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lf11. 2776 Tlg. (ANADOLU-tamir) P. kutusu 405 
(ANADOLU) Mathaaaıncla haulmıtt:ır. Her l'ln ntiahtarı lzlillrde sıkar liyast gazetedir 1939 Nüahuı her yerde 5 kuruttar 

Günü ge mi nushalar 25 kuruştur 

-eınherlayn Mühim Bir Söylev Verdi 

Veni bör 

Deniz ve 
ferini 

p1rogramoa 

hava kuvvet-
arttırıyor 

Amerika, yeni harp 
de bombardıman 

gemilerinden başka üç bin 
ta yyaresi yapacaktır 

Nevyork, 26 (A.A.) - Times g~-ı ---
J:etesine göre Bahriye nezareti denız 
tahsisatının bir milyar ü<; milyon do-
lara çıkarılmasını teklif etlen Vinı~on 
kanun lavihasını kabul etmiştir. Bu 
kanun la)'iha::ıı kongrenin gelecek ka
nunusu-ni toplantısının birinci hafta
sında müzakere edilecektir. Rapord~ 
ecnebi milletlerin deniz kuvvetleri 1 

hakkında ıışağıdaki malumat verilmek-
te ve şu sıra ile tasnif olunm.akta.dır: 

İngiltere 2,080,00 ton, Bırleşık A
merika 1,754,000 ton, Fı ansa 750,000 
ton, İtalya 728,000 ton, Almanya 541 
bin ton. Japonya inşaatı gizli tutmak-
la beraber bu raporda Japon filosunıın 
tonilatosu 1,206,054 ton olarak tah
min edilmektedir. 

Raporun sonunda 1930 Lon~r:ı 
muahede::ıinclen sotıra mektep gemısı
ne çevrilen 20 bin tonluk Hiyei zırhh
aının bugün yeniden muharebe gemisi 

-- ,. 

~. 

olarak kullanılmak üzere silahlandırıl- . . ~ .. . . 
dığı ve modern. bir hale konulduğu Fransanınkı ~00 bın to? ?ldugu.na go- muhabırıne. beyanatta ~mlunmuş v~ 
haber verilmektedir. re, de!1'1okrasıler ccphesı.nın denız kuv- nazırı, (~ eYyor~ Taymı::ı) ga~tesı 

Paris 26 (Radyo) _ Vqin~n- vetlen h~yrete şayan hır azamet arz- ması hususund~kı.karaıın; A~rı~~a 
dan hab~r verilivor. etmekt:edır. taarruz etmek ıştıyecek her bangı bır 

Amerika hfikOm~ti deniz ve hava V~şington: 26 (Radyo) .- Deniz dü~manı .~üşilı~d~recek mahiyette ol-
k tl . . t - ' k rmı'ş Amerıka denız kuvvetlerının artırıl- dugunu soylemıştır. uvve erını ar ınnaga arar ve 
ve bunun için yeni bir inşaat programı 
tanzim etmiştir. 

Bu prof:'ram reisicumhur Ruzvelte 
takdim edilmiş ve müşariJeyh programı 
<lerhal imzalamıştır. 

Tanzim olunan yeni inşaat progra
mına göre sekiz zırhlı, iki tayyare ge
misi, beş hafif kruvazör, 20 tahtelba
hir, 42 torpido muhribi ve üç bin tay
yare inşa edilecektir. 

Yeni inşaat i1."1Jla1 edildikten sonra 
Amerika donanmasının mecmu tona-

Şimal denizinde 
16,700 tonluk bir lngiliz harp 

gem isi daha batırılmıştır 
jı 1 milyon 756 bin tona baliğ olacak- Londra, 26 (Radyo) - Amirallık rin kaybolduğu tahmin ediliyor. 
br. dairesi, Riv Bilmuş adında 16700 ton- Batan gemi, 1925 sene.sinde Hind 

İngiliz donanmasının iki milyon ve !tık. b!r İngiliz harp gemisinin şimal seferledni yapmak için inşa edilmiş 
-------------- denızınde batınldığını bildirmiştir. ve harbin başlangıcında tadil edilerek 

Gemi mürettebatından bir çok kimsele- harp gemisi haline ifrağ edilmişti. Isveç 
Almanya'yı 

protesto edecek 

~---~~-=oo--~----

Baltık devletleri 
Stokholm, 26 (Radyo) - İsveç har- R s "a 'lJ a 

biye nazın, şimal denizinde ve bilhas· U T T m üracaatta bulunmak 
sa tsveçin Fasterba limanı şimalinde • • b • k L" kl' d 
Alman mayin tarlasının tevsi edildiği lCln i T OnreranS yapaCa QT lT 
ni söylemiş ve bu mevkii, vapurlara • , ) . . . . . . .. 
kapatmış olduğunu bildirmiştir t~veç Londra, 26 (Rad~ o - Rıgadan meS€lesının hallı ıçrn uç hükumet, Mos-
hükumeti bu harektinden dol~yı Al- Stokholma gelen bir habere göre, Lit. kova hükumeti nezdinde teşebbüste bu 
manyayı 'protesto edecektir. vanya, Letonya ve Estonya kanunu- Junacaklardır. Helsinki siyasi mehafi-

--ccc**»> evvel başında bir konferans .akdede - linde bu hususta hiçbir malftmat yok-
ceklerdir. Bu konferansta Fınlandiya -Devamı 3 ncü .ahifede -

Köse lvanof -----oo .-----
D oyç O anı d Almanya' dan bahset-

miı mi, etmemiş mi? 
. . Sofya, 26. <Radyo>. - Ecnebi bir Alman kruvazörünün battıg., ı hak-
AJans haberı, başvekıl Köse 1vano-
tun (kuvvete müracaat ve komşuları- k d k • h b t "t t d • 
nı tehdid eden Almanya gibi değil, hiç in a l Q er eey)'U e me l 
bir vakit harp etmed~n Bulgaristanın "~~~m"'G"Cmr~\1".'.'~~~~~Tıe!!!JrC!~n~ · . ..,.. 
komşulariyle iyi geçinerek toprak di-

...... ~ ........... ................ - ·~·~· ............. ~~ 

A lmanlar j 
Çekyada tedhiş siya· Edirnenin kurtuluşu 

aetine devam ediyorlar aA • ı k l 
P aris, 26 (Radyo) - Havas A- lr~Uazzam mera,sımıe Ut anmlf Ve 

jansı Avusturya hududundan şu ha- b. .d • / 
beri vermektedir: ır gecı resmı yapı mıştır 

Pragda örfi idare ilanından evvel • 
Çeklerle Almanlar arasında bazı ha- ~~~llJ"-!m~ı.mc:ı lll!KW!Wtll 
diseler olmuş, bir: Çek köyündeki 
Gest.apo memurlarından birinin gizli 
cesedi bulunmuştur. Bu köyde 200 
ki.fi tevkü edilmiş, katil meydana çı
karılamıyacak olursa 1 O kişi başına ı 
bir kişinin idam edileceği bildiril -
mittir. Prag ve Dizede yapılan tedhiş 
neticesinde fabrika amelesi grev yap- 1 
mak istemiş, fakat Gestapo, casusta
n vasıtasiyle bunu evvelQen halıer 
almış, grev yapacakları ölüm tehli
kesiyle tehdid etmiştir. 

--* GÜZEL EDiRNEDEN BİR GÖRÜNÜŞ 
l • ıtere Edirne, 26 (Hususi) - Edirnenin dir. 
fi gı kurtuluş bayramı, dün parlak mera- Orada merasime i::ıtiklii. marşiyle 

~ı b • .. k simle kutlanmıştır. Şehir, baştan ba- başlanmış, B. Şadan Taşkm tarafın· 
ır.ı·ısırın utun p ımu • şa donatılmıştı. Ankaradan Edirne Ye dan bir nutuk irad edilmiştir. H~t!p, 

l l k Trakya vilayetleri mebusları, Edirne- Edirnenin Türk yurdunda ve tarıhın-
ar l nı a {ı c !l nin kurtuluş mücadelesine iştirak eden de.ki ehemmiyetini canlı üadel~rle 

Kahire, 26 (Radyo) - Elehram generaller bu merasimde bulunmuş - anlatmış, lise ve ort8: okul.dan b:rer 
gazeteı:;i, Mısır pamuklarının, İngilte- lardır. Civar kasaba ve köylerden he- talebe de söz sörlem~şle~d1:1'. B. Şa • 
rece kamilen satın alınacağını yazı- yetler gelmiıti. dan Taşkın, EdırneJ!ın !Stırdadmda 
yor. Saat dokuzda Ayşekadın mevkiin- mühim yararlıkları görülen B. şeref 

de toplanan askeri kıtalar1mız, şehre Aykut ile üç yıl evvel Edirnenin kur. 
girişi tanzir etmiş ve halk, büyük te- tuluş bayramında ölen general ilk· 
zahürat yapmış, kurbanlar kesilmiş- rü Naili ve yurt için hayatlarını veren 
tir. şehidlerimizin hatıralarını taziz et-

--~*·---

Kral Boris 
R .. · •t • L h· Kutlama programına göre, vali, miş, sonra hep birlikte Atatürk he1· 

oma Unt Vef F. l eSl TQ komutanlar, belediye reisi, parti erki- keline giderek çelenkler konmut tıl 
ri profesörü oldu nı cumhuriyet meydanına gitmişler - bir geçid resmi yapılmıştır. 

Hollanda'da heyecan 
Gestapo teşkilatının car'etinden 

dolayı Hollanda, Almanyayı 
protesto edecek 

i\msterdam, 26 (A.A.) - Hollanda pılmakta olduğunu kaydetmekle iktifa 
hükumeti Gestapo memurlarının do • etmişlerdir. Hollanda makamlannm 
kuz teşrinisani tarihinde iki ingiliz ve bu husustaki tahkikatı hiçbir şüpheye 
iki Hollanda tebaasını kaçırmak sure- mahal bırakmamaktadır. Bu hidile 
tirle Hollanda toprağının masuniyeti- dolayısiyle Hollandada büyük bir ıı.. 
ni ihlfü etmiş olmalarından dolayı Al- yecan vardır. Bu heyecan Sliedreeıat 

BULGAR KRALI BORIS manya hükO.meti nezdinde resmen pro- adındaki petrol gemisinin bir Alman 
testoda bulunmuştur. l\Ia!Um olduğu denizaltısı tarafından batırılması yü-

. Sofya, 26 (Radyo) - !Uılya l\faa- üzere kaçırılanlardan biri ölmüş biri zünden daha zivade artmıştır. 
rıf ~~ırı B~tay, ref.akatindeki heyet. de yaralanmıştır. Bu protesto D. N. B. • uaaa 
le bırlıkte Kral Borıs tarafından ka- Ajansının neşrettiği malumata istinad 
b.uı olunmuştur. Nazır, Roma ilniver- etmektedir Gracvanın mürettebatı 
sıtesi fahr; pröf esör diplomasını kra- · A • ' 

la vermiştir. Kral. heyetle konuşmuş .. Alman makamları _kaçırma hadıse- Bulon, 26 (Radyo) - Alman tor-
,.e onları yemeğe alıkoymuştur. sın:n Hollanda topragında vuku .bul- pillerine çarparak batan Graçya adın-

İtalya maarif nazırı, saraydan çı- dugunu beyana cesaret edememışler daki ltalyan vapurunun 36 kitiden 
kınca, meçhul askere gitmiş ve çe- ve yalnız vak'anın Alman veya Hol- mürekkep mürettebatı buraya 8'elmiş
lenk koyduktan sonra, Başvekil Kö- landa topraklarının hangisinde cere- tir. İtalyan denizcileri, buradan Na-
se 1vanofu ziyaret eylemiştir. yan ettiğinin tesbiti için tahkikat ya- poliye gideceklerdir. 

lngiliz amirallığı 
Torpiller için formül buldu 

Bu formüle 
dukları 

göre, manyatik torpiller, ol- · 
yerlercle patlatılacaktır 

Stokholm, 26 (A.A.) - J:?agensı 16 kişi telef olmuştur; 1 ğu gibi bitaraf memleketler tfeare-
Nyheter gazetesi Alman mayın tar- Cenubi Afrika sahili açıklarında tine sekte vermemek için çal11mak· 
lalarının tevessüünü ve bilhassa İs - dolaşan 3 Alman gemisi, müttefikler tadırlar. Almanlann şimdi haber nr 
veç kara sularına. ait dört millik hu- harp gemileri tarafından esir edil - meden mayin dökme suretiyle ha • 
dudu tanımamak suretiyle Der Sun- miştir. reketlerl, tahtelbahir harbinde bir 
dun cenubunda tesis olunan yeni Londra, 26 (Radyo) - Almanla- şey elde edemediklerine ve pek çok 
marin barajının mevcudiyetini endi- rın beynelmilel kanun ve usullere tahtelbahirlerinin battığına bir de -
Şe ıle karşılamaktadır. aykırı olarak serseri mayinler dök - lildir. Almanlar o kadar muvaffak 

Gazete bu haberin yakında iki meleri münasebetiyle Bilbisin deniz olamamışlardır ki, nihayet Atlantik
mcmleket arasında başlaması mu- mütehassısı radyoda şunları söyle - te tek başına giden bitar_.!lf vapurla
ka.rrer ticaret müzakereleri üzerinde miştir: rını batırmağı bir marifet ve J>!r if leklerini yerine getireceğine emin bu

lunduğunu> söylediğine dair beyanatı 
üzerine Bull'ar Ajansı şu t&ahihf yap
mıştır: 

- Bulgar siyaseti, komşulariyle mO
salemet içinde yaşamağı istihdaf et- 1 

tnekle beraber başvekil B. Köse İva
nof, Almanya hakkında yukarıda Y•
:Zıldıi'ı şekilde birşey söylememiıtir. 

müessir o lacağını kaydettikten sonra - Almanların bu tarzdaki hare - saymışlardır. 

' 

lsve.çin böyle bir muameleyi kabul ketleri, beynelmilel kanunlara, in • Manyetik mayinler hakkında bal
etmıyeceğini yazmaktadır. saniyet dll11turlarına aykırıdır. Fa - kın zihninde yanlış düşünceler yer 

Londra, 26 (Radyo) - Dün ah- kat Almanların bu hareketlerine a- almıştır. Bu mayinler, yeni bir keıit 
nan haberlere göre son mayin taarru lıştık. Buna mukabele olmak üzere değildir. Bunlar, bir hafta evvel de 

1 zu ile Almanların kurbanları gittik- ingiltere ve Fransa, Almanların her kullanılmıştır. Manyetik mayinlerln 
1 çe artmaktadır. Perşembe günü in - türlü ihracatına mutlak bir abluka hedefe doğru gitmelerine Jilzum yok. 

gilterenin cenubu şar.ki sahilinde ba- ile cevap vereceklerdir. Başvekil B. tur ve bu mayinler, he~efi bularak - - --o 
Çin kabinesi 

istifa etti 

• tan ve ismi bilinemiyen bir vapur Çemberlayn, açık denizdeki Alman ilerllyen mayinler değildir. Yakından 
mUrette.batından sağ kalan 14 kişi, gemilerinin derhal müsadere edile- geçen bir çelik, bu mayindeki terti

. bir ingiliz harp gemisi tarafından ceğini söylemiştir. Ayni zamanda batı infilak ettirmektedir. Yakında 
kurtarılmıştır. Almanyadan ihracat yapan, Alman ingiliz bahriyesi, buna kar~ı da ted-

' 

Pazar günü batmış olan bir Fran - malı taşıyan gemiler de ır_akalanacak bir bulacaktır. 
sız balıkçı gemis.inin. sağ kalan mil • tı;. ~u sur~tle Alman ~a.lı taşıyan İngiliz ablukasının Almany~. için 

Çunkin, 26 (Radyo) - Çin kabl- rettebatından bır kışi de kurtanl - hıçbır gemı, Baltık denızınden çık - tesiri çok bfiyük olacaktır. fngılız ti-
nesi geçen salı gllnü istifa etmiştir. ALMA NLARIN DOYÇ LAND KRUV AZÖRO mıştır. Fakat Almanlann sefere çı- mağa cesaret edemiyecektir. Bita- caret filosu. harbe rağmen ananevt 
Çin hükfimet merkezi Komintangın Paris, 26 ~Radyo) - Sunday Dis·I vazörllnUn batmadığını ve korsanıık- kan vapurları da hasara uğramak- raflar da Alman malı taşıyamıya - usule göre dünyanın her tarafına rf· 
Yannki içtimaında yeni nazırlan seçe- paç gazetesı, geçenlerde batırıldığı ta devam ettiiini haber vermektedir. tadır. Dün bir mayine çarpan bir Al- caklardır. decek ve bundan belki biraz da za-
tektir. aöyleneıı Almanlann Doyçland kru-1 maıı ma)•in, ~emiıai mOrettebatınclan lna-!ltere ve Fransa, 1914 de oldu- -D•wunı 3 ncil aahif6de -

' • """ - .. ..--"'ı. .. • ~ • 
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Çember av 
' •• • mu m r 

(A ... ADOLl:) 

o 
v r 

a 1 i yüz bin lira yeni 
posta binası 

·Münaka at veki imiz, bi anın eski 
yerinde inşasını muvafık gördü Çemb:..rlayn 

zaferden 
diyor ki : A man milletini 
sonra y~pyeni bir Avrupa 

deği , Hitlerizmi mahvedip, 
d 

Birinci Kordonda iki yüz bin lira telgraf umum müdürlüğiince 1stfm1Ak 
V •• CU e gefirm..:: İSt ·yOrUZ sarfiyle yeni ve büyük bir postn ''e olunmuştur. Yeni postahane binası 

telg-raf merkezi inşa edilcceğiııj ev- çok büyük olacnk ve !ımirin ihtiyacı-
Lonc!ra, 26 (Radyo) - Başvekil havada harp edenleri selfimladıktan lamağa ve her fednk2rlığa katlan- Daladiye de ve Polonya hUkOmet re- velce yazmıştık. Münakalat Vekili B. m tam mnnasiyle knrŞllıyacuktır. 

Çemberlayn, bugün radyoda (Harp sonra, Almanyanın torpil harbinden mağa hazır buluııduğunuzu bilirim. isi general KorsiskL de verdik. Biz, Ali Çetinkayn bu postahanenin, lzmi- Şimdi postu v 0 tcl,brraf müdürillii~<· 
ve biz) mevzuu etrafında ikinci nut- bahsetmiş ve ingi terenin, tnhtelba- Zira biz, hürriyeti ve cihan sulhiınü fütuhat için veya Almanyayı mah - rin merkezi yeri olan pasaport bin~sı lerl ayn aj•rı binalardadır. Yeni bina. 
kunu irad eylemiştir. hir harbini ak!m bıraktırdığı gibi korumak çin hnı-be girmiş bulunuyo- vetme.k ir!n harp etmiyoruz. Mahvet- karşısında, büyük yungında yanan muhtelif teşkilatı b!r binada tophy~ 

Ba~vekil demiştir ki: torpil manevrasını da zararsız bir ruz. Mtıttcfıkleritnizl beraber ideali- mek istediğimiz, dünya sulhunil ih - eski postahane binasının yerinde inşa cnk büyükIOk ve mi.ıkemmeliyette ola. 
- EylQlün Uçüncli gUnU, radyoda hale koyacağını beyan etmiş ve de- miz budur. lfı.l eden, beynelmilel kaideleri hiçe edilmesini muvafık görmüş, ve bu mü- caktır. Alfikadnrl:ır, inşnata birnn ev. 

ilk söylevimi vermiş ve ingiltereniıı miştir ki: Niçin daha enerjik olmadığımızı sayan Ye her an, kendi arzusuna gö- nnsebetle merkez oteli civarındaki ar- vel başlamak için icap eden lıiltiln ted· 
harbe girdiğini bildirmiştim. Şimdi, - Almımyanm, yarın ve dahn son- ve ne b~klediğlmfzi soranlar oldu. re hareket ederek, hiç bir sözünü tut sa ve Tilrkovaz barı binası post:ı. ve birleri almışlardır. 
on iki hafta sonra, tekrar radyoda ra türlU türlü tedbirlere ve ~eni YC'li ı Onlara vere~e~hn cevap şudur: mıyan Bitlerizmdir. Alman milleti oo-
size hitap etmek lüzumunu duy- icadlara baş vurmıyacağını kimse ld- <Diz, v:ızıretı tnkip ediyor ve ica- bunu anladığı gün harp duracaktır. Bo ~ yaka Balık 
dum.> dia edemez, :fakat ne yapar a yapsın, bınn göro hareket l!diyoruz. Kuman- Ve bunu ne kadnr çabuk anlarsa, " 

Çemherlayn; harbin başlangıcın- onu karşılamağa amadeyiz ve bunun da heyetimiz, Hlzum gördüğü anda, kendisi için o kadar hayırlı olacak-
danberl ingilterenin, denizde ve ha- için bütün tedbirleri ittihaz etmiş bu- her hareketi yıı.pacak vaziyettedir.> t:ır.> hırsızları 
Yada l<aybettiit gemilerle tayyare- lunuyoruz. Çemberlayn sözüne devamla bütün Çembcrlayn, sözüne devamla de -

kons rveleri 
leri ve insanları saydıktan sonra sö- lngilterenin selamet ve emniyeti, vekayil hulasa ettikten s!)nra şunları miştir ki: 
züne devamıa şunları söylemiştir: k;a.liç~ E!izabet ~a1!1a~ın~~ ol~uğu söyleml~ir: . - Harp bittikten sonra yeni bir Jki kişi tutuldu Tor· 

- Zayiatımızdan hiçbir şey sak- gıbı, şımdı de denızcıle~ı~ızın elınde - Düşman, şimdi tam bır çenber A\Tup:ı kuracağız. Kimsenin hudud- • ' ihracı yas k madde· 
ler ar sı~dadır lamıyacak ve her hakikati olduiu bulunduğunu söylemelıyım. Babal~- içindedir. Harbe uzun müddet devam lnrını değiştirecek değiliz. Sulhper- balı' ya götürüldü 

.tribi ortaya koyacağız.> rmızın, umumi harpte yaptıkları gı- edebilmek için Hizım gelen iptf dai ver bir Almanya. hor zaman devlet-
Çemberlayn, denizde, karada ve b! sizin de bugOn h~r hareketi karşı- maddelerden de mahrumdur. Ilalbu Jer zümresi içinde yer bulabilir. 1s-

_.__..._..........__--==,oo- ki biz, bütün servetler ve imkanlar tediğimiz, cebir ve şiddeti ebediyen r------.... -----,,0 v k elimizde olduğu lınlde vekayii karşı- ortadan kaldırmaktır. Hedefimiz bu-

l TEBLI.G.., LER i ahiiive e ilimiz ııı.mağıı amade bulunuy9r ve müca- dur. bunun için mücadele ediyoruz. 
delemize devnm ediyoiruz. Ve bu gayeye vasıl oluncaya kadar 

A t l 'da Zaman, bizim jçin hükmünü icra harp edeceğiz. Fcnnlığı, iyiliğe kal-
Berlin, 25 (Radyo) - Alman kıı- n a {ya ediyor. bedcceğiz. Allah bizimle beraberdir 

r!lrgAhının resmi tebliği: Antakya 26 (Hususi) _Antakya- Müttefiklerimiz Fransızlnr ve Po- ve nihnt zafer bizdedir.> 
Tayyarelerimfzden bir filo, şimnl da bulunmnkta olnn Dahiliye Vekilimiz lonyalılarla ne makRnd için yanyana Çemberlaynin nutkunu, bütün rad-

deniıinde İn~iliz donnnmaıım bom - B. Faik Öztrnk ıı.erefine belediye ta- harp ettiğimizi soruyorlar. Bu sualin yo istasyonları tercüme ederek neş
bardıman etmiştir. Dafi topların şid- rafından bir ziy~fet verilmiştir. Çok cevabını, ben de, Fransa başvekili retmişlerdir. 
detlJ ate;Jne rağırten _dört g~mi h!l5~- snmimt geçen bu ziyafct._e Dnhiliye =oo 
ra utratılmı§ ve hava kuvutlcrımız Vekilimizin refakatlerindeki zevat, vi- =------
zal'ltraı~ Qgler!ne dönmilş~ür. lliyet, belediye, pnr i. komutanlık er- ın s ı·ya setı• 

PArıı, 26 (A.A.~ - Büyük umumt kanı ve seçkin bfr daYctli grubu bu -
kararıAh teblik edıyor: ıunmuştur. 

~celertı: Vm~gos mıntakasında Bel~diye reisi tarafmdnn söylcnerı 
karakol faalıyetlerf olmu§tur. bir nutka cevap veren lhhili.rl'! Vekili B . rr k ı · k 

Alman resmi tebliği: miz, bntün Hatay halkma Vt' Antak- aşve (l a areS Q gazeteci eri a• 
Berlin, 26 (Radyo) - Garp cep- yalılara gösterdikleri yükı.ı€k misafir-

hesinde zayıf topçu faaliyeti olmuş- perver~.ik v~ ~amiı;ni.his~lyattan dolayı bu ederel< beyanatta bulundu 
tur. Ayın 25 iflde Alman tayyarele- t~~ekkurlerını bıldırmı§ ve demiştir . , . 
ri imal deniz' d . il' d . ku kı. . Bllkrcş, 20 (Radyo} - Başvekıl manya, m:ıhnrıp devletlere karşı va-
• • .ş • ın e ın~ ız . enız . ~- - B~ seynha~ım .. :ı:atny!1 bazı h~z- B. Tataresko, ga?.etecileri kabul ede-1 ıiyetini muhafnza ettıği gibi komşu-

vetlerme ~Ucum etmışlerd!r. !~gılız ~~tıcr ıfıı.s~ .'·esıI7sını ,.e~ırse lıenım rek §U ~eyanatta bulunmuştur: ı lnriyle iyi müna.,eb;ıt gnyesiııden 
tayyarelerı, Almanyaııın şamalı ear- ıçın çok bbvük bır bnhtıynylık olı:- - Bırkııç güne kadar Romanya başka hiçbir şey dü2ünır.cmektedir. 
lıislnde ve Keligoland adası üzerinde cnktır. ~t!mhuriyet hU~O~C'fı~~n h~ı· siya8otini izah edeceğim. Şimdilik, Haric~·c nezaretinde dostum Bay 
uçmuş dafi ateşi açılınca şimal de- sııhadakı ırrınr hnrek<'tı, hıç .şuphcg~- Romanyanın dahili ve harlct Riyasc- Gufenkonun bulunmnsı, siynsetimi-

. . 'd w k 
1 

d Hataya da P.arnildir. re 1m muhtelı4' tinde hiçbir değişiklik yoktur. Ro • zin değişmiyeceğiııe bir delildir. 
nızıne ogru açmış ar ır. yerlerinde yapılım b .. , •.. k işler, buradr 

301 numaralı mayin gemimiz, bil- da ynpılacAkhr. ElhirJiğiyle çalışarak 
yük Belt'den çıkmış, ma'Yine çarpa- hayırlı neticeler istih<ıal etmemizi di
rak batmı"tır. Tayfadan 16 kişi ka- !erim. Size, büyük Scfin selfl.rnını Jıe-
yıptır. .. tirmokle büyük bahtiyarlık hissettiği-

DUn Ala d ad ı , d Al mi "liylemiştim. Dönüı.ıUmde de sizin 
. n a arı araı:.ı.n a . - hissiyatınızı Bl\yUk ~fe nrzerleco -

matı ıahıl muhafaza gemlsı ınayme ğim. Hataylıların reföh ve saadetleri 
çlrpmJf, batmıf, 38 kişilik rnUrette- ni d"'erim. 
batından 12 si kurtarılmıştır. Vekil ve refakntlerind ki zevat, şe-

an ya eı ş~de 
Ba t ( m~mle (etlerinde imalat yapa
rak muvazaa sureti.e ihrac edec~li ............. --..__... __ *_ laleleri, hastnhsp1eyi. mfl1..eyi g-ezere~ 

K 1P. tetkikH!r ynnmı~. tic ret heyetini. kıı- Faris. 26 (Rad~·o) - Bitaraf kay- göre, Almnnya hükOmeti kendi fptl-
ar ya~,yor bııl ederek Hataym ticnr! va~ıveti na.klardan haber veriliyor: dni maddeleriyle Baltık 'devletlerinin 

Ankara, 26 (Telefonla) - DugUn 1;,"kf1~dn m_.;•a.1:'1 t al~tR, ~~eklerı din ~lrnnn.}:a hük~~cti; l~g~Jt~renin fabrikalar~nda imalatta bulunacak v~ 
Er? urum. Kastıımoni, Van ve Ela.zıkn ~ nd ştır. Ô!' l~\ m pa.rtı b~. ~nı~ tara - aldıgı tcdbırler yüzuncJen dovızsız ka- bu mamulatı, Baltık malı diye ecnebı 
f aıla miktarda. kar yaa-mııtır 

1 
ın nn \~"kr~1fn'ı" ,_verdılen zn ~ ettke bu - lacağını nazarı d:Itlmt<! nlarnk, şimdi- vapurlar vasıtasiylc harice sevkctmeğe 

. · u:'an .. e ·ı , ~>\en <>runa. :trı> ·pt et- den çareler düşünumeğe başlamıştır. çalıtınc:ıktır. -**--. m:~. yaı:,rmur.a rııitıne"l ıo:0hır hnd11 r1'ın- Aliikadar mehafilde söylendiğine 

B• h ' t• • dn halkın bilvUk teznhUratı arısında 
1 r ey e 1 m 1 z teşyi edilmiştir. 

• oo*oo---
A/m:ınvadlıkı vapur- Köy öğretmenleri için 

/arımızı almağ enstitü rcılacak 
gidiyor Ankara, 26 (Telefonla) - Maarif 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Alm~m- :ekfıleti. köy öi:rr~tm"'n1~ri yetiştirme). 
yada inşa edilmiş olan Doğu ve Ege- üzere ~·akında bır enst1tü ncacnktır. 
menlik adlarındaki vapurlarımızı al- -=+==-

- y 
Pravda gazetesi, Fin'"andiya 
cumlıurreisine h Hcum ediyor 

Son zamanda Bozyakada bazı ev- Vekiller heyeti karnriyle her nevi 
lere dadanan bir hırsız, birçok eı:ya konservelerin ihracının menedildiği 
çalmıştı. Bu hırsızı yakalamak için malümdur. Bu meyanda balık kon
faaliyete geçen araştırma komiseri ~erveJeri de vardır ve gOmrük ve in
B Hilmi iki kisiden iharet bu hırsız- hisarlar \'ekaletinden şchrimiz..Q.eki 
l~rı yak~lamıştır. Yapılan tahkikat- alakadarlara gelen bir tamimde ha
ta hırsız] rın çaldıkları eşyayı Tor- va ve gaz geçme~ kut~la~ içerisine 
balı kazasına götürerek orada bazı konulmuş ve sterlıze cdılmL'j madde
kimcclerc sattıkları anlaşılmıştır. lerin konserve .s~yılacağı, fıçı veya. 
Tuhkikat.a devam edilmektedir. teneke ka~lar ıçıne konulup da ta .. _ * __ kim edilmemiş ve prezer balılı:lum 

--· ·- konserve addedilmiycceği vo bu iti-

lh rac atta barla tuzlanarak veya diğer şekiller-

Dikllat edilecek 
noktalar 

de işlenerek fıçı ve ten~e gibi kap
lar içerisinde takim edilmeden ko • 
nulan ve konserve addedilmiyecek 
balıkların ihracına müsaade olunma 
sı bildirilmiştir. 

Lisans talimatnamesinin esasları *---
dairesinde verilmekte olan ihraç li- K / k h 
sanslarının kararnamenin istihdaf asap ı ayvan 
ettiği gayeye h:ldlm olacak şekilde • • 
tatbik edilebilmesi için ihraç edile- Yanan tacırlerı 
cek malın, kıymetinin, miktarının, • , • 
evsafının ve bilhassa sevk ve istih- /zmır e geldı 
lak edileceği memleketin lisans muh-
teviyatına tamamen tetabuk etmesi Yuna:ıis~na ~a~aplık hayvan ?ıra.
hu~uslnrına azami dikkat ve itina catıı:a ızmır, Dıkılı! .Kueada~ı ıske
gösterilmesj gümrük Ye inhisarlar ve- lclerı~le ~ra.kyadnkı. ı kelelerın açıl
kaletinden şehrimizdeki alakadarla- ması .. üzerıne Yunanistnndan hayvan 
ra bil<lirilmiştir. 1thal~tç.ılarından bir heyet şe}l.rlµıize 

Beynelmilel siyas" vaziJ1ıetin aldığı g.elmıştır .. Yunanlı celepler~ hayvan 
• . • 1 • • tüccarlarıyle temasa ı:eçmış, fakat 

son şekıl ilzer~ne bu de~~ genış!e~ıl- vapur bulamam1şlardır. Haber aldı -
miş buluna? l~san~ usulune. c!'kısın - ğımıza göre izmirdeki vapur kum
d~n dnha ?üyük ?~r ehe~mıyet ~tfe- panyalariyle temas halindedirler. 
dılrn7k~edır. Bu ıtıba.rla ıhraç lısan- Bulacakiarı ilk vapur veya yelkenli 
sına ı~tınaden ~e~kedıl~cek olan 1;1,111- ile mübayaa edecekleri kasapbk hay 
ı~:ın ~hracına. ızın verılrneden en:e~, vanları Yunanistana gönderecek va 
gumrüklerce ıhracat beyannamesı, "b l' k a· 
fntura ve konşumento gibi vesikalar- ~u a~·~atta dev.~h~ ey.kıytaeced lehr ır • 
l:ı ihr~ç li~anslariyle olan mutabaka- ı..un~nıs an~ .mu ım. mı r a ay• 
tının behemehal kontrol edilmesi ve van ıhracı ıçın tcdbırler alınmıştır. 
bu vesikalar için ihraç lisansı aras:n- - •**----
dn görUlecek ufak bir fark üzerine B · k · • l d 
ihracata müsaade edilmiverek kev- ır ısı yara an l 
fiyetin derhal ticaret ·vekaletine Dün Kızılç~llu civarında b!r oto-
blldirilmesi emrolunmuştur. mobil, Ahmed adında bir adamı eze-

___ _,00000 rek muhtelif yerlerinden atrır suret

Eşrefpaşa otobusleri 
te yaralamıştır. Tahkikata adliyece 
el konmuştur. 

Konuk - Eşrefpaşa otobüs hattın- ıı----
da bazı dar kısımlar vardır. Bilhassa k 
lkiçeşmelik caddesinde dar yerler faz- Hatay porta alları 
lacadır .. Belediyece Yıkıkrnfnare mev- Finike, Alanya, Ant lya, v Mel"-

mak az.re yakıııd• bir heyetimi'~ nam- Naf 1• a ve k .1 ı 1• Ista n • 
bW'6• hareket edecektir. 

kilndekı yaya kaldırımlarının ~aral - ainde bu yıl portakal mahsulünün çok 
tılmasına başlanmıştır. Cadclenın dar bereketli oldtıi:,"ll haber alınmıştır. Ha
~ı~ım~arındaki bazı dükkfindann cln tay portalrnlları da şehrimize getiril
Jstimlaki ve yıktırılması dü§ünülfiyor. mektedir. Piyasada Hatay ve Finike 

Paris, 26 (Radyo) - Hel inkidcn dan haber alınıyor: ---oooo portaknIJarı satılmaktadır. 
haber veriliyor: Pravda gazetesi, Finlandiya cum- ** 

bu!a varc~ı Soğuktan 
lr.ıtnnbul. 2'3 (Telefonla) - Nafıa 

İstanbul, 26 (Tele.fonla) - C-erkes- Vekilimiz Ali Fund Cebcsoy, bu ckşam 
köyünde soğuktan üç kişi donmuştur. Ankaradan şehrimize geimi~~ir. 

~ISLAM TARIHI.ıGiilıiiil:~mc.ss~.nrı 

Hz. Mul amme 
YAZAN: M.Ayhan .... a 

Finlandiyada vaziyet durgundur. lıurroisi Kayander aleyhine şiddetli Doğum f . . . . 
Hükumet: milli müdnfaa için hnlka maknleler yazmakta ve Rus - Fin Muhnrrir ve şair arkadaşımız B. zmır Defterdar muav·nlığı 
birçok mükellefiyetler tahmil etti - milzakerelerinin inkıta:ı uğramasın - Sururinin bir oğlu dünyaya gelmi~. İzmir muhasebe müdürü B. lbra-
ğinden, umumi hayatin hir darlık dan ı·eisicumhuru mesul addeyle- yavruya Gökç.en adı verilmiştir. Ebe- him Hckimoğlu, nçık bulunan İzmir 
ba Jamıştır. mektedir. veynini tebrik eder, yavruya uzun o-

1 
defterdar muavinliğine tayin cdilmiş-

Paris, 26 (Rndyo) - Moskova - milrler dileriz. tir. 

kuvvetli bir mevkie sahip bulunan tan memnundu. lığından fazla memnundu. O sıralar- nesini siz alın, bir tanesini de ben 
hıristiyan dinfni kabul etmişlerdi, Gerçi arada yaş farkı vardı ve da Arabistanda yeniden bir kuraklık alayım ... Bu suretle sıkıntısını nisbe
yanl Hnticenin amcazadesi Varaka ~evcesi kendisinden onbeş yaş bti - olınuş, kıtlık başlamış ve fakir olan ten tahfif etmiş oluruz. Nasıl, muva
He arkadnşları putperest de~il!erdi. yüktü. Fakat, hem gençlik ve güzel- kabile ve aileler nrasında geçinmek fık görüyor musun? 
Vnraka, ayni zamanda bir ilim ada- Iiğinin revnakmı muhafaza etmişti, derdi başgöstennişti. Abbas bu teklife derhal muvafa .. 
mı idi. Uzun uzadıya tetebbuatta bu- hem ele adalet ve t~iyesi itipariyle Hatta Resulü Ekremin amcası bi- kat etti. 
!unmuş, hattfi Haticenin de istifade- Kureyş kadınlarının en ileri gelen! le sıkıntıya dilşmtiştü. Çünkü bak - - Git de kendisine teklif et ya 
sini düşOnerek ona torcümeler yapı- idi. Hazret Hatice. davetlileri ağır- rnağa ve gcçindirmeğe mecbur oldu- Muhammed!. 

- 65 - )ardan birinin şerefine bayram tertip vermişti. lamakta zerre kadar kusur edilme- ğu aile efradı fazla idi. Halbuki ti- Bunun üzerine Resulii Ekrem der-
- Allaha ~Qkrederiz ki bizleri ec- edilmiş, halk ~ğlenip gUlilyordu. Put- Nikah merasimi çok parlak olmuş- mesini istiyordu. Bir aralık zevci caret de yoktu. hal Ebu Talil)e Ablıns amcası ile n-

nfn s&ylediğin gibi yarattı ve say ~ lnrın etrafında dönülayor, kurban - tu. Haticcnin evinde bu saadetin ıa: Hazret Muhammede, . Hazret .Muhammed. bundan muz - r~larındn geçen mükıllemeyi ve ver-
chim ıeylerden fazla olarak :fazıl ve lar kesiliyordu. Muazz~m bir pana - yikiyle te 'idi ve düğün yapılması - Ya Muhnmmed -dedı- Amcana tarip ve mütee5sir oldu, çünkü sene- dıkleri karan anla',tı. 
şerefle mümtaz kıldı. Biz Arabın u - yır kurulmuştu. için derhal har.ırhklara başlanmış - söyle; bir deve kessinler. Yemek ha- !erce o amcasının elinde büyümüş , Ebu 'l'ıılip çok rntitehns.sis olmut-
halan 'Ye retsleriyiz. Siz de böylesi - Varaka, Abdullah, Osman ve Zeyt tı. zırlansın. onun ekmeğini yemiş, ondan tam bir tu. Oğullarındar. birer danesinf ver-
ıı&. Aşiret, sizin faziletinizi inkAr et- namındaki ilç nrkadaşiyle bu sacma (Bu rv. bilahare Yezidin babaın - Peki Ya Hatice... baba şefkat ve muhabbeti görmüştü. nıeğe muvafakat etti . 
mu ve hiç bir kimse sizin hayır \'e ve budalaca merasimi seyrediyorlar- Munviye tarafından alınarak cami Ebu Talip bu teklif üzerine derhal Binaenaleyh ona yardım etmek Hl. - Bunun üzerine Re:ıulil Ekrem; 
tttefhılzi rcddcylemez. Biz de si - dı. Onlar knvimler.nln bBylc taştan haline ifrağ edilmişti.) bir deve kesti. Biraz sonr.a da ikinci zımdı. Diğer amcası Abbasın va~ti Hazret A!iyi amcası Abbas da c .. 
zlnle akraba1ık tesisini istiyoruz . ağaçtan yontulmuş heykelleı·i tnvaf Hatice zengin bir kadındı. Evinde bir deve kesilerek davetlılere hazır- hali müsaid idi. Abbas servet sahıbi fer Tayyarı kendi nı:ızdlerlne aldılar 

Ey cemaat, ~abid olunuz: ederek onlara karşı boyun eğmele - mOteacldid genç car·yeleri vardı. landı. Eğlence akşama kadar devam idi. Binaenaleyh Ebu Talip amcası- ve onların bOtUn ihtiyaclarını deruh-
cBen Mıuhammede, Huveyledin kı- rini; onları öpüp kucaklnmalarım Ayni zamanda eşraftan olması iti - etti ve Hazret Peygnmber o gece ger na, Abbas am~asının da yardım et - te e~t!ler .. Ali. o eıralnı dn bej yaşına 

Zl Haticeyi dört bin mıskal altın mu- hikmete ve aklıselime muvafık gör - barlyle tanıdıkları fazla idi.. değe girdi. . rnesi çok isabetli olacaktı. Kararını yeni girmiş bulımu~·ordu .. Zaten am-
kabtlinde nikih ettim.:. memiş, bu dalalet içinde kalarak Nikah meracı!mi olup bittikten son- Bu izdivaç; her ikı tarafı da mem- vermişti. ca zadesi olan Resulü Ekremi fazla 

Her iki tarafın mukabil hutbeleri, putlara tapınmaktnnsa hakiki ve :ra Hatice cariyelerini çağırdı: nun etmişti. Derhal Abbas amcasını ziyaret et- sevdiği için babasının ev;rıden avrıl· 
huıtrun berinde iyi te.sirler yaptı. ilahi bir din bulmak için o tarihlerde - Deflerinizi alınız ve çahnız.. Evdeki hayatları~sakin~n? ve sade ti. Ve ziyaretinin sebebini şu suretle makin fazla k~ıll•r duyr..amıştı. • 
Varaka o devrin maruf bir şahsiyeti Mekkeyi te.rk He Şama gitmişler, ora- lJOğUn evine büyUk bir kalabalık idi. Çok mütevazı geçınıyorlardı. anlattı: Hazret Hatice; l'Qeıığun gelişin -
idi. Kendisine (Hanif) deniliyor - da ticaretle iştigale başlamışlardı. toplanmı ı. ral'·yeler, o znmnnkı u- Zenginliklerine giivenerek kendileri- - Amca!. ... Biliyorsun ki Ebu Tn- den memnun oldu. Zaten hayJr y!lp-
du Abdullah; Re-u'ü J.:kremin hala- sulle dcflcre vurar::>k, teganni ede - lıi varlıkları içinde nefislrrinı rlfi - lip fakirdir. A~lesi efradı da fazla- mnğı ve muavenete muhtn-; olanln-

Cahiliyet devrinde. üç arkadaşı ile, zndesi idi. Osnuın da Varaknmn nm- rek, cwnıyarn.k dilğUnün ei~lentisin; c:;'innıe[rP değil. mulıitin fakir halkını ılır. Onlnrı geçındirmekten aciz ge - rın elinder. tutrrı:ığ': seviyordu Ali de 
beraber !.ıutpere"tliye karşı nefretini 1 cazade i idi. Dört arkndaşa Hnniflerl yapmllğ'a bac:Jadılnr. dOşilnmei72 hasreylem.iş!er gibi ·rıi. tirrneğe başlamıştır. Şu kıtlık zail zevcinin amca zadesi idi. 
ahar etmllti. Bir ıun, Mekkede, put- ~nUmi§ti. Bunlar; Şam cihetinde Hazret Peyıamber de bu izdtvaç - Reaulil Ekrem; zevcesının hayırhah- oluncaya kadar çocuklarnd1ln blı· ta-1 -Devam edecek.-
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Bugünkü program 

12.30 Program ve Jnemlel\et saat a. lngilterenin 
nıukabelesi 

Deniz tedbirlerine karşı bitarafların İzmit, 26 (Hususi) - İki yıl ev-
Giresun, 26 (Hususi) - Son za- vel Romanyadan Kocacl' rn getirilen y::ırı 

manlarda piya.sadıı. inş'rnh başlanın- ., k" } • d b h• } ve iskan olunan 955 :;,uçmen tama- 12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
sı üzerine fındık pivıı.;ıcı"l, rok şaya- ŞJ ayet erJJl en a JS e UZllll men müstahsil hale gelmiş ve kendi- !2.50 Tiirk ı~u:iğ: (pi.) .. , .. İngiltere, Almanya tarafından de- "' ., 13 30 11 ?.Iuzık (knrı<:ıık h ı 
nı memnuniyet b!r <::ekil almı'5tır. E?- 1erine verilen evlerin tapu senetleri • - . • ' " " 1 mu · nizlere mayin dökmek sureti.vle giri- 1 - k J ı ı zık pl) 

ı Yeke 31-32 kılr•l'la satılan ic fındık ma a e er yazıyor ar çıkanlmıştır. Son iki ay i{;inde 502 . şi en yeni taanuza kar;ı.ı mukabole ~ · 18 00 Program 
"' şimdi 35-3G kurı.ısta.1, 1?.-1:~ kuruşa hanede 2008 nüfus daha gelmjş ve · . etmekte gecikmedi: Bir taraftan bu · p 18 05 Memleket ~aat ayarı · ·ms Vf: 

anunsuz harekete karşı müdafaa meteoroloJı haberleıı k sntılan kabuklu yuvarlak fındık 16- aris, 26 (Radyo) - Fransız ga-ı teşebbils etmezlerdi. Btttün bu hadi - bunlar da iskan edilmişilerdir. Bu · .. :s • •• ••. 
17 kuru•ıtna, 11 bırns:ı. satılan ka- zeteleri, Almanyaya tatb!kine karar seler, mesulün kim olduğunu açıkça göçmenler beraberlerinde at, inek ve . . · ~ tedbiri alırken, diğer taraftan da " • 1 k 18 25 Müzik (radyo caz orke ı sı) buldu sivri fındık 15-15,5 kuru~tan verilen Fransız - ngiliz a9lu ası g·östermektedir. Bütün milletlerin öküzler getirmişlerdir. Getirdikleri · · . • · · nıukabele bilmi·il olmak üzere men- h kk 19 00 Konuşma (cocuk saatı) 
l'atılmag~ a ba$lam1s.tır. a · ında bitaraf hükumetlerin ingil- vicdanı, Al.manların teslim olmasını büyük baş hayvan miktan 1000, k_ü.. • . •w. Şei Almanya olup da bitaraf gemiler • d t bb ük b h 'kt 

2000 
d' 19.15 Türk muzıgı tarafından nakledilen btit!.ln eşya_ Şimdiye ~a~:lar Giresun an ere nezdinde yaptıkları teşe üs istiyor. ç aş ayvan mı an ır. 2115 M 'k (kü .. 1• ·k tra s f· 

1,533,359 lira kı-.-ın'!tinde 4,:334.720 mlina11ebetiylc muhtelif mütalealar- Pöti Paı·iziyen gazetesinde Lüsyen Kış mevsim,· başladığından bu göç · u~ı çu., 01 e - ,.e • nın müsaderesine başlamıştır. Bilin- " d Necın Aşkın) 
kilo ic fındık. 2'28.r)5 :1 lira kıymetin- a bulunmaktadırlar. Buri, bitaraf devletlerin teşeQ_büsle-- menlerin en kısa bir zamanda yerleş- r . d'g-ı· gı'bı·, ı·ngı·ıterenı·n bu!!üne kadar l k 22 00 Memleket •aat avnı·ı AJans ve 

... de l.ö71,0M kilo kabuklu fındık ih- Pöti jurnal'da, bitaraf mem c ·et- rine rağmen Alman ihracatının tam tirilmeleri için çalışılmaktadır. Ko - · t 
1 

.. "' h be-"'ı ·. . t Al.manya hakkında tntb:k ettiği ah- 1 1 me eoro OJı a r erı zıraa 
rar._ edilmiştir. . . erin, miittefikleı·in haklı o an bu ablukasının gec.iktirilmiyeceğini, bu caeliye yakında daha 60 göçmen . ~ ·. • ltıka, bu mem 'ekete, hariçten harpte l . . B .. 

1 
. esham - tahvılat, kambıyo - nu~ 

kullanılabilecek olan e~yanın girme- Bu miktar re~<nltenin üc;te blrıdır. mukitbelei bilmisilden :ız çok sıkıl- emrin sah günü neşrolunacağını, Lon ?a~esı gel~~ektır. -~ .. ioçmen erın kut borsası (fiyat) 
. . h' d' d Pi"acıa uorın'aı cı<>kilde devam etmek- maları ve bundan bahisle fikirlerini dra }11'}::1metinin. bi1ı:ıraflarm men - ıskanları ı"ın her turlu hazırlıklar <><>'>O ... , .. 'k (kü ilk k •ra _ . _ Rıne mani olmaya ın ısnr e ıyor u. " • · L ... muzı ç or esl ;u 

'Filhakika ing:Itere harpte kullanıla- tedir. Fiatlcr, yük:ıelmE!~e mütem:ı-
1
ondra Ye Parise bildirmeleri tabii fa:•''~, ··ı· göz r '. J.; hlundurmak- ikmal edilmiştir. ·-·· J-<ırıdaki programın deyamı) 

. . ld 1 .vildir. o duğunu, fak!!t müttefiklerin bu J.-~- l ı tJerabe •• \ ~nı n ablukasını çok cid- o<>*oc 22_8~ ... 1 ,1·zı'k (opera aryal"ı·ı _ pl.) cak olan eşyanın listesını o u;cça - t kl v 1• ı ... 

geniş tutmuştu. Fnknt lbteye konu - Ru~yanın Roma sefiri ~~';·a~ı~~~u~:ud;;~~;~~: kalkış 1 arı- di tat~i~a~~~f:t~~~:~::~rıdı~~=;~ ln_anl zlerin zayiatı 22"'0"._o,'>,OO MKotinzui~m(n,cazband - Pi.} 
lan her kalem e~yanın harpte kulla- Al ·-· ,.ı;, -: " 
nılabilecek mahiyotte olduğundan Roma, 16 (Radyo) - 8ov:.:et Rus- . « m~nyıı Lfıhaytle im~a ~ttıgı ~7- almalıdırlar _ki bugün bir. h~yat _nıe- , n . . 20.30 Türk muziği (fasll heyeti) 
şüphe edilemezdi. Bununla beraber, yanın yeni sefiri Gol'kın bugun gel - sıknyı Lır paçavraya çevırmı,~tlr. Zı- mat me!lelesı mevzuubahıstır. Bıht - Londra, 26 ~· .ııl). ~) -. Harbın baş- 23 _25_23_30 Yarınki program ve k:l-

. · t' Sefir birkaç R"lin sonra iti- ra, serseri mayinleri, habersizce de- rafların maruz kaldıkları \'a7.l~·ct' !.~ng1Clndanber1 lngılı~lerm askeri za- p:ı.nış. 
bazı eşya h&Ia Almnnyaya girmekte mışt ır. ' ·n·' kr~J,., veı·ecektir. nizlere koyarak bil' nevi cihan şü- meydandadır. Onları hakiki ref< :1 v~ Yıntı hakkında şu teblığ neşrolunmuş-
Ve hele Alrnanyadan her nevi mamul ma namesı 1 ... ı h ·ıtı · · Mütt f'kl · k · · · tur· 

k 1 r . j. • ı : .., m~ arp ı n etmı~tır. e ı er, saadete ulaştırma ıçın mUttefiklerın · _ . . .. 
eşya bitaraf rnemle et ere gidebil- l1 <TI l z a fl) l Ta J ı 1 gı Hıtleri da_ha 8emih bir cezaya çarp- yaptıkları fedakarlık fevkalAde bil- Ha~p ._bae_I.ad.ıgından~rı 214/ ıngılız 
ıntkte idi. Almanya her eşyayı bita- .A; • • • tırmak içın ablukaya karar vermış- yUk ve mühimdir. Bitaraflann, yal- askerı o!~uştür. Bahrıye~eki telefat 
raf memleketleı·e satarak döviz te- _Bat tar:afı 1 mcı aa~ fed_e -. !erdir. Filhakika cani ile kurban bi- nız bunu nazarı dikkate almaları ve 1626 kişıdır. Malümdur kı, batırılan 

Muğla'da 
Pasif korunrra mın etmekte ve dövizle de yolJarı rar görccektır. Fak~t ne_tıce, ıngılte- ribiıtine karıştırılmamal_!dır. Mütte- İngiltere ile Fransanın bütün cihan RoyaI Oak z.ırhlısından 8?~· Kurajös 

kel\disine açık olan memleketlerden re ve Fransanın lehınedır. .. , fikler, yüz binlerce in!lanın hayatını ı milletlerinin hlirriyet ve istiklalleri t:\yyare g;mısf.nd7n 500 kışı _kaybol
ham madde satın alabilmekte idi. Londra, 26 (~ad!o) - Sonde-s kurtarm~k için öyla tedbirler 3:1mış- / için harp ettiklerini düşünmeleri ~A- ı:ıu~tu. Tıcaret fılosundan ~<>0 efra~ 
Şunu söylemek Hl.zımdır ki · bugün Taymfs gazetesı bıtaraf ~apurlarln ]ardır kı, Almanlar bunu bilmış ol- fidlr. kayıptır. Bunların 170 i denızaltı, 80 ı Muğla, 26 (Huı;u~i) - Dün öğle -
Almanyanın hanı. madde satın ala- yapılacak Alman malları ıhraca~~n~ sa idiler, mayin harbine hiçbfr vakit 1 mayın tarafından batırılan vapurlar den evvel :Muğlad~ pasif·korunma tec-

fçcrübel-er; 

bileceği memleketler mahduttur. tatbik edilecek ablukanın, snlı gunn efradıdır. rübeleri yapılmıştır. Saat on birde 
I\:endisine yalnız Yakın şark memle- nazırlar meclisinin yapaca~ı içtima- O t• Ha,·a kuv\'etlerinden 370 kişi ka- alarm işareti verilince pasif korunma 
ketleri ve Sovyet. Rusya açıktır. Bu elan sonra bir emirle tatbik mevkiinE' ma n m e ı yıp ve ölüdür. te~kilatı faaliyete geçmiş, halk civar 
tnemleketlerden de tabir caizse, eş- konulacağını ynzmaktadır. Bitaraf Fransız!~rın kaybı hakkında henüz dağlara ,.e Ş€hir civarındaki sığınak-
3'ayı ancak nrka kApıdan içeri ala· hükı1metlerin bu karar münasebe- ~ resmi teblıg neşredHmemişse de in- !ara iltica etmiştir. Tecrübe esnasında 
biliyor. Almanyanın qn kapısı kapan- tiyle ingilter~ hilkftmeti nezdind.e B l ı · o-il~z zariat!nın ~~rısı nisbetinde ol- şe?rin muhtelif yerlerine bombalar 
tnıı ve kendisini cenubi Amerika, şi- yaptıkları teşeb'Qüs üzerine dün lngı- U ,tı.arpten ga .. rp c, tkacag"" ına <hıgu tahmrn edılıyor. düşmilş, yangınlar çıkmış, yaralanan-
nıali Amerilca,-Çin, japonya ve ingil- !iz hariciye nazırı lord Halifaks bu - =*=- lar olmuştur. Vazifedarlar, büyQk biı 
tere, Fransa müstemlekelerine ulaş- hükümetlerin Londradaki mümessil- h lC de ~ y . t dikkatle vazifelerini başarmı~1ardır. 
tır•l) yollar kesilmiştir. Bununla be- lerini kabul etmiş, abluka karar~nın • znanaml}'OT UD!lllJS an *·--
raber carka kapıdan» eşya satın al- hitaraft9rı rahats17. ve izrar etmıye- Londra, 26 (Radyo) - Amerikada. ler. Bir gün İspanyada Bolşeviklerle B f / 
mak için ihtiyacı ohm dövizi büyük cek şekilde tatbikine itina edil.ece- ve cihanda bilyUk bir şöhret sahibi o- muharebe etmek için oğulları istenmiş, J.~ i St n.ıf askeri fe:-· 0 an Vapur Q1 
Cihan piyaaalarına mal satmak sure- ğini, fakat bu karardan vnz g~çıle- lan Ameı .. ku gaıetecilerinden Mils Or. ;·e Bol~c·vikler aleyhinde herşey söylen- Jı Londra, 26 (Rndyo) - Sentkleı· 
tiyle tedarik edebiliyordu. Şimdi açık miyece~ini bildirmiştir. T~ymıs ga- Vilou, Almanyacla tetkiklerde buluna- :niş, ertesi gün Hitier ve Stalinin doat it; ediyor adındaki Fransız vapuru ile bir balık-
denizlere mayin dökmek suretiyle in. zctesi diyor ki: rak Lonrlrnya. gelmi~ ve radyoda şu oltluklurı bildirilmiştir. Bir gün Polon- Alina, 26 (Radro) - Yunanistan- çı gemisi ve Ozburn adındaki İngiliz 
&'iltereyi ve Fransayı mukabele bil- ~Bevnelmilel hnkukta, fü'şmanın her l>eyanatta bulunmuştur: yanın Alm.'.lııy:ı ile miinasabatının kar- ela ~i!;'ih altında bulunan 1928 . 1935 Yapuru, bugün şimal denizind~ tor -
llıi11i1de bulunmıya icbar ettiğinden fiirlü.hnreketine karşı ingllterenin ted- - Uzun znmandnııberi sevdiğim deşce dcYnm ettiğinden bahsedilmh:, sınıflarına mensup askerlerin on bes pillere çarparak batmışlardır. Her üç 
hu dövizden de mahrum kalmakta- bir almak mevkiinde oldnğ't~nu ve lm:ı. Alman milletini bu defa ncs€siz ve bel- ..,ttesi gün Leh1ilcrin dünyanın en adi kılnunuevvelden itib.:ıren terhiııi hak- •?eminin de mürettebatı kurtarılmış. 
dır. İngilterenin ve ona tabi olarak la tamamen hakl1 bultınd'lı.;unu kabı· 'Htht l ulclum. Alm:ınlarda 914 te harbe !'nilleti olduğu ileri sürülerek Almnn kında hükıimet bir karar kabul etmis- tır . 
.Pransanın ittihaz ettikleri karar otmek HizP11dır. Bitar11.fların protes1< 'firdikleri sıradaki neşeden hiç eser Yı.mçleriııin bu milleti ortadan kaldır- tir. Bıı terhis kararı, vazivetteki selah Sofya. 26 (Radyo) - Almanl l\ -
Şüphesiz Alman iktısadi:y_att için ağır ~e sikAyatlerini mayin ha:_bi ilf!. ken- voktur. Herkes ha"lıin bitmec;ini bek- malan istenn;işti~. .. . sebebiyle karaı·laştırılmıitır. nn, Adolf adındaki büyük yolcu va-
bir darbe teşkil edecekt:_·. O derece- ;lilerin" de en bllyük fenalıf1;1 çekınmc: 1lyor. Almanların vatnnperverlikJeri Alma~ya~a gorduklerım h7P bun- n'+o- nı.ıru, torpiJJere çarparak batmıştır. 
de ki, Almanya şimdiden mayinle- Jen wı.pım Almtmyaya tevcıh etmeler 'çin hiçbir şey .iöırfenemez. Cepheye rnrdır. IIiJrrıyct, _adslet \:e ınsanltk Z l •• •• Mürettebatmın mühim bir kısmı kay-
rin kendisi tarafından değil, ingiltc- icap

0

etmektedir. koşarak ölümü göze alacaklar, ancak düsturlaı:ı naz!l~rın nle~hınde_ r:alış ~ eızele Gumuşha- ho_lm .. u t_ur. Bundan başk_a, Lehliler'ıı 
re tarafından döküldtiğUııü iddia et- Londr~. 2G (R:'\r1yo) - Alman

1

~. ıazi gençleri olabilir. Fakat Alman maktttd~I. İ~g!lter:de ıse mıllet. t~k Bıhm.skı adında ;reni bır vapuru d? 
nıeğe başlamı,tır. Almanlar, ilk bir rın n•anvatik torpillcrlni a"'.'hrcnk !?'". "Yli!leti harbin neticesinde mağ!Up ola- ruh halınde bmeşmış, elele vermıştır. d h şimal denizinde batmı§hr 
k~ç gün içinde de bu kanunsuz hare- nüllü kimcıeler l'rr.ndı<Tı hakkı~ıia1 ağını bili:,-cr ve bund&11 emindir. B ı !nsanhk namına mücadeley~ devam ne e asar yaptı * __ · __ 
ketin mesuliyetini üzerlerine almak teblilZ' ilıerine binlel·ce gene :;·e hıllıa'- 1rndar meyus olarak harbe girmiş h1r r,den 111gi11ı ve Fransızları takdir et- .. .. - 0 0 

istememişlerdi. İlk günler zarfında ·a. halıl-:çılar müracaat etme~e b:ışla . 'Tllllet yoktur. Zira yaşlılar cektil{leri mcmek imkfinsızdır. İngilizler. kendi- Gumuşhan~~ 2~ (Husus~) A - Son Zonguldak 
&-emiler mayinlere çarparak battık- mışlard1,.. A .. ıkmtıyı asla unutmnmışlardır. l\Iille., !erini kara günlerin beklediğini bili ze2z~lcde Gurnüşhane vılayetinde 
Ça, bu mayinlerin kendileri tarafın- Gönüllillel"i k:ıYrl~ı1f'n h•lSUSl htır" rtık bir ~'erden bir yere giderC"k harp yorlar, fakat bunlara göğüs gerecek- muh~~ zararl~r olmu~tur. Hal kevi c_ al ıs> ıyor 
dan dökülmediğini. !,.ddia etmişlerdi. '!liir?.l'a::ı.th rrn ç0Jrlııırundan, pazar ~1- •tmek tehlfüesi içinde vakit geçirmE'.k- !erdir ve neticeyi kazanacaklarından Şıkırk nahı.resinde bir köyde 15 ev 
Anlaşılıyor ki bu birkaç giln içinde '!la<ıına. r~n.men hugün de çalışmag. ~en, sürüklenmekten bıkmış ve bütün emin bulunuyorİar. ~-ı~ılmış, diğer bir köydeki 100 ev, 
dünya efkarıumumiyesini iskandil mecbur o1mu tur. .\lmırnı.,,. t:ımnmen şasırmış haldedir- ıçmdc ~.tu_:ulamaz hale gelmistir. 
~ttiler. Ve reaksiyonun pek kuvvetli Roma. 26 (Radvo) - Pap;ıhk m·• ''U ı Po~ta koyunde bir ev yıklımış, 4 kişi 
)}madığına hükmetmiş olacaklardır •·ammın nasiricfkarı olan Ooservanor.: ·versu gazetesı· yaralanmıştır. Diğer köylerde de yı-
ki mayinlerin kendileri tarafından dö Rom:>nrı r:a7e1p<ıi. fJmrınyanın torpı .i '' kılan evl~r çoktur. Dıvarları ı;atla-
küldüğünü itiraf ettiler ve bu yeni harbinden hııs:uı<> W'1 .ı:-n :-ararıı:ı;ırı mış ~v mıktıırı pek fazladır. Vali ve 
hlüeadele yolunun ingiltere için müh in<dJte:rPrıin ;ıhı.c::ı.rn rrıık~hıl ted~1~. 1 'fl.Jll•ltıA ş .. ~ fl•ffl._;z /#(!>met lıno••n.;; hakkında :ııhhıye nıemurları, zelzele olan yer-
lik olacağını söylemeğe başladılar. ıerdcn drı\•rıc;ık z:ırarıhm co'k buHı 'YI - / , ,.')' .. "4 !erde tetkikler yapmakta devam edi-
A.lmanlarm ilk izahı esasen kimseyi rıldu~nnn kavcletmekte ve l)itaraf d0 v yorlar. Açıkta kalanlara icap eden 
ikna edememişti. Çünkü ingilterenin 'efürin, müı;tereken Almanyayı prr YQZ(llğl makalede ne diyor? yardımlar yapılmıştır. 
kendi münakalesini kendisi kesrneğe 1esto ede•'eklrrine i 11ır.i1tf'fP.Vf' bac;vı." *·---
te~ebbüs etmesi, akla sığar iş değil- mahrım h::ınet!e karc;ılamakhdır. . 1 ~111/939__ t~rı~u o~i:versu1 gaz_e-I milleti, dahil~ yapıcı faaliyetlere . ~Ü- Ankara maçı 
tlir. Kaldı ki son haberlere göre, bir Londrn. 2fı rn ,.,r1ra) - ~·rnda\ teı;ı İsmet !ııonunun reıs;cumhurluga kunetle ve bıız::ıt kendi nefsine ıtı -
kaç ingil:z harp gemisi de mayinlere niso::ı.ç gazetcc;i. İl'!ı>"!liz an;iral~ı~ınır ;€~ildiğinin birinci yıl<l"ni.imü başlı~ı madla devama ve bugüne kadar ol- A k 
çarparak batmıştır. AlP'lanların ıYl~ny:ıtıl<. torpı~lerını ol, altında neşrettiği bir y~zıda şunları du~u gibi hiç bir şüpheye mahal bırak- ".\foh ~.ar~, .. 26 (Radyo) -. Bugün 

Fakat mayinlerin kendileri tara - dnkları yerde pnthtnc~k h·r fo'rm~_ı yazmaktadır: madan sağlam, şerefli ve daimi bir . a ızguc_u st~.dında Harbıye ld -
f.t ndan döktildtlğünü itiraf ettikten bulduğum~ ve tatbikata baolanm~k ıı- «İsmet lnönünün, Türk milletinin sulhu temin edecek her hangi bir faali- ma~yurdu ıle Guneş takımları ara -
!\onra şı'mdı· Almanların tekrar birin- zere oldugunu haber vermektedır. mümessillerinin mutlak itimadını haiz yeti takviyeye azmetmiştir.> ~ın a Yapıl~n maç. ı - 7 ~~rbiye ta-

Qlarak Türkh-e cumhuriyetinin men- ımının lehıne netıcelenmıştır. 
Ci izaha geri dönerek mesuliyeti ü - son derece müessir ve hatta mUh- ··aatlerini ve. mukadderatını tedvire Baltık DevJetlerı• Astkekri fabrikalargücü_ ile Maske-
zerlerine almak istemedikleri haber rktir Bu denizlere hı.kim olan bir başladığının birinci yılı bugün tamam ,. sp~rh a ımları arasındakı müsabak~ 
Veriliyor. Bu, olsa olsa, ingiltere ta- dı vle.tin h.usu!'!iyetinden doğan bir V3 ılmaktadır. - Baıtar-.fı 1 inci aahifede - ço eyeca,:ılı ve. alakal~ ~lmuş O - 1 

Zonguldak, 26 (Hususi) - Dfin 
Zonguldak halkevinde tertip edilen 
köylü gününe. köylerden gelmi~ olan 
kadın ve erkek 500 kişi iştirak etmiş
tir. Halkevinde lıasbuhallerde bulu
nulmuş, 500 kişilik öğle ziyafeti eok 
samimi bir hava içinde geçmi.$. \"a
li, l•~rti başkanı, belediye reisi. kö.r
lilleı·lc çok yakından alakadar cıl
mu .. ıardır. Öğleden sonra halkevinin 
sinemasında bir konferan~ verilmiş 
ve (Ateş) piyesi temsil euilmiş, ayni 
zamanda Hatay filmi gösterilmiştir. 

Zonguldak, 26 (Hususi) - Zon .. 
guldakta 18 yaşmdan yukarı yaşta 
olanlar için halkevi tarafından kurs
lar aqılacaktır. Hazırlıklar ikmal e
dilmistir. 2000 e yakın vatandaşa o. 
kuyup yazma öğretilecektir. 

---*·---
l'afından alınan mukabele bilmisil .e. tt'r Belki de A manya !çin talih- Reisicumhur İsmet İnönü, yüksek tur. ~o~~e askerı fabrı~al~rgiJcürıQn galibi-
tedbiri karşısında Almanyariın rica- z_ı:\l~k;iı~ Fakat 125 sene evvel Na - meziyetleri ile, ilk ihtimali, kendisinin Londra 26 (Radyo) İngiliz- }e ~ fıe._ sona ermıştı.ı::. Hakem, mtisa- U r ' d 
~~~isiı~;;1~J::si~~ry:~;~:n::r!~~~: ~ı~lyonl~ ve 21S sene evvel ikinci Vil- s~:.cfi . ola~ biiyü~ Atati\rk tarafından ce Observe; gazet~si, ingilterenin ~!~·e;a~r eh~reket.~ttıgınden oyun sert f Ta ya var f 

Inhisarlar Vekili 

larından denizlere mayin dökmekten helm Almanyasiyle İngiltere arasın- 'luı:kıyenı;ı, ~l:ıl~ıli ha~,n~!nd~ yapıla~ Almanya ile mün::ışelıatından bahse- ista~:::;J:t~ı. Urfa, 26 (Huf;usi) - Gümrük vto 
d k. ilca dele de öyle bir şekil al- rlerın yenılıkıcr:n taln ıyesıne, azmı derek Almanların dört hedef takip 1 t b · inhisarlar vekili B. Raif Karadeniz, 

Vazgeçmek istiyebilirler. Fakat ge- m~ş ~: malüm olan cereyanı takip e- ve dirayeti ile 7ürk mill~tinin muka.d- ettiklerini yazıyor ve diyor ki: Jik ın~:U;~~~, 2~ (I~ususi) -. ~ugfü1 dün refakatlerinde umumi müfetti~ 
bek Napolyon zamanında ve gerek derek. ma1Um olan neticeye varmıcı- deratını ternk.nye ve za ere ulaştır - Bu hedefler sunlardır: ı>er takımı < .a! ına evam edılnuş, Fe- B. Abidin Özen ve gümrük muhafa-
o~nükde~~~fe,iç~~~~ i~~~::~;~;e h~:~ tır. Yeni Almanyanm iktısadi bir ki- maya .a:vam ·fıt~.ek ol~uştur. . 1 - ~üyük Britany:ıyı abluka c- Beşiktaş ta~:~! t;k~m~na ~l - 10 golle, za umum komutanı olduğu h:ıldc Ur-
a!ınan tedbirler, gürültülü ve muhey- fayet 1l~to_lk~ti~ası.bo~yalteta b«ı?rayvatazsı·!heta~ ~isi!ti~~~z~~· ~l~~ 1~;1~~s1fn~n~~ ~:;: ~eetreeksohkımçblk~ şey yapamıyacak vazi- sarllay da. Süleym.aniye. t:~u~~n~~a:a~ faya gelmiştir. Vali B. Kuzun Dem~-
,.. 1 kl b ı.- h b' po ı ı a:,ı J ' 1 J .... go e "'al ı ı d re!, vekili viJavet hududunda, beledı-.• ıç oma a eraı.;~r. ar ın neticesi sı.-. kt .k,urtulmak için düşünül- uelmilel plfınc~n, su~ ve teşriki mesai 2 _ Bita' fl· t' - t . 

1 
. 1 e ıp eg mış er ır. " k 

lizerine o derece müessir değildirler. düsme en . . E- b 1 polWkası takıp etmış ve avni zaman-
1 

, ra arın ıcare ış erm - =·*·=- ve reisi. parti erkanı ve hal d,a ş_e-
~ır· denı'zaltı o-emı'sı' haber vermeksi- "c: birer tedbırdır. ~ger un ar ta- d . 1 b. . 1 T ... k ' . va nız Almanyanın emrine hasret- hir hududunda kar"ılamı~tır. 'ekıl. 

• mu., . 1 ·d Al a do a sarsı m:ız ır azım e ur ıyenın, · k M J k • k t k'latı t tk'k 
Zin bir ~·caret gemisini batırınca, hakkuk e!m.ış o sa~ 1' ~any . -· emniyetini, istlk!Alini ve otoritesini me ' . em e etJ mı•z hududdaki gümrü e§ ·ı m e ·ı 
dhünya e anumumiyesı·nde derin bı'r · lere hakım olan devletın bugün k t 8 - Bıtarafları Alman davasına ve teftiş için Urfada iki gün kalacak-nız müthiş ve mühlik orumuş ur. -ı k l:-/ 

eyecan uyanır. Bir gemi bir Alman şahid olduğum~z _ Bu karışık zama.nlarda kiyasetiyle, bag ama ! . . . . c, ektrikf e SÜS/eniyor tır. 
lı:ıa.yiniI\e çarparak batınca ayni he- tazyikinden kuıtulm~ş ?1~ca~t\ ~a Türkiyenin h~rici sıya~etini, bitarafa- A4· -..1~ıncı hedefı elde etmek ıçın K N ' 
l'ecan bitaraf memleketlerin efkarı- hakkttk etmeden mu are e ~~ a ~- ne bir karakter vermı;k ve sulh taraf- kafı dovız bulmak. Muş, 26 (Hususi) - Geçen yıl ay zer, OrVeÇ e 
nı tekrar sarsar. Fakat bunlar ingil- ğına ve bugünkü cereyan_ı t~kıp et.tı- tarları kadrosuna ithal etmek Bal _ Son bir planda Baltık denizinde ~ıhhi. suya_ kavuşan Muş, şimdi de e- • • • ? 
tere Jçin teHlfi edilmiyecek .zarar- ğine göre, Almnnyanın, ı~gılter~-~le trnnlarda emniyet ve teşriki ~esaide çalış_~nk ve bu maksadla Estonyada .ektrık ışıgına kavu~muştur. Şimdiye mi gıdı yor 
laı- değildir. ayni şartlar altında karşı aşan uş- bulunmak hususunda bağlamaya mu- teşkılat Yapmaktır. kada~ kOltür muhallesi, çocuk hah- • 

Diler taraftan denizlere hakim 0 _ manların akıbetinden kurtulmasına vaffak olma:n, Tiirkiyeye karşı her • Rom~nyadan son zamanda fazla ç~Jerı, hiikOmet _koırnğ'ı, qalkevi, re- Paris, 26 (~adyo) - Kopenhag -
l~n ingilterenin müracaat ettiği ted· imk~n yoktur. Ş ESMER kesin, snmim! ve sadık dostlarının petrol ıstenmiştir. Bunun sebebi Al - n1 caddeler ve dığer y~pı!ar ile beze- dan haber verılıyor: . 
bırler gürültüsüz olmakla beraber, A. · _ W' saygılarını kazandırmıştır. 1 m~.nyanın sun'i petrol istihsali için nıtn Muş, elektriğe kavuşmakla bir Sa.bık Knyzer Vilhelmın Holla_ı:-
~~~~;;~~~~~~~~~~~~~~~e~&~'~~-~~&~~~~~-~ Büyük Atatürkün bu muhterem ve eJınde bulunan kömürden d~ha faz- kat daha medent b~ ~ehir halini al-' dadan Norv~e gitmek arzusunu gö~ 
f(u .. ltu'·rpark sı·neması Telefon 315 J 'liraYetli halefinin idaı·esi altında Türk ıa~ına ihtiyaç hasıl olmasıdır. mıştır. 1 te:rdiği söyleniyor. 

6 & M&U + *"l\ 
E L H A M R A Tayyare sineması J-l.elefnn 3B46 Bu akşam 

Mevsimin en güzel ikinci filmini takdim edecektir. 

1 Beş kuruşla devridlem 
Komikler kralı FERNANDEL 

İdaresinde Milli Kütüphane sinemasında 
BUGÜN 

Senenin en büyük aşk ve hicmn filmi . . 
SENiNiM Tarafından tem.sil edilmiş zevkli ... Neşeli ... Kahkahalı komedi EBEDiYEN 2- Kırklık Kadın (STELLA DALLAS) 

FACİA ARTİSTt Fransızca sözlü 
RUT CHATERTON Yaratanlar: Barbara StanwYk - john Bolos 

Tarafından temsil edilen ahlaki, içtimai ve hisst dram Ayrıca: EBEDI ŞEF ATATÜRK ün onuncu Cumhuriyet bayramında 
Ayrıca Metro jurnal - Mfki Türk milJetini kutlulaması ve öğtitlemes~ f_ilmi. . 

Scam'llar : Kırklık kadın 14.30-17 de Beş kuruşla devrialem 16,30 ve 1 Foh Jtıornalda: Dünyanın en son hadıselerı. --' 
21 de Seanslar: 14-16.30-19-21.30 da 

Cumartesi Pazar saıtt 12 de 6 kurusla devrialem filmi ile bWar. 1 '•••••••••••-••••••••-••--

Bugün 
Şimdiye kadar gördüğümüz filmleri unutturscak senenin en kudretli 

eseri 

HARP (LABATAY) 

CHARLES 

Türkçe sözlil Yeni kopya 
Oynayanlar 

BOYEN. - ANNA BELLA 
Ruhlarda insanlığın bütün ihtiraslarını, vicdanlardfl beşariyetin acı

larını bu filmde görecek. iniz. 
Seanslar 3-5-7 ve 9 da 
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Sahi!~ ' 

Günün meseleleri: 

Mayin Harbi 
lvlayin harbi ile yeni bir mücadele 
usulü bulununcaya kadar lngilte
re' nin şark sahillerinin gemilere 

kapanması ıcap edecektir 
Almanyanm son günlerde tutbiki- yük bir mayin hal'bine mli~mit cleğil

ne başladığı mayin harlJi tetkike de- dir. Almanların mayin dökücü gemi
ğer bir mahiyet :ılmıştır. Son iki gün leri ingilterenin garp sahillerine ka
içlnde 12 ticaret gemisi ,.e ikisi muh- dar uzun bir seynhnti göze alamnz
rip ve biri mayin tarayıcı olmak ü- !ar ve bilhac::sa kuvvetle karakol e -
zere üç harp gemisinin mayine çar- dilen Dover boğazından ~Ianş deni
parak battığı ögrenilmiştir. zine giremezler. A1man mayin dökü-

Geçen büyilk harpte şimal deni - cü denizaltı gemilerinin dökecekleri 
zinde muhripler tarafıntlan büyük 30-40 mayinin de ancak bir iki ge -
mikyasta mayin harbi yapılmıştır. ln miye zar:ır vermekten baı:k:ı miihim 
gilterenin şimal sahilleri ile Norveç bir te iri olamaz. 
:ıahilleri arasındaki 200 mil imtida- Denizaltı gemisi harbi u>ıulünün 
dındaki geniş sahaya hatta Alman yanışladığı bugünlerde harbin ba -
denizaltı gemilerine geçit vermiye- şındanberi Almanların müttefikleri 
cek şekilde Amerikalıların v:ırdımı tehdid ettikleri e. rnrengiz harp usu
ile mayin dökülmüştü. Keza ::\!anş lü bu yeni harp "ilahı ile ba~Jamış 
denizi methalinde ve Dover boğnzı- bulunm:ıktadır. 
nın şnrkında ve Alman sahilleri ya- Gelen haber)el'clen yeni mayinlc -
kınlarında müttefikler bliyük mik- rin yaptıkları infilaklerin egkilerine 
ya. ta mayin tarlaları meydana ge- naz:ıran çok şiddetli olduğu ve Qırf 
tirmişlerdi. Almanlar da ingiliz sa- infiliikin tesirinden incansa da bi.ı
hillerine karşı büyük mikyasta mayin yük zayiat veriluiği anlnşılmakta
ler dökmüşler ve ingilterenin garp dır. İlan edilmeclen atılan ve bitaraf 
ve şimal sahillerinde müteferrik nok- ı yolcu ve nakliye gemileri üzerinde 
tııları ayrıca mayin dökücü denizal- insanca bu kadar zaviatı mucio ol:ııı 
tı gemileri vac;ıtasiyle kilçiik mik- ve demir zincirinde~ koparak -cıer!le· 
yustn ?J ayinlemişlerdi. Hattn bunlar- ri bir hale geldiği zaman z:ıtillhnre
dan bir tanesine bir ingiliz kruvazö- ke olar'l k zararsız bir hale gelmedi
rCi çarparak batmış ve buz denizi ği anlaşılan bu mayinlerin istimali 
yolundan Ru. yaya gitmekte olan hukukudüvele tamamen münafidir 
harbiye nazırı Kiçner de boğul:ıhlar Mnamafih müttefiklerin bu yeni ilfı 
urasında bulunmuştur. Büyük harp - ha knrşı açacakları mik:ı<lelcnin mu. 
te mayin harbi de, dt!nizaltı gemisi vaffakıyetle neticelenınesiııin gecik. 
harbi gibi mUttefiklerin büyük zıı - miyeceğj şüphec:;izdir. 
yiat vermelerine sebep olmuştu. Amiral Fahri Engin 

İngilizler 1916 -1917 senelerinde SAMSUN MEBUSU 
denizaltı gemileriyle mücadele et- ------------

Hakimlerimiz 
Arasında 

mek için yeni yeni u uller ve vasıta
ar aramışlar ve bulmuşlardır. Ay

ni zamanda mayin harbine karşı 
milcadele için de müteaddid çarele -
r~ baş vurmuşlar ve nihayet paravan 
illetini keşf etJ\ıişler<lir. Bu aletle mü
cehhez olan gemiler baş tarafların -
aan iki )·ana geminin sura ti ne açı- Yeni terfi ve nakiller 
lan ve 8-5 kul.aç derinliğinde seyre- 80 Lira maaşlı Salihli ağuceza iş 
den bu aletlerm bağlı oldukları ku - le . . .. . tl ilk 11 f r h 
\"etli çelik halatlar, mayin tellerini krrnı .ruır.e r~. m e ufga akı~·~ ~:liy~ 
kesmek ve geminin yanından uzak- emesı reıs ıgı~e ~. 

k · · · ceza mahkemesı reısı B. Serret Tan, 
la~tır!11a suretıyle mayınlerın ge- 70 lira maaşlı Ankara kadastro hakim· 
mılerın altında patlamasına muvaf- 1. ~. 'I . k 1 stro h:'\kı'm · B I-lo -
f k. ti · ı t B tl ıgıne .. \ ~nısa ac a ... ı . " 
a ı~·e e m~nı 0 muş ur. u s~re .e oip Koral, Kütahya rnüddeiumumili-
~ayın harbı ?.c ta:n~men tehlıkesız ğine Kırklareli miidcleiumumisi B. Ce-
bır ~a~p usulu. halı~ı almıştı. mal Günay, Antalya ağırcez:ı reisli 

Buyuk harbı takıp eden :.ulh ğine Cebelibereket ağırceza reisi B 
devresinde paravan aletlerine karşı Galip öztilrk. 60 lira maaşlı Alnnvr 
koymak üzere yeni aletler ke. fe ça- hakimliğine Niğde mücldeiunıumisi B. 
lışıldığı ve bunun için müteaddit a- Tevfik öner, Salihli sorgu. hilkimliğim 
!etler ve usuller bulunduğu duyul - mülga 'Kula "orgu hakimı B. Kemal 
muşt~. Sorguç, Şebinkarahisar reisliğine Kü-

Sir john Simonun ingiliz radyo - tahya müddeiumumisi E. Tevfik Ar
sundan öğrenilen avam kamarasın- tuk, 50 lira maaşlı İzmir ac::liye cezn 
daki beyanatmda Almanların mik- hllkimliY.ine )lalatya müddeiumumis· 
natuıi mayin kullandıklarından ve B. Ali Rizn Kutlar. Salihli asliye aza 
bunun Lahey_ muahedesine mugayir lığına mülga Kula _ nsliye azası 
olduj'undan ve hatta en son iki ay Bay İlyas Liitfi Oguz:. ~alihli 
evvel gayri insani harp vasıtalarına nıildd~iumumili~ine Kula muddemmu
müracaat etmiyeceklerine dair ver- misi B. Fazlı Özt.'rn. Tercan hakimli 
dikleri sözil tutmadıklarından acı a- ~ine Bodrum eski müddeiumumisi B 

(~NADOLU) 

Dünkü Ş · t maç arı çok 
heyecanlı geçti 

.. 
Ateşspor galip, Uçok ııe Doğanspor 

Olivier ve şürekası 
Limited 

VAPUR ACENTASJ 
Atatürk caddesi Ree~ blnası 
Tel. ~443 

Londra ve L:\•erpol hatları için 
piyasanın ihtiyacına göre vapurları
mız sefer yapacakiardır. 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Cocuk Hastalıkları • 
Mütehassısı 

27 Te~·inisuiıi gg9 Paz!_rtesi 

V. F. Henri Van Derze 
VAPURLARIN HAREKET LiSTESi 

Amerikan Ekspert lines, İnic, Nev• 
york. 

Nevyork için . 
cEXPORTER> vap. 10 sonteşriıı • 

de bekleniyor. 
cEXCHESTER~ vap. 11 son tef• 

rinde bekleniyor. 
cEX.l\f İNSTER~ vap. Sonteşrin iki~ 

Cj nısfında bekleniyor • 

D. T. R. T. Budapeşt 
Tur.a limanları için . 
cDUNA> Mot. 18 son teşrine dof-. 

ru bekleniyor. 
Hastalarını 11,30 dan bire kadar 1 

Diin Alsancak spur ı:ıahasındu sild nü vermı'ştir. Yan h:ıkem ı'tı'raz etme- B cKASSA> mot. Ik kanun başlanlrk • P.yler sokağındw Ahenk matbaası 

takımları beraberedirler. 
maçlarının dömifinalleri yapılmış- yince oyun tekrar nısıf sahadan baş- cında bekleniyor. 
t yanında kabul eder. t t ır. lamış ve devre 1-1 berabere bitmiş- ·--------------' cT SZA> mot. Ik kinun liatlan,. 

Hava serin olduğu için oyunları tir gıcınd abekieniyor. 
pek az seyirci takip etmiştir. İkinci devrede maçtan galip çık - 1----0peratör---- Service Maritime Roumain Bucareıt 

:-\teş 1 Altay O: rnak azmiyle oynıyan Üçok takımı 
Ilk oyun Ateş ve Altay takımları var kuvvetiyle Doğanspor kale!'ıine Cevdet Mustafa 

ar:ısında hakem B. Feridin işareti_.-le yüklenmiş. fakat. bilhas~a )';Olaçığın GÖNENDEN 
ve Ate~in Altay kalesine kadar da. daima ofaayide kaçmasiyle yapılan 
yanan :4eri hiicumiyle ba~lamıştır. hücumlardan istifade edememiştir. Memleket hastanesi baştabibi 
Feri elin ı 8 çizgisi dısından yerine.le .i\Iaamafih Üçok, hakim oynamı . • 2 inci Beyler sokak furun kMr,ısı 
çektiği şiit Alt,;ıy kalesinin üst dire- zaman zaman inkişaf eden Doğans-
ğinden a\'Uta gitmiş. maçın ilk daki- poruıı hücumlnrını durdurmnğa mu- No. 26 
kahtrda arzettiğ'i manzara zevk ve vaffak olmuştur. Bununla beraber 
heyecan uyandırmıştır. nu sırada a- her dakikaı;:ı zevk ve heyecanla ge- •-----------19!:<-• 
kınlar mü~avi derecede ve süratle çen oyunun bu kısmı her iki takımın Operatör 
inkişaf etmis, fakat her iki kale ö - ı-arfettiği gayrete rağmen golsüz 
nünde hazırlanan müsai<l vaziyetler. geçmiş, oyun da 1-1 berabere bit- Dr .Asi} Mukbil 
elen muhacimler istifade edememiş- miştir. 

Atakam tir. Birinci devrenin son dakik_aları Şild maçlarmın kaidelerine göre 
Ateş takımının tevali eden l'emeresiz iki takımdan birisinin galip gelme~i 
hücumlariyle geçmiş ve devre golsüz icap ettiğinden maçın temdidi lazım Memleket haıtahan~•İ operatörü 
berabere bitmiştir. gelmişse de hava kararmış olduğun- Hastalarını her gün 3 ten !lonra 

Köstence Kalaı ve Twıa limanlan 
için. 

Bukureşti vapuru 24-11-989 d._ 
bekleniyor. 

Societe Commercia!e B'ldgare D• 
Xavigrıtion A Vapeur - Varna 

cVarna> vapuru 28 sonteşrinde bek 
}eniyor. 

Haifa, hkenderiye ve ~ort Salt 
için mal alacaktır. 

Haif a lak~nderiye ve Port Sait içiıa 
c ? » vap. 15/20 sonteşrin ara• 

!lında bekleniyor. 

Vapurların isim ve tarihleri lıalt• 
kında hiç bir taahhild alınmaz. · 

TELEFON: 2007 - 2008 İkinci devrenin virminci dakikası d~n ~?'t~~ ~.zatıl~mamıştır. Şu .hale Birinci.kordonda 312 numaralı Ja. 
alettevali biribiriıı( takip eden Ate- gore onumuzdekı hafta da aynı ta - kinyon apartmanında kabul eder. 
şin hücumları ile geçmi ·.Alta,· kale- 1~11? 1~r karşı laşacak, ve oyu!1un ~n- Telefon: 3537 1 
sinin geçirdiği btı taıwik ile 2ı inci lı.bı r.ın.a!e kalnn Ateş takımıyle şılrl ·-------------~ D o K T o R 
<lakikada !"eridin uz;ktan çektiği fınalı ıçın karşılaşacaktır. 
bir embol cezasiyle neticesini ver- * 
miştir. Ateş bir gol knzannrak o-ı ga Nöbetçi eczahaneler Eksir Şahap Fuat Naim Bayraktar 
lip vaziyete girinc.e ço~ ~ena oyna· Bu gece Kemeraltında Birlik( Kn- . 1 E:§refpafa hastanesi Cildiye n 
ya.!1 Altay ~u?a~ımlermm. uyuşuk - rantinada Karantina, Kemerde Ali Basur memelerini gi- ' efrenciye mütehauııı 
l~.gundan da ı~tıfoadc ed~ı ek daha Hayreddin, A!sancakta Snğlık, Tilkilik- Hastalarını her gün muayene-
guzel ve daha ınsıcamlı bır oyun çı- te Erzacı Faik eczahaneleri açıktır. derı·r K VV t • rk k· hanesinde öğleden sonra snat 15 
karmış, fakat bnşkn gol de yapama- • u e ı, e e de kabul eder. 
mıştır. Oyun 0-1 Ateşin !eninde sona 1 Taze temı·z, UCU2 1 ı · .... · · t ·h tt (3 ncil Beyler) Şarnh sokak 
ermiştir. t 1 gt, lŞ l ayı ar ırır No. 8 
Doğanspor 1, Üçok 1: j 1 A 
Altay - Ateşspor müsabakasını, aç • 

Üçok - Doğanc::por karşılaşması takip • 
etmiştir. Bu maç başlar ba~lamaz SAYJN OKUYUCULAR DJKKA Ti 
Said ilk dakikada Fethiyi atlatmış Her türlü tuvalet - ••• 
ve Üçokun yegane sayısını kaydet- M ·ıı • b •ı • • miştir. Maamt!fih bu sayı Doğanc::po- cesİt/eri l l.A pıyango av· ı ıgv l 
run maneviyatını, tahmin edildiği gi- ' .. 
bi kıramamış, 8 inci dakikada solaçık Hamdi Nüzhet E k 
Abbas bir fırsat yakalamış, fakat fiman i tap evi 
çektiği şUt, Üçok kalesinin yan d ire- ç 
ginden avuta gitmi~tir. 2s inci daki- ançar Milli piyango biletlerinizi (Etiman kitap 
kada Doğans12or tekrar hücumda i- • J / f) 
ken çekilen şütu. Üçok ır~1 ecisi. top Sıhhat eczanesı" evınaen a ınız. 
kuleye girmeden yakalamıştır. Hükumet caddesi No. 50-52 ...,. 

llakem o anda hfidise verin den 
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pek uzak olduğundan toJ>u~ k:ıle i- Başdurak Biiyük Salepçioğlu ha- ç Y1lbaŞ1 1rJ!;fl:rJ. de sat?lnwlı;Jfdır. ·"'imdiden tedarik ediniz. 

çindcn çenildiği zannil~ gol hükmU- ,.n.ı.k ••• ·ır.ş.ıs.ın .. d_a ________ -" 

T. İşBank sının 
1939 K. Tasarruf İkramiye Planı 

32,000 L i r a M Ü k a f a t 
KURALAR: 1 Şubat, 1 Mart, 26 Ağustos, 1 Eylül, 1 ikinci tetrin ta• 

rihlerinde çekilecektir. 

lKRAMIYELER 

Ankarapa as 
--•ıı 

Lokanta ve Pastahanesi 
En müşkülpesendleri tatmin edecP.k derecede mükemmel olan lokan

ta ve pastnhnnemiz bir aile yu\•ası samimiyetini haiz, temizliği ve nc!fase
ti ile beraber fiatleri tahminin çok fevkinde ehvendir. ~Ievsim mUnase
IJetiyle en temiz ve modern bir salon haline ifrağ edilmişlerdir. Teşrif ede
cek zevat sözlerimizi11 doğruluğuna şahit olacaklardır. 

IBRAHIM SENNUR 

cı şikayet ettiğini gördük. C'~~il ~~bek. ~iresun ~~l~ye. huku~k 
Batan on beş geminin paravan lı~kımlıgı~e Man~sa su~~ ha~ımı B: ~~- 1 Adet 2000 liralık 

aleti kullanıp kullanmadıkları an - mıl Tepecı, Manısa muddeıumumılıgı- .. 
2000 lira • 

Dikkat !aşılamamıştır. Fakat iki muhribin ne Manisa a.z~.sı Ziya G_ö~al~, Manis~ 5 • 1000 
ve bir mayin tarayıcı geminin iki gün n~nhğına Gür~n ceza hakım~ P:· B~k· 8 • 500 
içerisinde batması mühimdir. Çiin- Koca~allı. 4?. lıra maaşlı ~~lıhlı n:lıY<' 
kil bu harp gemilerinde muhakkak a~nlıgına ~'Iulga .Kuln aslı~ e aza ı AB. 16 250 
paravan aleti vardır. O halde para- I~em:ı]~rldm ~k~ıt. Kula Ah~kt~k ha -
van aletlerinin yeni miknatısi mayin- kımlıgı_ne Salı~lı .h~kuk ~akımı R. ~e- 60 • 100 
lere karşı milessir olmadığı anlaşıl- refad_d_ı;ı. Deı;ıırcıoglu, \an rı;Uddeı~-
maktadır. Batan japon gemisinin ~umılıg ne ~~rabu~un mild_de!u~_umı: 95 • 50 
kaptanı ifadesinde gilndilz seyret- ı n. I~emal 1_or~~oglu. Dcnız.!ı m~ddeı 11 
tiklerini söylemiştir. O halde mayin- L1f!1 1!mı muaYınlıg.~'1e Ilgın mu~.deıu~u 250 25 ._ 
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!er serseri değildir. Zaten serseri mı.sı B. l\~L~~~ar Soyle~ez, ü:,ı:nıp.mııd- ıı 
mayinlerin gemilere çarpma~ı pek de_n~mumılıgıne Bo;:cloga!1 mud~eıumu- 4 5 32 00 

• 
• 
• 
• 

• 

nadir vukua gelen bir hadisedir. Bir m;s~ B .. ~~foammer R:.ıhl'lı . .l\fanısa, sul~ 3 ' O 
serseri mayin geminin tam ilerisi is- hakımhgıne Afyon az~c::~ B:v . .Necatı WW + FA·'*'• . . . . . . 
tikametinde olmayıp biraz yanda Ba~al, ~nta~ya ce~a. hakımlıgıne Aln- T. İş bank~sı.n~ ı:ara yatırm.akla, yalnız para bıtırikt:rmış olmaz, aynı 
kalsa geminin baş tarafında çıkar_ ş;.hı; muddeıum~ı.~ıs ı B. Ha~ d_ar. E~c:_~. zamanda talıhınızı de <lencrnış olursunuz. 
dıi'ı sular mavini büsbütün gemiden 3u lıra :maaJlı N ıgde ~oı:g~ hakımlıgı- "":."'""' ... !'"' ..................... --........ ~ .. ··":' ... ! ........... _ ....... _ .............. :-
uzaklaştırabilir. ne Tekırdag sorgu~ h~kı~~ B. ~~ad El~mır Levazım Amırlıkı Satın Alına : 

P Al t• . il . 1 1 v Aker. Kula ceza hakımlıgıne Mulga : K . l : 
ara~·an a. e ın!n m essır 0 mac ~gı Salihli aslive ceza hakimi B. Ömer : onıı~yonu l dn/arı : 

bu yenı mayınlerı t~ramak ve temı~- Talat Erk~en, :Kula sorgu hakimliği- : : 
lemek ~evcut mayın tar~yıcı gem~- ne Salihli sorgu hakimi B. Celfıl Ayhan l zmfr levazım aınirliği satın alma kom.i,<tyorıurıdan: 
lerle rnümk.n!1 ola~_ıyacaga benzı- Çölemerik hakimliğine Yenifoça eski 1 - İzmir müstahkem mevki birliklerinin (73500) yetmiş üç bin beş 
yor. Bu~m~ ı__çın m~,> ın tarl.alar!nı u- sulh hakimi B. Ali Kısmetli, 30 Jira yüz kilo pilavlık pirinç ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
zaktan ınfılak ettı~ecek bır ~ı~natı~ maaşlı Sungurlu sorgu hakimliğine konmuştur. 
~ere~·anının dcnızden geçırılmesı Kırkağaç sorgu hakimi B. Şevki Ak- 2 - İhalesi 14 birinci kanun 939 perşembe günü saat (15) on beşte 
ı~kanını.n bulunmasına ve yahud bay, Çe~me sorgu hakimliğine Kelkit Kışlada İzmir levazim amirliği satın alma komisyonunda yapı-
mık~atuıyet hassas~ ol.mıyan ahşap sorgu hakimi E. Suphi Akın, Salihli lacaktır. 
mayın tarayıcı gemılerın sUratle ya- asliye aza mu:ıvinliğine :MUiga Kula S - Tahmin edilen tutarı (18007) on sekiz bin yedi lira (50) elli 

Mantoluk, Rop· 
luk erkek, kadın 
muşammalarl 

BAYLAR 
için palto, par· 

desü ve eyi ~ 
elbise ve ağır ~ 
hazır mantoları · ~ 

1 
~ , 

brahim ı ~ 
Karakaşi:a 
Bulursunuz 

pılmasına zaruret hasıl olacaktır. asli:\·<' aza muavini B. Seyfeddin Go- kuruştur. 
Yeni Alm~n mayin harbi b~. ba- mı: Kula müddeiumumi muavinliğine 4 - Teminatı muvakkata akçası (1356) bin üç yilz elli altı liradır. L 

kım n tetkıke §ayandır. 1ngılızle- Salihli müddeiumumi muavini B.1\Iuh- 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. M. M. v. Deniz evazım satın al-
rin yeni silahla mücadele çarele- sin Sünnetcioğlu. 70 lira maaşlı Cebeli- 6 - İstekliler ticaret odasmd:ı kayıtlı olduklarına dair vesika gös-
rini silratle bulacaklarına hiç şilp- ~rcket l'eisliğinr Burdur müddeiumu- termek mecburiyetindedirler. k • d 
he yoktur. Yeni mücadele usulleri mbi B. Rnmiz Türkay, 50 lira maaşlı 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçCincü ma Om1SY0DUD an: 

tbulununcaya kadar ingilterenin şark nurdur mü<ldeiumnmiliğine Ellizık maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarıyle teminat ve - -. 
eahillerinin bütün bitarnf gen~i!ere milclc1e: rm•ırıi rn ı.ı:wini B. Zeki Dolo- teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel komisyo- 1 - Tahmin edile~ ~edeli 120.768 lira olan 120.000 k:lo sadeyağının 
.kapatılmasına mecburiyet hasıl ola- kny, N:~ • ... -rrı i • · · -ııımiliiline Antak- na veı·miş bulunacaklardır. 27 2 7 12 4337 28-ikinciteşrin-939 tarıhıne rastııyan sah günü snat 14.30 da. kapalı zarf· 
caktır. Geniş mayin tarlaları biiyflk '"" ceza M'dıni g ! ; · ·· ... ·bekoltlu. in c' s iltmesi yapılacaktır. 
mayin gemileriyle meydnna ;e•iril'r. ~f) .. " ~·"' ı, Antakya mücl<l · · mı ımi umumi muavinliğine Tire hakim mua- Kar~oğlu, Karacasu müddeiumimi 2 - İlk teminatı .7288 lira 40 kuruş olup şartnamesi her güıı J.ıasım· 
~u gemiler gecenin uzun karanlıkla- mum: · ı : ·: r :n" hakim mu:ıvini B. vi r.i B_. Fikret Davaz, Kahta müddei- muavinliğine namzed l\füştak Tetizman paşada bulun.an k rnısyonda 601 kuruş b"del mukabilinde alınabilir. 
n arasında Almanyndan kalkıp an - F hi • .,., rnr r ' · ücldni11m1ı"1t umurnı muavinliğine Bczcloğan sorgu Alaşehir l\i. umumi muavinliğine hu- 3 - steklıle.rın 2490 sayılı ka11unun tarifntı dahilinde tanzim edecek-

,cak ingilizlerin şark sahillerine ~ar- m 1 avi nliği11e Cal hilh ·,.... .. .,, ·..,: TI. hakimi .B. Abdurrahman T;tlu, Bcrg:ı- kuk mezunu B. Sadeddin Erten, Boz - leri kapalı tek~ıf mektuplarını en geç belli gUn v<ı s-ıntten bir saat evveli· 
şı mayinlerini dökebilirler. İngılte- s~bri T"''t'lan Knraburun 'irıdciumu- ma h:!k1m muavinliğine h:;':im n"mZ3· doğan müddeiumumi muavinliğine hu- ne kadar komısyon ba§kanlığma makbuz mukabi1hcle vermeleri. 
lırenin garp sahilleri ve :\Inns deniz :n-

1
.,..'i m•ıavinl:l!inP :\tersin ıikim tının- di Bay Orhan Hnmaru~ ... r.• VL hakim kuk mezunlarından B. Ahmed Mukbil 12 17 22 27 r.ı7-4150 

~~i inıiliz ve Fransız snhillcrı bU - 'in! ~ . ..hmcr:ı "' · ·· T· · .. • !- munvinliğine h..1kim nnmzc.di Mustafa Ynzm:ı.n tayin edilmi2lerdir. 


