilirim. Vazifemin başında, Dikili 
halkının yaralarını, sızılarını dindirmek 
için valimizin verdikleri ve verecekleri 
direktif ve emirleri harfiyen yerine geti
receğim.> 

BN. RAHiME 
Bn. Rahime, ağır surette yaralananlar 

arasındadır. Asıl adı Ayşedir. Fakat ta
nıdıklan kendisine Rahime diye hitap 
ederler. Bu şefkatli köy kadını diyor ki: 

- «LUtfen gazetenize yazınız. Diyi
niz ki Dikilide büyük bir felaket oldu. 
Fakat kalbimiz, şu dakikada hükümetin 
şefkatiyle çarpıyor. Bir yavrum ölmüş
tür. Tanrı büyük millete zeval vermesin. 
Büyük Türk milleti, benim yavrum gibi 
milyonlarcasını yetiştirir.> 

TEVZiAT 
Açıkta kalanlar dün gece kısmen ça· 

dırlarda barındırılmışhr. Hastalara ve 
çocuklara süt, büyüklere sıcak yemek ve 
ekmek, meyve, hafif yaralılara ilaç ve 
sargı verilmiştir. Kızılay muhtacine yar
dımda devam edecektir. Yarın Eskişe
hirden 600 çadır getirilecektir. 

Garp cephesinde 
Fransız ateşi Alman istihkamlarını 

allak bullak etti 
- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE - DÜK DÖ VİNDSÖR GARP 
zetesinin askeri muhabiri general Gam- CEPHESİNDE 
len tarafından garp cephesinde kullanı- Paris, 22 (Ö.R) - Garp cephesinde 
Jan harp usulünün tamamiyle muvaffak İngiliz ordularından birinin kuınandan
olduğunu kaydetmektedir. Sar nehri lığını deruhte eden Dük Dö Vindsör 
nuntakasındaki hareketler mesut netice bugün Parise gelerek cepheye hareket 
vermiştir. Hedefleri mahdut olmasına etmiştir. 
rağmen Alman plfuılarını altüst etmiş- Londra, 22 (Ö.R) - Kralın kardeşi 
tir .. Bunun delili de Almanların Sigfrid Dük Klocester Fraru.adak.i İngiliz Setr 
hattı boyunca, bilhassa bu Sar nuntaka- ordusunda vazife almak üzere Fransaya 
sında mevkilerini tahkim için hararetli gitmiştir. Fransada İngiliz tayyareleri 
faaliyete geçmiş olmalarıdır. Çünkü bu bir Alman harp tayyaresini düşürınüş
Sarbruk mıntakasında Alman tahkimatı- lerdir. 
nın pek o kadar mukavemetli olmadığı DEHANIN BİR YAZISI 
tebeyyün etmiştir. Bir kaç günden be- Faris, 22 (Ö.R) - •Deha• gazetesi 
ri görülen hareketsizlik Almanların diyor ki : Bu harbi kazanmak için üç 
mevkilerini tahkim zaruretinden ileri ge- şey lilzımdır : Süldlnet, sabır ve meta
liyor. Fransız başkumandanlığı da zap- net ... Fransa bu sükıJ.nete, bu sahre ve 
tettikleri mevkileri ıslah etmek ve yeni bu metanete malik olacaktır. 
hareketlerin elzem şartlarını hazırlamak •Pari Suvar» da ilave ediyor : Fran-
için bu sükunetten istifade ediyor. sız milleti niçin harp ettiğini biliyor .. 

EKS LA ŞAPEL BOŞALTILMIŞTIR Fransız askerlerinden birine bu suali 
Eks La Şapel şehrinin tahliyesini Al- sorarsanız size şu cevabı verecektir : 

manlar tekzip etmişlerse de bitaraf •Hitleri yere sermek için harbediyo-
memleketlerden gelen raporlar hadise- rum .. • yahut ta cevap şöyle olabilir : 
yi teyit etmişlerdir. Hollandaya gelen "Sulha kavuşmak için harbediyorum, 
yolcular yollarda şehirden çıkarılmış zira Hitler sulhun düşmanıdır .. • İşte 
uzun muh~cir kafilelerine tesadüf et- bu sebepledir ki dün akşam Daladiye bu 
mişlerdir. ihtiyarlar ve çocuklar zorla harbe •Hitlerin harbin adını vermiştir .. 
ailelerinin yanından alınmıştır. Tahliye Yani Hitlerin istediği harptir .. Dolayısi
edilen ahali evlerinin anahtarlarını zabı- le, ancak Hitlerin yere serilmesiyle bi-
taya bırakmağa mecbur edilmişlerdir. tecek olan harptir.• 

Kolinesko va yapılan suikast Almonların 
umdukları netice yi vermedi 

Londra 22 (ö.R) - Nazilerin teşvikiyle demir muhafızlar tarafından Ru
men başvekili Kalineskoya karş ı yapılan suikasd Almanların ümid ettikleri 
neticeyi vermemiştir. Rumen hükümeti vaziyete tamamiyle hakim olduğunu 
bildirmektedir. Memlekette sükun ve nizamın muhafazası için elzem olan bü
tün tedbirler alınmıştır. Hadise mahallinde kurşuna dizilen 9 katilden başka 
demir muhafızlardan daha 20 kişi idam edilıni§tir. Berlin bu menfur cinaye
tin mesuliyetinden silk.inmek için gülünç iddialarda bulunuyor. «Atenya> 
vapurunu Çörçilin torpillettiğini iddia ettiği gibi şimdi de, gizli maksatlarla, 
lıı.J?i lizlerin demir muhafızları isyana teş,_vik elmiş olduklarını bildiriyor. 

şu makaleyi neşretmiştir : Rusyanın Le-
kah\•ehane, 45 dükkan, 25 depo ve 250 histand~ müsellfilı müd~~l~s.i ve beyaz 
ev tamamen yıkılmıştır .. 200 ev de içe- ı ~usya ile Ukranya ,.ar~_zısm~. ışgal etme: 
risinde oturulamıyacak kadar harap ol- sı muazzam ve katı şumulu olan yenı 
mustur. bir hadisedir. Garbi Avrupa üzerine 

7 . - Telefon ve telgraf hatları harap müthiş ateş ve demir mukadderatının 
olduğundan Dikilinin Bergamaya verdi- çöktüğü bir sırada realiteleri olduğu gi
ği malUmat üzerine Bergama kaymaka- öi görmelidir. Beyaz Rusya ve Ukran
mı, jandarma komutanı, bclcdi:ve reisi, yanın işgali şu demektir ki Ruslar ve 
doktorlar. jandarma kuV\'ctleri, kazma Almanlar bir iş birliği zemini bulmuş
vc kiirekli piyade alayı efradı Dilliliye lardır. Bunun neticesi olarak, Versay 
gelerek tahlis ameliyesine iştirak etmiş, Polonyası bir daha tekrar kurulamaz ... 
cesetler ve halk enkaz altından çıkarıl- Ona yine can vermek için yalnız Al-
m~tır. manyayı yere sermek kafi değildir. 

uİngiltere ve Fransa Lehistana, bu lama.ısa, Almanyaya karşı da yapılııı' 
memleketi her tehdit ve tehlikeye karşı malıdır .. Akl selim bu harbin Iüz~ 
himaye için garanti vermişlerdi.. Hal- olduğunu gösteriyor.• 

8 - Ağır yaralıların pansımanlan ya
pılmış, hastanelere sevkedilıniştir. Ber
gamadan getirilen 600 kilo ekmek nıuh
tacine dağıtılmıştır. 

9 - İzmirden Kmlay teşkilatı faali
yete geçmh;tir . 

Amerika kongresinde 
10 - Dikili mıntakasmda 11 kilomet

re mesafedeki köylerin de evleri yıkıl
mıştır. Dcliklitaş köyünde bir kadın ya
ralı , bir çocuk ölmüştür. Bademli kö
yiinde bir ev c:ökerek 80 yaşında bir 
kadın ölmiişfür. 

Vali halen Dikilide felaketzedelere 
yardım ic:in iktiza eden tedabiri ahnak
la meşguldür.. İzmirden felaket yerine 
yiyecek ve içecek sevkedilmektedir. 

Ruzveltin mesajı, demokrasilere yar
dımın bir borç olduğundan bahsediyor 
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Dikili felaketzedeleri için Kızılaya 
yardımda bulunanların isimleri: 

150 lira Izmir polis memurları 
200 > Izmir C.H. Partisi 
100 > Kavalalı B. Seyyit 

Brüksel 22 (ö.R) - B. R uzvelt kong
rede demiştir ki: «Hepimiz Amerikanın 
harp haricinde kalmasını istiyoruz. Bu 
hiç bir gruba münhasır bir his değildir. 
Harici siyasetimiz dalına ihtilafların sulh 
yoliyle halline istinad etmiştir. Seneler
ce bütün nüfuzumuzu sulh lehinde kul
landık. Halen mtitearrızın kim olduğunu 
münakaşa etmek istemeyiz. Geçen gün 
de talep ettiğim gibi bitaraflık kanunu
nun tadilini istiyorum.> 

cl 789 da ilk defa olarak Amerikanın 
bitaraflık yolunda beynelmilel kaideler-

I z m l. rd ek ı• zelzelA den ayrılarak ambargo tatbik etmiş, fa
~ kat bu felaketli bir netice vermiştir. 

_ BAŞTARA.FI ı İNCİ SAHİFEDE _ Ikinci defa olarak 1935 ambargo kanunu 
tatbik edildi. 1937 de kabul edilen bu 

ladıkları yüz elli lirayı Dikili felaketze
niyet memurları aralarında alelacele top
deleri için Kızılaya yahrmışlardır. ismi
ni bildirmek istemiyen hamiyetli bir va
tanda!!ta Kızılaya 25 lira göndermiştir. 

Dikiliden Kızılaya gelen telgrafta ka
za merkezinde 3500 vatandaşın açıkta 
kaldıkları bildirilerek bunları banndıra
c~k kadar çadırın müstacelane umumi 
merkezden temini rica edilmiştir. Çadır
lar derhal v,önderilecektir. 

IZMJRE NAKLEDiLEN 
YARALILAR 

lzmir memleket hastanesine Dikiliden 
otomobille bir cok varalı nakledilmiştir. 

ISTANBULDA ZELZELE 

kanuna ve neticede bunu imza ettiğime 
müteessirim. Bitaraflık meselesinde nor
mal kaidelere davet edilmesi muvafık
tır. 

cAmbargonun kaldırılması, Amerika
nın harp haricinde kalmasını temln ede-

Suikastçi 
Oimitresko 
Bükreşe nasıl gitti? .. 
Bükreş, 22 (Ö.R) - Kalineskonun 

cenazesi hastaneden kiliseye nakledil
miştir. Cenaze merasiminin yapılacağı 
pazar gününe kadar teşhir olunacaktır .. 
Suikast şefi avukat Dimitri Dimitresko 

lstanbul, 22 (ö.R) - Şehrimizde 17 eylule kadal' Pragda kalmıştı .. Daha 
gece iki zelzele his~edildi. 2 / 40 da vu- evvel Almanyada, Romanyaya muzafie
ku bulan zelzele şiddetlice idi. lstanbul ren girmeği ümit ederek bir senedenbe
halkı bir az telaş geçirmiştir. Zarar yok- ri bekliyen Demir muhafızlar lejiyonu 
tur. ile temas etmişti. Romanyaya muhacir-

DICER ŞEHiRLERDE lerin girmesinden istifade ederek bun
lar arasında kendini belli etmeden o da 

Ankara, 22 (Hususi) - Gece saat sokulmuştur. 
iki otuzda baş]ıyan yer sarsınhlan mem· AVRUPA TARİHİMDE 
leketin bir çok noktalarında duyulmuş-
tur. Ankara ve Kocaelindeki sarsıntılar 2'amamiyle yeni 
hafif olmuştur. Eski!lehirde 4/ /30 da IJir hfidise ... 
kuvvetli bir hareketiarz olmuştur. Mem· Faris, 22 (Ö.R) - İtalyan gazeteleri 
leketin diğer noktalarında, Edirnede de Rusyanın Macaristan hududunda yerleş
Kuşadasında 2/36 da Akhisarda 2/ 37 mesinin Avrupa tarihinde tamamiyle ye
de Alaçatı ve Dikilide 2/ 25 ile 6 arasın- ni bir hadise olduğunu kaydediyorlar. 
da olmak üzere 6 defa çok şiddetli sar· Faris, 22 (Ö.R) - Macar hüki.imeti 
sıntılar olmuştur. Macar kıtalarının Leh hududunu geç-

- · - -tikleri hakkındaki bazı ecnebi haberle-
Verem Mücadele rini tekzip etmiş, bilakis hududun geçil-
Cem i"eti memesi için kat'i emirler verildiğini bil-

3 dirmiştir. 
Dünkü zelzele dolayısiyle, Dikilide Almanların e .. onomi .. 

evleri yıkılan bir kısım vatandaşların H H 

meydanda kaldıklarını haber alan şeh- bir Sigf rid 
rimiz Verem Miicadt:>le Cemiyeti, on hatları da mı Var ? 
beş çadırı takımlariyle beraber derhal 
Dikiliye gönderer ek yurddaşlarımıza Roma, 22 (Ö.R) - Alman gazeteleri 
yardım etmiştir. Bu hayırlı faaliyeti tak- Daladiyenin nutkuna cevap vererek Al
dir ederiz. manyanın ekonomik bakımdan önceden 

İsviçre üz er inde ilıi 
Alman tayyaresi 
dolaımq ... 
Roma, 22 (ö.R) - Isviçre arazısı 

üzerinde iki avcı tayyaresi uçmuştur. Bi
rincisinin Alman, ikincisinin Fransız ol
ması muhtemeldir ikinci tayyareye defi 
tayyare toplarının bir mermisi isabet 
etmiş ve tayyare Fransa arazisine inmiş
tir. 

mağlubiyete mahk.fun olduğu iddiasını 
reddetmekte ve Alman ekonomik siste
minin de ikinci bir Sigfrid hattı oldu
ğunu yazmaktadırlar. 

İngiliz kralının 
akdettiği bir meclis 
Londra, 22 (AA) - Kral bir mec

lis akdetmiştir. Bu mecliste Lord Stan• 
hepe, Lord Cramford, Lord Buthchaffe 
ve milli müdafaa umurunu tanzim na· 
zın Lord Chaffield hazır bulunmuşlar
dır. 

Yüksek harp şiirası dün 
Londrada toplandı 

Faris 22 (ö.R) - Müttefik yüksek harp şurası Ingilterede toplanmıştır. 
Fransa namına başvekil Daladiye ile general Gamlen ve amiral Darlan, In
gilterc namına Çemberlayn, Halifaks ve Çetfeld hazır bulunmuşlardır. 

Konsey harp malzemesi ve mühimmat imalini bir kat daha genişletecek 
tedbirler üzerinde mutabık kalmıştır. Sabah ve öğleden sonra yapılan iki iç
timada geçen 14. Eylül celsesindenberi vaziyetin inkişafı tetkik edilmiş ve 
müttefiklerin planını tamamiyle tatbik için alınacak kararlar hakkında tam 
bir mutabakat hasıl olmuştur. 

Bu içtima, Fransa ve lngiltereyi birbirinden ayırmağa çalışan Hitlerin son 
nut1'una en müessir bir cevap telakki edilmektedir. 

Leh hükümet erkanının seyahatlerine 
müsaade edilmiyor mu? 

Roma 22 (ö.R) - Ingiliz gazetelerinin yazdığına göre Romanyaya iltica 
eden Leh nazırları, eğer Leh hükümet erkaru sıfatını muhafaza ederlerse 
mevkuf tutulacaklardır. Fakat bu hükümetin artık mevcud olmadığını iddia 
ederlese hususi şahıslar gibi seyahatlerine müsaade edilecektir. 

cektir. Bu harp bizim harbımız değildir.> 
Londra 22 (ö.R) -Amerikan kongre

si Pazartesi günü tekrar toplanacaktır. 
Dünkü celsede okunan mesajiyle reisi
cümhur Ruzvelt silfilı ambargosunun il
gası suretiyle bitaraflık kanununun ta
dilini istemiştir. Demiştir ki: 

cBitaraflık hususunda, muhasım mil
letlerle münasebet hakkında beynelmilel 
hukuk kaidelerine avdet etmeliyiz. Kon
gre, Amerikan vapurlarına memnu olan 
harp mıntakalarınm tayini için bana sa
Iah.iyet vermelidir. Muhasımlar kendi 
vapurlariyle gelip istedikleri malzemeyi 
satın alabilmelidirler.> 

Reisicümhur dini, demokrasiyi ve mil
letler arasındaki hüsnü niyeti en arka
ya atan bir sosyal nizamı tanımaktan is
tinkM ettiğini söylemiş ve Amerika mil
letlerinin yeni dünyada garp kültürünü 
temsil ettikJerini söyliyerek bu medeni
yeti yaşatacak olan birer ocak halinde 
kalmalarını istemiştir. 

Alınan gazetelerinden hiç birisi reli 
cümhur Ruzveltin mesajının bir tek 111 
tırını bile nakletmemiştir. 

Paris 22 (ö.R) - Fransanın nihat 1' 
feri elde edinceye kadar harbe dev_. 
kararı Amerika umumi efk§nnda met" 
nuniyetle karşılanmıştıx. Bilhassa Dalı' 
diyenin sözleri çok kuvvetli akisler yat 
m~tır. Vaşington mehafilindek.i kanaati 
göre Dalad.iyenin hitabesi tam zam~ 
da yapılmıştır. Çünkü ayandan Boflll"' 
gibi bazı in.firatçılar Fransa ve Ingilteıt' 
nin harbe devam etmiyeceklerini ve s1Jlo 
hun pek yakında akdcd.ileceğini, binaeO' 
aleyh bitaraflık kanununda tadilat ya, 
mak lüzumsuz o1acağını söylemekte idlı 

Halbuki B. Ruzvelt mesajında harblf 
çok çetin olacağını ve gayri muayYd 
bir zamana kadar devam edeceğini 5'11' 
lemjştir. 

Ruzveltin bu beyanatı ile Daladiyeııl' 
noktai nazarına iştirak ettiği ehem.miyeto 
le kaydolunuyor. 

Italyanın Balkan mem· 
leketleri ile münasebeti 

Roma 22 (ö.R) - Italyan ve Yunan hükilmetlerinin Arnavutluk hudut1a-
rından mütekabilen askerlerini geri almak kararı Yunanistanda derin bir hoş
nutsuzluk uyandırmıştır. Yarı resmi Atina ajansı cAkdenizde iki samimi sulh 
iradesinin mevcudiyetini müşahededen müteveJlid memnuniyetin kayde şa
yan olduğunu ve bu iradenin sözlerle iktifa etmiyerek fiiliyatla tezahür etti
ğini yazıyor.> Ajans Avrupanın geçirdiği son iki buhran senesi zarfında Ilal
yan ve Yunan hükümetlerinin sulh emellerini göstermekten geri kalmadık· 
larmı ilave etmektedir. 

Türk diplomatik mahfilleri de anlaşmayı memnuniyetle karşılamıştır. Bu 
hadisede Italyanın alelumum Balkan memleketleriyle eyi münasebetler ida
me etmek istediğinin bir delili aranıyor. Bilhassa Istanbuldaki Yunan kolonisi 
memnundur. Zira bazı ecnebi propagandaları bunlar arasında haksız endişe
ler uyandırmıştı. Esasen bir milddettenberi Türkiyenin de Italyaya karşı hat
tı hareketinde bir cdeğişH<lik> göze çarpmaktadır. 

Italyan gazeteleri memnuniyetlerini gizlemiyorlar. Diyorlar ki: Şarki Ak
deniz havzasında Italyan siyaseti sahildar memleketlerle daima samimi mü
nasebetler idamesine matuf olmuştur. Türkiye ve Yunanistan arasındaki es
ki düşmanlığın bertaraf edilinesini ilk önce Italyanın tavsiye ettiğini hatır
lamak kMi.dir. Avrupa siyasetinin en karışık, bulanık bir sırasında Italyan 
siyru.eti yeniden bir ferahlık vermektedir. 

Amerika kara sularında hüviyeti 
meçhul bir denızaltı dolaşıyor 

Londra 22 (ö.R) - Reisicümhur Ruzvelt bütün Amerika kara sularında 
hüviyeti meçhul iki tahtelbahir göründüğünü bildirmiştir. Birisi büyük Ok
yanusta, cenubi Alast ~çıklarında, diğeri şimali okyanusta, Vaston açıkların
da görülmüştür. Amerikan destroyer ve tayyarelerinden mürekkep bitaraf· 
lık kollan bunları araştırmaktadır. 

Reisicümhur demiştir ki: Bir memleketin kara sularının, menfaatlerinin 
istilzam ettiği kadar uzatılabileceği hakkındaki beyanatım bu hadisede bir 
tatbik mevkiini bulmaktadır. 

Reisicümhurdan bu tahtelbahirlerin milliyeti sorulunca şu cevabı vermiştir: 
.-Ne bileyim, Isviçreli olduğu gibi Alman da olabilir!» 

Bükreşte kurşuna dizi-
lenlerin sayısı 44 kişidir 

Roma 22 (ö.R) - Bükreşten bildirildiğine göre Kalineskonun katlindell 
sonra demir muhafızlar reislerinden 44 kişi idam edilmiştir. SuikasdçılarJSl 
gelmiş oldukları Plaski kasabasında diğer otuz demir muhafız kurşuna dizil
miştir. R umen gazeteleri suikasdın dahili bir intikam hareketi olduğunu ve 
hariçten teşvik edilmediğini yazıyorlar. Macar ekalliyeti reisi Kont Banf Ro
manyada Macarların da milli mateme iştirak edeceklerini bildirmiştir. 

Alman harp gerrıileri bir Leh tah· 
telbahirini Baltıkta arıyorlar 

Londra 22 (ö.R) - Alman harp gemileri bir Estonya limanına iltica ede
rek mevkuf tutulduktan üç gün sonra firar eden Ozel Leh tahtelbahirleriııl 
Baltık denizinde araştırıyorlar. Tahtelbahirde miktarı kafi mahrukat ve tor" 
pil vardır. Bu Leh tahtelbahirinin kumandanı tesadüf edeceği bütün Alınan 
harp gemilerine taarruz edeceğini bildirmiştir. 

Japonya ve Çin arasın
da sulh mu yapılacak? 

Roma 22 (ö.R) - Tokyodan bildirildiğine göre mütarekenin devam etti
ği Japon - Mançu ve Sovyet - Mogol hududunda esirlerin ve ölülerin mil~ 
delesi için müzakereler devam etmektedir. Mogol - Mançu cephesinde roiitıl" 
reke üzerine Rusya ve Japonya arasında daha şümullü bir anlaşma hasıl 019> 
cağı tahmin ediliyor. Kuvamintang sabık reisi Vang-Çing-Vey ile Pekiı_ı 111 

Nankin muvakkat hükümetleri arasındaki görüşmeler üzerine Çinde yenı bit 
merkezi hükümet tesisi kararlaştırılmıştır. Bu hükümet J aponya ila sulJ1: 
akdedecektir. 



ZJ BYLOL ~TESI 19J9 
~ A k R dyosu W.F.HenryVanderZee SPERCO VAPUR 
Q~~~~!!Jl"~fı n ara~ a veş~ekisı ACE~rAsı 

• • 13.30 Program ve ıncmleke~ sa.~t ~an Al\1ERI.CAN EXPORT LlN~s İN ADRİATI.KA SOSYETA ANO'""'•• 
Aksi adamların tıpı 13.35 Türk müziği : Halk türkülen 

1 ~ .. ı.ı:.. s. ~ın.ın. Sadi Yaver Ataman N E V • y O R K İÇİN: Dİ NAVİGAZYONE 
-+-

14
_
00 

Memleket saat ayan, ajans ve EXAMİN'ER vapuru 19 cylfıle doğru CALDEA motörü 22 eylUl 939 tarı-
YAZAN: Dr. ~ A. meteoroloji haberleri bekleniyor. hinde beklenmekte olup Napoli ve Ce-

14.ıo • 15.00 Müzik (Dans müzi.~ . .P.l.) .EXMOUTH• vnp. 19 cylule doğru nova limanları için yük alarak hareket 

O tipi sahiplerinden başka - çünkü ıS.00 - 15.30 MiJ.zi~. (Şen oda °?;uzıgı) . bekleniyor. edec.ektir. A 

abi olan insanlar aynaya bakmasını pek İbrahim Özgur ve ateş boceklerı aEXCELLO• \'ap. 25 Eylüle doğru DIANA vapuru eylul sonlarında bek-
de sevmezler - herkes bilir: 18.30 Program ve memleket saat ayarı bekleniyor. lcnmckte olup Vencdik ve Triyeste li-
• Uzun boylu, gayet zayıf, ağır yürüyen, 18.35 Milzik (~üçük orkestra) aEXERMONT• vap. 3 ilkteşrine doğ- ı~anları için yük alarak hareket edecek-
C:lizlcr büyük. bq öne diipnÜf, omuzlar Şef : Nccıp A~lan . ru bekleniyor. tır. 
yiikaek ve kubbeli. göğül dar, eavabınm 1-Gustav Lındner ·Şarap ılflhı EXMOOR vap 6 n~~ . d v İTAUA S. A. Dİ NAViGAZİONE 

B k"" f e dans • • • · .-...-~nnc ogru altından görebilirseniz pek kıllı. a us şe~e !" R . Ent bekleniyor PRİNCİ PESSA MARİA motörU 28 
J?ünyaya ihtiya~ olarak g.elm~~ g'.~_i~i~: 2 - Chrıstıan ymıng - er- uEXECmiVE· VB • 10 Dkt . eylul 939 tarihinde Cenovadan Cenubi 

Daıma yorgun, daıma ne!lesız, guldugunu Mezzo ld y . d.. d v beki . p eşrmc Amerika limanlarına hareket edecektir 
pek az görününüz. Soğuktan pek kor- 3 - Lcopo - eru unyanın es- ogru enıyor. N 0 T : · 
~· yaz mevsiminde bile aikamıdan fa- ~ şari~~ubebhardt _ Maskarade DEN NORSKE ;MIDDELHA ysLiNJE tlAndaki hareket tarihleri ile navlun-
ıülasmı çıkaramaz. . NORVEÇ LIMANLARI IÇİN 1 d ki d •· "kl"kl d d 1 ta 

C
"ld" · • v koyu ıan üze- konser valsı BAYAR ar a egışı ı er en o ayı acen • ı ının rengı esmer e • • • 1 fasl S D motörti 20 eylôJe dogr~ u 

rl yağlı gibi yahut toprak gibi ıert ve ku- 19.10 Türk mUz.igı : nce sa~ 1 
- a- bekle . mız mesuliyet kabul etmez. Daha fula 

tu. pek genç yaşından b~ olur .• t fiye Tokayın iştirakiyle Cela.I D. ;:~··T. KUMPA.l'liYASI tafsilat için İKİNCİ KORDONDA FRA-
Baı .-e yüz uzun, yanaklar ç~ra. lr1 • Tokses • D E f IlUDAPEŞT TELLi SPERCO vapur ncentasına mll-

miş reneler genit yanak kemıklen çı· Çalanlar · Hakkı ennan, ·H şrc TUNA 1 il\JANLARI içı"N t dilm · ri 1 ' .. ' Kadri, Hasan Gür, Basri ufler, • _.. .. .. racaa e eSt ca o unur. 
~ıkG ... 

1 
• • · • h fakat daima fer- Hamdi Tokay BUDAPEŞT motoru 22 cyltile doğru TEI .. F.FON : 2004./ZOOS 

oz erı ırı ve 11ya bekleniyor 
t k a kaçmış Kendi halinde otur- 20.00 Memleket saat ayan TİSZA · .. .. ~ z:, c;u ukr"t özler. hep uzaklara bakar, 20.00 Müzik (J. Straussun Yarasa ope- . motoru 25 eylule doğru bekle-uuıcu va l g - •V• • h b' . nıyor. . Messagerles Maritimes 

fakat birine öfkelendıgı vakıt. ya ut ı- rcti) DUNA ·· ·· "Ik · · rinden fiiplıelenince o gö-derin bakıp 20.40 Ajans ve meteoroloji haberleri v ıno~oru ı tcşrm bıdayetine -*--
İtllf1&llndakinin ciğerini dder. 21.00 Türk müziği dogru bekleruyor.. KUMPANYASI 

Kaşlar .,_ı. ve uçlan yu)canya b.lkık. Okuyanlar : Mefharet Sağnak, SERViCE MARiT.iME ROUMAİN THEOPHİLE GAUTİER vapuru 30 
lltİIİ biribirine y&kın ve ikisi binien ça: Sadi Hoşses . KÖSTENCE, KALAS VE TUNA ağustos 939 da saat 16 da gelerek gece 
tık. _ Se.çlar da aiyab, donuk. tellen Çalanlar : V~he _Daryal. Reşat LİMANLARI İÇİN İstanbul yoliyle Pire, Napoli, Marsilya-
a:iir ve bap yapışm11 gı"bi. Zaten sac;lar Erer, K:mnl Nıyazı ~yhun DUROSTOR vnpuru 30 Jul d v ya hareket edecektir. 
ttenc= yatta dökülür. - Erkeklerin sakal 1 - Huzzam pcşrevı .. bekleniyor.. ey e ogru Uer türlü izahat ve maJ(Unat için Bi-
bı.raktıiı zamanlarda ahi adamlann ço- 2 - Lcylfı hanım - Huzzam şar- . • iu köse oludardı. kı (Ey sabahı hüsnil ~n) SOSYETE KOJ\fERÇIY ALE BULGAR rıncı Kordonda 156 numarada LAU-

Burunu uzunca. ince ve sivri. Bir ço- 3 - Leylfi hanım - Buz.zam şar- D. NAviGAZiON A. VAPUR KENT REBOUL ve ŞERIKt vapur acen-
ğunda karga bumu gı"bi. Burun delikleri kı (Harabı intizar oldum) RADOS iSKENDERİYE VE PORT tasma müracaat edilmesi rica olunur. 
açak kenarlan etli. 4 - Salfıh~t~ Pınar • Şarkı SAİT tçtN TELEFON : Z 3 '1 5 

Ağız büyük, dudaklar ine:· alt du~ak (Aşkınla stir!lnsem) CHİPKA vapuru 22 eylule dov bek- ---------- - - - -
üst dudaktan ileri çdcar. Dunyanın ıtle- 5 - Sa1Bhettin Pınar - Şarkı leni gru ........................................... . 

riae daüna ptıYOr gibi. Alt ~ene kemiği (~~dini kirpiklerine bağladı is:;~DERfYE VE PORT sAiT t ı ~ OLİVİER VE şUREKAsI LTD. E 
iri. Dişler bozuk ve çabuk duşerler. gonlum) . TZAR PERDİN • . Ç °!'l : VAPUR ACENTASI : 

Boyun ince ye uzun. üzerinde kara 6 - Vecihe Daryal - Kanun lak- b'd • v AND ~apuru ilktcşrın : ATATÜRK CADDESİ R b" : 
kao damarlan belli olur. Hde boyunda- simi ı ayetıne do~r:' beklenı.yor. E TELEFON~;44~ : 
•-• __._. L L ·•·t O · · d L lm 7 - Tanburt Cemil - c,..hnaz sar- Vapurların ısım ve tarihleri hakkında • · • 
1U tr1n.•as;: gemıgı nun açın ses e s;:a ~ • 1 · h" t l h"" l • • 

h d 
" v •• 1 b' da kı (Feryatlci feryadına imdat 11<: ır an 1 ut " ınmaz. : Londra "e Lı"verpol hatları ı·çın· ••• 

olur em e agır agır soy er, ır az • • ned~li. edecek yok) Vapurlann hareket tarihleriyle nav- ; piyasanın ihtiyacına göre vapurla- 5 
FJler kupkuru, ırt ve mafaallan düğ- 8 - Zeki Ari( - $ehnu şarkı lunlardald dcğlşikliklerden aceota me- : nmız sefer ynpacaldardır. : 

mdi cı"hl. (Senden ayn geceler) .. • suliyet kabul etır.ez. : .......................................... . 

Bu tipte adamlara eski mün~ .be- 9 -Dede -ŞC!ınaz şarkı (Gonill Daha fnzla tafsilAt tin AT l"Ptl ........ 7 
--------------

kimler Satürn (ZUh.al) aeyyareamın te- durmaz su gıbı çağlar) . ç A.ı UnA 

airi albnda doimut derlerdi. $imdi kara- 10 - Rahmi bey - Şehnaz şarkı caddcsı 148 No.da W. F. Hen.ey Van Der 
c·· • daha doiufundan bozuk insanlar (Ey dilberi işvebaz) Zee ve Şsı. Vapur accntıllığına mUraca-
d1!:'ruz. Karaciğer eonrad~ da •. c;ok it- 2L40 K~~ . • at edilmesi rica olunur. 
retten yahut hqka türlü bir r;ehirle~e: 21.55 Muzik~ (Neşeli plaklar) TELEFON : %00'1/ZOOS 
Cf en bozulur 

0 
.ak.it zayıflatsa da tıpı 22.00 Ecnebı dillerle konuşma) 

pek CJ~ez ini. doiuftao olursa bu 22.30 Müzik (Dans müziği pl) 
lipi yapar. (pokrat hekimin afravt deM 23.00 Son ajans haberleri, ziraat, t.3-

~iii mizaç da budur. haın tahvilAt, kambiyo, nukut. 
Karaciier bozuk olunca. insanın her işi borsası (Fiat) 

UMDAL 
--;.-

UMUMf DENİZ ACENTALI(a LTD. 
HELLENİC LlNEs LTD. akli gider. Mide çabuk bozulur, aafn iyi 23.20 MUz.ik (Cazband pl.) 

~1bmayınca inbbar gdir. Bu tipte insan- 23.55 - 24.00 Yarınki program 
lama abifiğini midelerinin ve bağırsak- HELLAS vapuru 3/5 eylUl arasında 
ıanun bozukluğuna lıamlederler. Hal- r ı beklenilmekte olup Rottcrdam, Ham
b~ ~e de. _öı~'."e de eebep ka· B Q R S A burg ve Anversa Umanlan ıçın yük aJa. 
racıgerın kıfayetsızlıgıdır. _ _ caktır .. 

Aksill! en ziyade abahleyin meydana B E L G 1 O N va uru 14 E lôlde 

DOKTOR 

Ismail Hakkı 
Akarçay 

DallJli ue tenasül flas• 
talılılar ınütaluıs~ıs• 

Cümhuriyet caddesi ( 2 inci 
Kordon-Alman konao1oahanesi 
arkasında ) 206 Numaralı mu
ayenehanesinde her gün saat 
13 den itibaren hutalannı ka
bul eder. 

TELEFON : 3458 çıkar. Çünkü - daha evvelce de yaz- 'OztJM . p y 
fnllbm - karaciğer vücudu lüzumsuz. 694 K. Taner 7 13 75 beklenilmekte olup Rotterdam, Ham-
Uradı maddelerden temizlemek itini en 594 Y. t. Talit 5 375 7 50 burg ve Anvcrsa limanlan için yük ala-lil _____ m ______ _.11 

ıı:i,.ade geceleyin görür. bu itleri gö- 509 inhisar idaresi 5 6 eaktır_ 
rlirkeo daha ziyade yorulm. 350 A. R. Üzümcü 7 875 11 50 HOLLANDİA vapuru 22 Eylö.ldc 1 

Onun için sabahlan aksi ~d~mın _yanı- 283 M. j. Taranto 9 875 14 bcltlenilmekte olup Rotterdam, Ham-

na yakJd~On Ok zamand. h-'~utubn ~~udlu 23j Üzüm Tanın 69 5500 1101 25 burg ve Anversa limnnlan ıçin yük ala-
yorgun ur. u en ı aune trıuun• ı- 227 S. Erkin caklır 
dır. Hiç ehemmiyetsiz bir fey sorsanız: 215 jiro ve şü . 9 11 50 ·· 
aksi cevap nrir: ti öğleye kadar. öğle- 190 Albayrak 7 25 10 A T H f N A f vapuru 30 Eylö.lde 1 
'den eonra bir az kendini toplar. Fakat 363 Ş. Riza Ha. 7 9 50 bcklenilınckte olup Rottcrdam, ilam· 
gene tam neşelenir aanmayuıa. Ahi 97 A~c;ehir T. Evi 7 25 8 50 burg ve Anversa limanlan için yük ala· 

adam 
her n.kit 

0
.-.n. ve aksidir. 91 S. Gomcl 6 6 50 caktır 
--- 82 N K 8 25 10 .. 

Bundan dolayı bütün hayabnda .her eşet aran BALKA1''1..AR ARASI BA'ITI 
şeyden fiiphe!enir. Ahi adamın emnıyc- 59 il. Uyar 

8 75 13 
50 ZFl'SKA PIA>VİDBA A. D KOTOR 

tini kazanmak pek güçtür. Yalnız, kenM 46 Akseki Bankası 10 75 10 75 LOVCEN · 
(ıi!lini pe1c yübc1c gördüğünden. onu dıü· 34 M. H . Nazlı 8 50 9 50 .. • • . 

övmek teveccühünü kazanınca naıİ· 33 F . Solari 11 50 13 Luks vapuru 9 cyHil 1939 cumartesı 

aoıcroa 

Kemal Osman 
Bozkurt 

IZMİR MEMl.EKE'J' 
HAS'l' AlfESf 

Asabiye rniitalaassuı 
MUAYENEHANE: İkinci Beyler 

sokak No. 79 da hastalarını her gün 
knbul eder. ~:ı vermeğe razı olur. Verdiği nasihat· 33 j . Kohen 10 12 50 günü Köstenceden gelip 10 eylUl 1939 

fardan da istifade edilir. Çünkü en çoğu 22 N. Üzümcü 9 50 9 50 pazar gUnü saat 12 de : akıllı adamlardır. Her tcyden ,üphe et- 11 F..snaf bankası 13 50 14 75 Pire - Arnavutluk Umanlan. Kotor- ~~~~~~~~~~!!~~~' 
tikleri için ~ teYi derind düşul .. nürler. 

1 
. 7 Albtillah il.ayda : ~ 1~ ~ Dubrovnik - Split Vened.ik ve Trlesteye ı•••••••••••••• 

Bo tiptelu meşhur a am ann eser en 52 P. Klark hareket cdccclctir OPERAl'OR 
nefCSidik karakterini pek iyi gösterir: ~ ~~~ yekUn ANGl..O EG~AN MAİL LİNE D 
Dante cehennemden bahseder. v~. t'p: 71174 Umumt yekün PİRE MARSİLYA ve PİRE BEYRU'l' r. Asil Mukbı·ı 
nin hi.la en çok c;&lınan esen tuP esız HAYFA İSKEND.,......,.,.,,,......, arştdır S&ir Bodleri okumadı· No. 1 6 ... t.R.n. • r..ı:u 1 

.l!.t ı: r.. bat A k cenazb~ şiirlerlnin hüzün veren JC)'ier No. 8 6 75 •Cı_un.v ~İTY· LtlK.s VAPURU ile ta am 
naı:sa.. elbette bilirsiniz. aktris Ratel No. 9 7 75 Marsi17a iç~ BeJrUt-Ba,U-lsken-
old::;1;d0 .. h et 1tazanınıştır. Töleatoy No. 10 10 25 hareket tarihleri deri7e için hareket 

~r:J'bö,t: ::ı.:ı tipindeyrnif derler, o~a No. 11 14 71911939 tarihJeri 

ela Uç klm9C n~i bir adam d~eAlf- 902 M. H . N!CIR 6 50 10 50 21/9/939 !Z~~~: 
tir. := 596 Tütsil ile incir 6 12 5/10/939 29/9/939 • k • 562 Şerif Remzi 7 50 12 GOULA RİS Sovvet tazyı 1 446 tm ve Ali Fesçi 7 25 8 25 ND BROTHERS LTD. 

422 Şerif Riza ha. 7 50 10 PİRE 
a 1ti0 da 383 Y. İ. TalAt 7 75 7 75 •NEA IlfıLAS• 

376 Esnaf bankası 6 50 10 50 LUks transatlantik vapuru ile Plre 

_ BAŞTARAFI 1 tNCİ SAHiFEDE - 286 M. j . Taranto 7 50 9 Ne~;ork hattı ... 

MEMLEKET HASTA· 
NESIOPERATORU 

Hastalarını her gün üçten sonra 
Birinci Kordon 312 numarıllı Ja
kinyon apartmanında kabul eder. 

TELEFON : 3537 

Asabiye mütaluıssısı 
Doktor 

&erini• beyan -ediyorlar. 274 A. Papağno 6 25 8 75 Pire - Nevyork tıeyahat müddeti 12 gün 
vt'LNO MUllABEBE..~t 171 K.fı . Taner 7 50 7 75 Nevyol'.k • fuarı için hususi fiatler.. ı · ı z· 
Parls, 22 (Ö.R) - Vilnonun uıptın- ~ ~: ~~ ~ : 50 Pired~n hareket tarihi S m 3 1 ) y 3 

..l.an euue1 Lehler bu mıntakada Kınlor- r Eyl 1 u "' • t1i b" uka et 43 Albayrak 'i 75 6 75 :1 ül 1939 Memleket ha!litant>cıi eski mütah8SSISI 
d ;-a karşı da kuwe ır m vem Ge k 1 il gös~ L.-:..1-_ı:r. Brr" Sovyet tank kolu 4597 Yetrun re vapurlnnn muvasallt tarihleri, er gün sabah 9 dan itibaren akşam Q;m~enu 52261 Düılkü yek&ln gerek vapur biinleri - navl-·_, __ L.L_ 6 )'a kado.r ikinci Beyter s~ No. 

hre 
.r;,..-n1~. Ba.;•ıca caddeden geçer· "'"' u.wan oıur. •5 ...... s • şe. &~··-bi·. 

1
• v ~ patlaunı.şlar ve ko- 56858 Umumi yekUn kında M"enta bir teahhUt altın • "" ··· TELEFON Evi : 25t5 

kcn ~ler ~.;• ag~~ ... , __ .n ..... bu kolu p B Daha f 1 • gıttmez Muaycnt'hane : 4118 
lu :tecrıt etm~erUil . ~ 3 r 3 0 f S ~ ... ~ C n a tafsilat almak için Btrlnd · - -----.... ım .. imm.1. 
kurtarmak · · §Chri, arkadan,.kinlyon- Kordonda 152 nıunarada · UMDAL• ,.,,.,. 
larla yetişen~yade , .e süvari kuvvetle- Ci nıuıtlYET MERKEZ BANKASI umum! denJz Aa-ntalığı Ltd. müracaat 
~ı ... ..,,..., .ıı-trc halinde ınuhasaray• Kl..EARING KURLARI ·"'---• •v " .1-· uaı dar e~ rica olunur. 
mecl>ur kalmışlardır. Tank .k~~ ? Jca SterJiJl:ten ıayrw biT Türk lirasının Telefon : 4072 Mildilriyet 
süralli ilerlemişti ki km--ayı külliye onu mukabilidir-
takip cdcıneınişti. Bu hadise d~ So~et Alış Salış Telefon : 3111 Acenta 

kuvvetlerinin n1ümkün ?ıa.~ ~dar Sterlin 521. 524. 
razıa arazi işgali için ~nu suratle ıler- Dolar 77.10 77.55 
le<liğini göstenn~Jdedır. .Belg"' 4..50 4.53 

T. BOWEN REES VE 
$iirekAsı 

k t1e · le Balkan yo- .. Ruslar bu hare e ny 1 Fransu ı-·rnııgı 33.7~ :U. 
!unu tamaıniy1e Alınanlara kapamış ~r- p t • 7.6577 7.6993 _ .. - -
dır •. Almanlar jçin şimdi Ba1kAnfd ın· .. ~~: 1.4446 1.4529 1•1;;RN L1NE (lo'EARNLEY AND 
menin biricik çaresi Slovaky~hu ~ un- İsveç Frangı 3.3874 3.4069 EGER Ol<' OSLO) 
cian. Macar hudu~undan, udug~:;z: fs,·<'ç Kronu 3.2251 3.2437 .FERNl..ANE motörU ayın nihayetin-
hududundan, ya Italyan h u h- Norveç Kronu 3.377S 3.3973 de beklenilmekte olup Nevyork ve 
geçmektir .. Esasen Yugoslavyat mu t Çekoslovak kronu 23.09 23.20 Amerika sahilleri limanları için yük ala-
tcn el bir Alman tazyikine ınu aveme Di 3522 35.40 caklır. 
için hazırlıklar de\·arndadır. Le~ 64.86 65.22 Gerek vapurların mu-.rasalAt tarihleri, 

ı ol bUGraflıfl'- Ley 82. 83. isimleri ve navlunları hakkında acenı. 
~1;HJ"d ÖR) fsn.. ... nya dahiliye Rayşmark 1.97 l.98 bir teahhüt atlına giremez. Daha faila 

n • 22 ( · - r::- .. i ........ .,, Liret ı4.84 14·92 t fsiH\t lm k • · T 8 n nezareti beynelmilel köprunun '-"t7'ya . 103.97 104.50 a a a ıçm . oven nees ve Şr. 
cihetine ispanyanın bitaraflık <leklaras· D[a~mı 4 2159 4.2373 nın 2353 telefon numara!l"na mUrncaat 
Yonunu ihtiva eden büyilk bir levha as- ~eo~ı ü 3 6807 3.6984 edilmesi rica olunur. 

Doktor 
Siile~man Çoruh 
Çocuk hastalıkları 

mütahassısı 
Londranın The Ros· 
p ital For Sick Cblld• 
ren ve Viyananın St. 
Anna, 1Jnive Kinder 
Sp •• nam ha tanelerinde etüd )"ap

mışhr .. 
Her giin Birinci Beyler sokak 4Z 

numarada 12 den %.30 ve 5.30 dan 
8 ze kadar hastalarını kabul eder. 

ııma~oN : .2318 
(1768) 
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aıçAGı 
Fn seri .sakalları 

..,yener 
ve ~ 

umu.şaflr 

Fuarda 183 VE 184 Numaralı 
Pavyonu Ziyaret Ediniz 

Bayanlarm mabl'elll tavaletlerlncle kullana· 
cap gayet sıhhi, el çaantalarmda bile tap· 
nan ve en ince elbiseler altında belli olmıyan, 
vücuda bütün serbestiyi veren gayet kalla· 
mşh Adet bezleridir- FEMIL VE BAOLARI 
her eczane ve büyük mağazalarda bulunur. , 
Türk Maarif Cemiyeti Kız 

yurtları ve Erkek talebe 
J -Türk maarif cemiyeti talebe yurtlarına kayıt muamelesi devam 

ebnelctedir. 
2 - Kız talebe yurdu. Kız Lisesi ile kız enstitüsüne yakın ve mer-

kezi vaziyette olup lzmirin en havadar bir mevkii olan köprüdedir. 
3 - Erkek talebe yurdu 1 cİ ve 2 ci liselerle Tecim lisesine ve Gazi 

orta okuluna yakın 1 ci kordonda 320 numaralı binadadır. 
4 -Yurtlarda talebelerin miitalaa terbiye ve inzibat işleri lise mual

limlerinin nezaret ve uhdelerine verilmiştir. Kayıt olmak isteyenler 
hemen müracaat ederek kayıtlarını yapbrmalıdırlar. 

S - Yurt ücreti 150 lira olup memur ve mütekait çocuklarından 
% 1 O ve iki karde§ten % 15 tenzila t yapılır. 

22, 23. 24, 25, 26 3497 ( 1948) 

Satılık Mahsul 
D. D. Yolları 8 nci işletme komis· 
yon undan: 
Basmane anbarında toplantıdan biriktirilmi§ tahminen 3 ton bakla, 

5 ton arpa ve 1 ton buğday ile 100 Kg. kumdan açık artırma ile 29. 
9. 939 tarihinde saat 16 da Alsanc.8kta iıletme binasında toplanacak 
komi.ayonumuzda sablacaktır. Muhammen bedel ( 102,50) liradır. 
isteklilerin tayin olunan vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. Şart
namesi iılctme kaleminde görülebilir. 

12, 15, 17, 23 3353 ( 1869) 

Devlet L1manları işletme umum 
mudürlüğü lzmir şubesinden: 

T enane için 40 metre mikkip eiri çam ve 600 tane paraçol açık ek
ailtme mulüyle aatuı abnacaldır. Bunların Alaybey tenanesine tedim 
ıartile muhammen bedeli 1640 liradır. Eksiltme 29/9/939 cuma günü 
saat 16 da De-vlet Limanları bmir ıubesi binasında toplanacak ihale 
komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme ıartnameai bedelsiz olarak leva
zun tefliilnden alınabilir. Munkkat teminat 123 liradır. lıteklilerin 
muvakkat teminat ve JUlnamede yazılı veaikalarla bildirilen saatte 
ihale komiayonunda hl.Zil' bulunmaları ilin olunur. 

14,19, 23,27 3397 (1894) 

ı~mir Jnh7sarlar 
lüğ ~~Ki den: 

Başmüdür-

Çamaltı tuzlaaındald idare malı kahvehane ile sütçü ve berber dük
kıniannın 939 mali yılı Mayıs 940 sonuna kadar kiralan açık arttırma· 
ya konulmuştur. Muhammen kira bedellcrile muvakkat teminat para· 
lan a~ğıda yazılıdır. 

Şartnameleri levazım şubemizde görülebilir. 

isteklilerin 7/10/939 günü saat 1 O da ba müdürlüğümüzdeki ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

Nam 

Kahvehane 
Sütçü dükkftm 
Berber dükkanı 

-· -

Senelik 
Muhammen 
Kira bedeli 
Lira K. 

120 
30 
30 

23, 

00 
00 

26 

Muvakkat 
Teminatı 
Lira K. 

3518 

9 00 
2 25 
2 25 

(1951 ) 



Dikili faciası nasıl olmuştur? 
FB~ia yerine gönderdiğimiz arkadaşımız anlatıyor 

"En müthiş bir hava bombardımanı bile bir kasabay 
bu kadar &ni ve korkunç bir şekilde yere seremezdi, 
Gece yarısından dün saat dörde kadar Dikilide Elli bir zelzele oldu. Halk, Kızılayın yetiştirdiği çadırlard 

barınn1aktadır. Valimiz, facia yerinde felaketzede yurttaşların ıztıraplarını azaltmıya çalışmakla 
meşguldür. Dikili Merkezinde ve iki köyde 25 kayıp vardır 

Facia resimleri gazetemiz namına facia yerine giden (FOTO CAN)) tarafından talıip edilmiştir 
Dikili, 22 (I•"'acfa yerine giden arkada- Her kes yatak kıyafetiyle sokaklarda. ne ve en büyük kısmı İzmir memleket 

şımızın rotörtajı) - Burada temas etti- Hiç kimse ayağına pantalonunu, pijama- hastanesine taşınıyor .. 
ğim zevat birinci zelzele felaketini şöy- sını alamamış.. Karanlıktan göz gözü 
le anlatıyorlar : görmiyor ve sarsıntı fasılalarla devam ASRİ l\'IEZARLIKTA 

- Erkenden yataklarına çekilen halk ediyor .. 

ECER ASKER GELMESEYDi .. 

Eğer faciayı müteakip Bergamadan 
askeri kuvvetler kazma, küreklerle hadi
se yerine yetişmeseydi, facia kurbanlan-

kezi olduğu a laşılmıştır. Sarsıntı 1~ 
lometre mura balık bir sahada bilb 

lzmir C. H. Parti reisi B. Atıf inan, fe- şiddetle hissed ılmiştir. Zelzele bir ~ 
laket yerinde bana şu izahatı vermiştir: tan Izmir, öte taraftan Bergama, 

- Partimiz mahallen yardım tedbir- lık, Edremit havalis~nde de şidde 
leri almıştır. Umumi katipliğe vaziyet muş ve kısmen :aıu-ıbat yapmıştır. 
arzedilm.iş ve merkezden yardım lüzu- zele şeklen a~agıdan yukarıya ol 

PARTi FAALiYETTE 

derin uykuda bulunduğu bir sırada, tak- Nihayet bir şoför, canını kurtarmış ol
riben saat üçe yirmi kala müthiş sarsın- mak için açıkta bıraktığı otomobiline at
tı ile uyanmıştır. Sarsıntı o kadar müt- ladı.. Nefesini Berganıada aldı .. Berga
hişti ki, bila ihtiyar her kes yatakların- ma bu suretle hadiseyi haber almış olu
dan fırladığı gibi kendisini dışarıya ata- yordu, saat üç buçukta Bergama telefo
cak bir kapı, bir boşluk arıyordu. Sar- nu İzmire şu haberi verdi : 

Ben Dikiliye giderken, şehrin bir ki- nın sayısı mutlaka bir iki misli artardı. 
lometre mesafesinde bulunan Asri me- A!!keri kuvvetler yetişince, derhal yıkı
zarlığa uğrıyarak kapıda ağlaşan kala- lan yerleri kordon altına almışlar ve en
balığa karıştım .. 25 kadar çocuk, kadın kaz altında kalan ölü ve yaralıları kur
ve delikanlı cesedi yerlerde yatıyor ve tarmıya savaşmışlardır. Bu suretle mey
tekfinleri yapılıyordu .. İşte burada öğ- dana çıkarılan yaralılar hastanelere sevk 
rendiklerim : edilmiş, yıkılmıya meyyal bulunan bina-

mu bildirilmiştir. Partimiz icap eden ted- tulr. ird b' ka bı----- d 1 b. ı "l d k . zm e ır Q uli,Uı.uı uvar arı 
ır ere tevessu e ece tır. lam b' ev " '"km" b' k' ı 

sıntının şiddetinden elektrik hatları bo- - •Dikili ile muhabere edemiyoruz ... 
z.ulduğu için elektrikler yannuyordu ve Gelen bir şoför Dikilide büyük facialar 
büyük bir uğultu devam edip duruyor- cereyan ettiğini haber veriyor .. Hadise 
du.. Kendilerini evlerinin kapıların- yerine hareket ediyoruz .. » 

dan dışarıya atanlar yıkılan yüzlerce Filhakika Bergama kaymakamı, bele
evin enkazından yükselen müthiş toz diye reisi, jandarma kumandanı, Parti 
ve duman bulutu içinde adım atacak bir reisi bir otomobille Dikiliye geliyorlar .. 
nokta bulamıyorlardı. 

Sekiz yüz hane halkının yükselttiği İZl\1İR VALİSİ DE DİKİLİDE 

iANE DEFTERi AÇILDI 

1 - Dikilili Hüseyin oğlu Rüstem, lar yıktırılmış ve muhtemel kazaların da Dikili felaketzedeleri için derhal bir 
cğlu dört yaşındaki Nuriyi kurtarmak önüne geçilmiştir. Dikilinin yukarı ma- yardım defteri açılmışbr. Yardım liste
isterken ikisi de enkaz altında kalarak hallatı halen askeri kordon altındadır. sine, orada bulunanlar şöyle kayıt edil-
hayata gözlerini yummuşlardır. Buradan geçmek veya eşya almak ya- mişlerdir. 

2 - Necip oğlu İzzet, oğlu Şnban, kı- saktır. Vali Etem Aykut 1 O lira, nvukat Ba· 
zı Zübeyde, damadı Yusuf bir yatakta ha Yörük 25 lira, Doktor Hüseyin Cüra 
birbirlerine sarılı olarak hayata gözleri- KIZILAY F AALIYETIE ı O lira, Parti Başkanı Atıf inan 1 O lira, 
ni yummuşlardır. Emlak Bank müdürü Sedat 1 O lira, Ber-

feryatlara kulak asan yoktu.. Çünkü 
henüz hiç kimse kendi hayatından emin 
değildi.. Yavrulanm kurtarmak için sa
rılan analar enkaz albnda kalıyor, dışarı 
çıkanlar, civar binalardan düşen duvar 
yığınları albnda can veriyor veya yara
lanıyordu .. 

3 - Yeni gelin olan Ferhunde, aske- Her yerde olduğu gibi burada da Kı- gama J. Kumandanı Cezmi Aydın 5 
Hadise ayni saatte Bcrgamadan İzmir re giden kocasının limidiyle beklerken zılay ilk yardımı felaketzedelerden esir- lira, Urla J. A. K. Hulusi Gür 5 lira, 

valisine bildirilince B. Ethem Aykut, re- enkaz altında sönmüştür. gememi,tir. Umumi merkezden 600 ça- Sıhhat müdürü Cevdet 5 lira olarak ilk 
fokatinc emniyet müdürü, sıhhat müdü- 5 - Kabakum köyünde, Dikili vapur dır istenmiş, civardaki askeri garnizon- yardım listesini açmışlardır. 
rü ve diğer bazı zevatı alarak Dikiliye acentesi B. Necatinin beş nüfus ailesi lardan tedarik edilen çadırlar kurdum- Açılan iane listesine Izmir polis me-
gidiyor.. efradı tamamen ölmüşlerdir. larak derhnl felalk.etzedeler yerleştiril- murları yüzlerce lira toplıyarak vermiş-

Gecenin zifiri karanlığı içinde bu va
tiyet tam kırk beş dakika devam etti. 

Onu tabiken de Parti başkanı B. Atıf 6 - Gümrük başçavuşu Ahmet Er- miştir. Kızılay cemiyeti, açıkta kalanlara ler ve bu asil harekette öne geçmi§ler-
İnan, Kızılay reislerinden BB. Bahaettin dem zelzele esnasında içeriden dışarı fır- sıcak yemek tedarik ettiği gibi nöbette dir. Izmlrde açılan iane listesine bugün
Nasuh ve Hüseyin Hulki Cura Dikiliye ladığı sırada, karşı binadan düşen bir doktorlar bırakılmışbr. Hafif yaralılar den itibaren bütün zenginlerimizin işti

............ -~------~~------~~ ı.,. .... ı...t ~ivm-lıu· Ü mhht imdat oto- duvar narcası altında ölmüstür._~- tedavi altındadır. Yann a,ıkta kalanlara ra.k edecekler! muhakkaktır. 
-~--'-------~---'......_ __ ~ 

ış, ır lro uş, ır ış yar 
mıştır. Yaralanan polis memuru Ni 
dir. Bergamada bir çok evlerin d 
!arı çatlamış ve lki ev çökmüştür. 
valıkta 14 evin duvarlan çatl 
Çandarlıda bir çok binalar kısmen 
ra uğramıştır. 

Deliklitaş köyilnde nasar pek bU 
tür. Kabak.um köyünde 13 ölü var 

KAYIPLAR DA VAR 

Dün akşama kadar Dikili mer 
de fasıla ile hafif sarsıntılar olm 
halk heyecan göstermiştir. Sarsıntı 
sı 51 olarak tesbit edilmiştir. En e 
miyetli sarsıntı saat on altıda olmı 

Dikili merkezinde ve ik1 köyde 
altında kalanlar tamamen çıkarılın 
ğildir. Mütemadiyen cesetler çıkan 
:tadır. Dikilide şu Anda kaybolanlar 
yısı 23 ~r. Bunların hayat ve ın 


