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---:HAMDI NÜZHET ÇANÇA~ 

ABONE ~ SE-:.rEUGt 140-0 Kuruş 
ŞARTLARI { ALTI AYLIGI 800 Kmuş 

Yabancı memleketler için ~7 liradır. 

İDAREHANE: ikinci Bey!er aokak . .İZMlR 
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<ANADOLU) Matbaasında basılmıştır. 
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Sabah: 7,26 Akşam:l6,55 
Öğle :12,19 Yatsı :18,34 
:kindi: 14,46 İmsak~ 5.39 

1940 Nüshası her yerde 5 kuruıtur 
Her gün aabahlan lzmirde çık;;;a;,;,r,..;;.•.;.=:İy.;.a,..ıi..-ga_z_e_t_ed_!_r. ___________ -! ______ ._..:...:;G::.:lı:.:.' n:.;:ü~~c~ç:.:::m;,:,.:i,:::.ş .;.!n:.!u~~:.:,ha~l::,a.:,.r _".:.:ij~y:;.l~ır~tı:,:S.:,:tu;,,;r~ 

Sulh Projesi azırl yo 
• 

\'l y 
Tayyarelerimiz, Karahisara erzak ve ilaç atmakta dev_m ediyor /ng •[iz tayy 

Sarsıntı o u ca, Diken ağından Ka-
rahisar şehrine taş yağıyor 

şııd adasını bombardıman ettiler 

Ekşi su mevkiinde yeni çöküntüler olmuş ve sular f ışkırmağa başla
mıştır. Bütün memleket jeolojik tetkiklerden geçirilecektir 
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miş, istirahat ve iaşeleri temin edil
miştir. 

Diyaı bakırdn: 
Diyarbakır çocuk e:>irg~me kuru

mu, felaket1..€de 100 kız ve 50 erkek 
çocuğu bakmak ve . yetiştirmek için 
tertibat almıştır . 

Bir nıiiteahhidin yardımı: 
~!Uteahhid B. Kudret 1::.fendiyar

oğlu çocuk e:>irgemc kurumu genel 
merkezine, felaketzede çocuklara sar. 
fedilernek üzere 100 lira göndermiştir . 

.4. nıasyada: 
Amasya halkı, zelze1c felaketzedele- İngiliz tnyyareleri 

ri için yeniden 374 parça givecek eşya. Pa.ris. 10 (Radyo) - İngiliz tayya- va muharebesi yaptıkları ve bu muha-
- Devamı 5 inci sahifede - reler!; bugün Almanyanın Silt adnsı- ~be neticesinde üç Alman tayyaresf

n:ı gıderek, oradaki Alman hava üsle. nin dtişürüldilğil bildirilmektedir. 

Mili Şef 

:::::::::::::::::= 

rini bomhardıman etmişlerdir. Tf'b?iğde. ing'.liz tayyarelerinin sa-
Londra. 10 (Radyo) - Amiral!ı~ın limen U lnrine döndüğü ve Alman tay

neşrettiği resmi bir teblipde: ing-iliz ya relerinden bJrinin Danimarka top· 
tayyart'.'lerinfn, ~imal denizinde Almfln raklarına düşütiliü ilave edil~kte .. 
tayyareleriyle yanm .ı:ıaat sürPn bir ha dir. 

Dos 

o 

Vapur, haritalarda gayet aşikô.r gösterilen kaya
lıklara otıırmuş ve teknesindeı yara almıştır 

Ben Neyim? 
Beı.im bir otomob.ilim var. Bir de 

yabancı bir memleketin temsili vazi
fesini deruhte etmiş bulunan bir me. 

T rakyada Kış 
Her taraf karla Örtüldü. Dün 

üç nehir dondu 1 murum yar. Hemen bu iki vaziyetten 
istifade etmeği ihmal etmiyorum: O
tomobilime memurumun temsil ettiği 
yabancı bir memleketin bayrağını çe
kivoruın. nu suretle otoınobilin tabi ol
duğu belerliye vesaire vergilerinden 
kurtulmuş oluyorum! 

Bun ki: Bu memlekette !'Zayıı:ıız pn
ralar kıızanı r, kendi memleketimde 
görmediğim lıir bolluk içinde )·aşnr 
h!r nclunıım. Buna rağmen şn hareke
timin kurnazlık mı, nçıkgözlülük mü, 
voksa otomobil sahibi bU ün yerli ve 

ı ~cnebi vn4.~rnduşların Yerd:lderi vergi
yi vermemek marifetini bilen bir ver-

K - T h ı l ı 1 uları gi kaçakçM mıyım? Bunun tavin ve 
Alan ·ava 13 . nz ya usrıyan ır an vapuru ve zm re ge en yo c . takdirini i aret buvurmalarını Öku u- . Eduneden bir &örünüı .. 

lığınd ~k · mıl uznkta F.la kaya- mire gelmi1:1Jerdir Bu yolculardan bir dına gıden Ettr.::k vapuru bu yolcula- uJ d ş · .:ı • y tı:ı+anbul 10 (Tel€fonla ) Trak 
a araya oturan T h ~ · 1 t• ·şt· B ı l muh c arım an rıca enerım. • ' - 1 nehir dondu 1ünakal,H gu·ç h il Yolçulurı d . . . ır aı~ vapuru kı~:-.,1, Antalyadıııı Mer:-:ine ve diğer rı ~ ıp ge ırmı ır. u yo cu ar, • *** yada, ~imdjye .kadar görülmem ş d~- . · : . n e 

ınanımız~ ~~e!ı .. kı .. 1 evvelkı ~ece _Ji. i kelelere git~ekte idiler, fakat . Tır - telıf yollnrch n, mas:~fla~ı dcvelt de - 1lllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllflJlll!llllll recede soğı ' h~.k~!11.. .~ürnıektedi;o.' te1:.n olunabıl~ektedır. Kur? sürü-
g .Etı Uı>k \apur~yle ız. han, kazaya ugrayınca vapurun ımda.1 -Devamı 2 ncı ,:;ahifede - ı Her taraf kaı·la ortuludur. Bugün üc ı lerı, koylcr.c hticum etmt!ktctlır. 
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:ı~:Ş=i_k=:_a=y~e_t=ı_e=r~~I 
'ırhan vapuru Kadın öldü Manisada 

( A. • ,ADOT U) 

......................................... 

• 
Yol, elektrik işleri Ece Çe nı ş Katil, derhal muhake-

ş. d" b• k •• • d llfanisadan yazılıyor: 
lffi l lf aya UZeTlll e me edilecek Afyon treni bugün 6 saat gecikerek 

Zavallıyı 1,5 Saat 11ne• al.rıbetl•Ill• b k • Tepecikte Sürmeli sokağında sabı- g?ldi:. Halbuki halka. il~ ö~ce 3 saatlik 
li ~ e. l yor k.ılı Bahri adında birinin, dost tul,. bırtrotardan bahsedılmışti. 

• . . . . . . . , . mak meselesinden umumhane sernıa- st~s.yonda. za~allı ortamektep tal~ 
- Baştarafı 1 ıııcı sah fede - t 0knık müfett.şı B. Nıznnıec;dın Tıır - ı·e! 1 ·' T h" k n f'k" . t· b belerının vazı.reti çok acınacak bır 

d t 
• . . \ . 1 yt Tk .. l er nuen a ır ızı .-e , uyı u an- d' d İ 

Sa e en ge l m Ş ııızy?lları ta~ııfından Yerilme~ surel:y >ny ı : ı'.:a .va zc ınaı '. ınut. ı:ı.csı- ca kurşuniyle sol memegi üzerinden a. manzara nrze ıyor u. sta~yon .. bekl.e-
Ie. gıdeceklerı yerlere gondeı,ılecekler- sı B. Ku.~ı: Akça~! da bulunmaktadır- ğır surette yaranlandığını yazmış- me odasınrla boyunlarını bu.kmuş, tıt-
ılır lıır. B .• ızamcdd.:ı Turgay, kaza hak- tık '"aralı , ad h h , d.. .. 1 rıyerek, ııyuklıyarak bekleşıvor!ardı. 

~ '' V l z k • G · k da lıf . 10 t . ı .ti. ın, us ... a uneue un o - B . .. .. 
l azan: n..ema e ı cncos1nan lltlıer a.ılıl'ıımıza gör0 Tırhan va- ·ın . . r ınuharrlrımlze şu mıı ma ı müştür. u vazıye~ ne rnkte kadar boyfe de-

<: ece !ant 1 ... Artık d~nüvoruz .. 'Hr aileyi Umidc dOşlirl'l 3 ol~·· ırııl'l puru, cumarte i akşamı, fazla y.ığ_ vermıstır: . .. •· .., . I:~hri, mevktıf bulunmnkt:ıclır. )frş vam edecektır.. . .. . 
.., ;lllketzede Erz ne anı o matPmli, o ı:.ıg n ) arın ba ka bir vor c 1 h 1ki-, n~H1u havaı.h Antalyadan .A!anyııya -.- Cumartesi günü uğle~ n 1- )e hud cürümler kanununa gcir~ derhal TcehhUrler, ıkı saatten uçe, nıhayet 
karanlık ve korkunç gcce,·e terkede •• ,

14
.- nğren r.ce deıın bir"h y:c.' ı .. kı ·a ı ı:ıderkc;ı ha~. larrla gayet a,ıkar su- dogru ııtuly•dar avrıldık .. I_Iava gh- Ağır eza mehkemesine veril.?~ ·k ,·e altıya kad"r 5ık~.ışt.ıı:. ~u halde hare· 

re' ayrılıyoruz. Trenimizde, hasta- .., 'I uğn.racaklardı .• \ ·rılırken: rette " terı!en kayalığa ot rmuştur. zcld , Saat ,kiden onrn •ark ıs•ikClm 1•. muhakeme ed'lecektir. ket cedvellerı deg<şttı:ılsın .. 
reye, ş~h:rıerdeki akrabalarının .rn- - Yalnız. dedim. kul~fıır .. hı« ,ey \:apt~ı.·u. tc~~e0 f, ~~m. or:a.~ındn.ı ~c - " bı,~~, "'" ~·. '.,_uşladı. ~ır sa~t. ·;rfı~- --=·*·=--
mna ötilrillen bfr ok da Erzincn!l· ralınmıştı. Erzineanu y .k ıı st.1•y .. rı lınmış ' uc' sıvıı b.r ka}a 1 arç sı, da fı. tına~ ), c tu. ıddetl.~.~agmu . r:' lAk J b k T •k J • lı t<r~ ç . 1 !ıı.rdan b rİ'lın m~muru -mıı n. ı· it 1:ırhanın. oıı;:ırg~,ı·1;ı s .plaıım:vtır. ~~'"lnk halı~'de bnşladı \e ruıyet saha re a etzeue lale e ha - ren gec! me erı-

,.. . . . ;y, hotırlıyamıyorum- ~ glıl' izm" 'lır'ıan. ~n·ıdı bu ı<~ .. a~ın uzer' ··~ li-. r.ı pek dr.ıalttı. k J b" • 
.asyon cıvarındak.ı bı.r kar ça.. olarak Erzincana aitmi• v bir '.ı.el- kıbetini beklemektedir. Be!ki kurtarı· Il'r me· re ileris'P'. bile yiirmek mUm lnua lr emzr ne bı•r ç '.life' 

dı•dan sıırı ı ıkl•r ak;edıyor Onun ' ' " ., L ' ı k.. l '··1d· K el ·a·k S t t ;;& , ". · d· kalıııı. lnşal.ah yanlı~ dııymu Jm acaktır. un ce,.ı :. ~mar~ a .'. · · c~·ı aın llfnsrif vekıi!etinden şehrimiz kül- • 
arK•ında bu da.yo~tur.. . dur nmma bu memıırıı·' ela kur' da- Mü nl tın görO!dü'İil takd:rde vapu- 18,JO da pek şiddeti! degıl, hnf•f ratır- tür cli"ektör!Oğüne gelen bir emirc'e Manisa, (Hususi) - Beden terbJ. 
b . a,tar ;ğr ~gır. ılewyor.ııZel.z~e ır.ı.·anlar ~ra•ınrl~ ı•ldu

0

i'•u• :1 ,,. ; '~i- rın r!e iği cimento ihı kapatılacak va. t•larla gemi karayıı oturdu. A•ıtalvaya zelzde mınlakasından !?.mire gele- ,·esi genel direktörlüğü, ~rn rediz t ş-
d" c var a ı b emıryo, arı ;:n·r.. e yo;·lıırdı Ezik bir ç•hrc ile· p•ır. J"ranlıula kadar götU,ülecektir. 10, ,\ınive.ve l'l mil me,af.•ıfe Fıhı me'· rek \'C tahsillerone clevam için mek- kın et l"d u··· · tel l · 
~~yna~ıtı azı. rerkcr~. ;:~mdı\z ::._ Ac~b Fııhr; mi? div..' sordu: Fekat vapıırun, otıırcluğu kaya parra- k'i~cie '-lil: ~~hil kayalaTı heıneı~ yn- t~rılere müracaat edecek tahsil ça - le :a~mf:: ~ir ~el;:r:a~~~~:rek ~::sı~~~= 
10 

r cuı ~ bar~J; af h~~~ r ı ı"me • - Dedim ya, adını ;,ek hatır!ıva- sı lıiirük i•e kurtarılm 3ınıla "mid.>'z- l>ı"ımızlh idı. Bu kay:ıhr prk rıh·•lk jpnd&lci felfiketzedelerden resmi hiç !erini bild'.rmiş, vali de teşekkilrle mu· 
b"~ ve.~~ '·t !:ı 8 •

1 
ek ı' e b' 0 ·'::ta•n ııııyorum, dedim ve derhal uzaklao - !iğe ılı.. ııek icap "eler. Tırhan vapu. ~'dul_l-t nd~r: ya;anın tehl:kcsi •>lmadı- b:r vesika aranmadan kendilerinin kabele etmiştir. 

dı e • ı ya ı zumu ı an ır ı ar- hm. r ınun oturduğu k1ya >arçnsı ~ahile, gı knnr.~tındcyım. mekteplere kabulil bildirilmişti". Bu ;\febusumuz B. Kani, belediye reisi 
ır. Arab11 kara haber' o gVy,k!l ha1'm. otuz metre yakındır. Yapnrun •·""le Deri-al tels:zle iınund i•tor:cı;. Rir .uretle fe'aketzede talebeler, tahsil- ile beraber valiyi ziv.·aret etmi•tir. Bu 
l'um11nlı. SUrek, Alp i'ta,)·onlannı ı ı · t• k t • b k el k L R ·ı Et ü ' r k 1 · d · '·• b ı k • ,em ,. rmt m; yo •a ~usa ıı·.arım- u ·n ar'"" ını 1'1 geçmP~i, müto!ıas- ,ıııncr Ynpıırıı ı e r· ·~ '"' 1'1~ •· .erme evam ım,~nını u aca. ve ziyaret, şeh:r işleriı:e ait bir görüşme 

v~rt k. Bu onuncu ista :ondaki k•- la ını vermf oluyorum? . ı' denizciler ara•'ndn hayretle kar- k'\le vapJrl;trı i•areti almı~~arı1ı. :;ıı. onl~rın sınıfları, llfaarff Vekıi.let!n • için vuku bulmuştur. 
sa tevekkufta zihnim hen Fa1'•inin Tun, Erzincan yakının~akı k'ın. şı!8 nmaktaılır. 'l'ahm:nleıe !l"Örc; va. :ıL '.!·1 c:e Efrüsk geldi Fakr.t f·•"·n:o dekı •ınıf geçme cedvellerinden kül- Akhisar. l\faaisa yolu, seylap yü. 
hıız n ölümiyle meşgul oldu. F hri ı,e•;7. i•ta•yonlardan ağır :ığır gt>rti; pur. yoluna de\•nm ederk•n ,;ddetli va •lı-,·anı • ;t:f'nclen yan~.,areı.<ıı. ı: ı •ı t~r diı:ekt?rlilkle.rince bilıi.hara te' •Cnden bozulmuşt"r. Vil•yet, derhal 
A!p fstaeyonunun memurudur. Va~i- l"k d ı · ı 1 l • - J J< k d I b ı kt ~ " 
f 

fe" etze e se 1rını z" arromızc "'' sa,.,nak halindeki yaP.:nurd n öteyi r~•:« ~., lcıı ~ı.1 can k•ırh.ıı:ı Y kk\ 0 ·ı " ı e 1 ece ır. tamirat için tedbirler almıştır. Di"'er 
~,ın; çok •even, çalışkan ve halOl: f ld k d k"l · b l * " 

b 
nı•'f:t ~açı ı ca ora ~ ı erı'1 aza t- görer.ıeren kaptan belki hatalı hare- ri ı• ·1·r mi; ti. FiJiJ·alaı '" ı\on'7• " 0 <>-- - vol bozukhıkları hakkında da ayni ted. 

dıın nihav"t bir bir bu~uk •aatt!'k nı dı!lıa yn ın.d~n uym·o:uz. "IT"'" k~t. etmiş, o .. rada rl~niz fı;tınelı ol_- iıı !'ril'.1''ş l,l)ıınuyor~u Mücevherat nerede miş birler rılınmıştır. i• memur .... O kadar ki, F.rzinraTl- k d <: • ' 

b1°l' yerd•dlr ve orada bir tek i-ta•- da ~ ddetlendi \e sulu b!ı kar yacı- d''f(nnd,n, da!g::.la~·ın sevkıyle ı:cmı, "ahıı v•nurun bagırm~~arına ko- Y Vali R•v Faik "'iirel, elektrik i•ler! 
Y<"l'l b!nası vardır. '·or. sahile do)ını atılm1'tır. ~t'n. ı·ııer:nde me alP!er bulunan ki\•;- J'arşıyakada Şeref sokai{mda 1 1-ıilrosu mıtılürünü dwetle bazı lzahııt 

Fahri aylardan ber' izin almamı, .. Analnrının kucağında son ,ünnil•- Yolcuların .•ö\lcıfiklerine göre va- lıilHle ıfolmu tıı. numaralı evde oturan l\ferkez lıarı - almışt r. Nafia vekaleti mUtehassısla-
tı. Bir bıırıılc saat llericlPk ••hr• ı•- :·'.ni dini iyen Y alı yavrular imdi ııt~rtın dibi delinince bölmelere s~ gir- ~nlın~loı ın >nRt 4,10 da bli!.riıı V••l· ka~ı memu~lnrındaıı Sillcym.an oğlu rından h'ri gelecek, ve kararını vere • 
m'<'k akılndan ıre~memi$ti. Ve hirhir ıl· hB çolı: U l'verek, ti•~iv•r~kl mışse 1e bıı hölmeler ~e, ıl•rhal knpa- c~ıl~r. L!iO tk cle rnilretteLııt r•miJ 1 n. Zera~l _DUiker, zabıtaya müra~aa;- r~ktir. l1"lk yeni tesisatın bronşman 
tnllracaatta b~ılunmımı tı. r.:rzin~nn- Knl'. ctpfnk g;;ğn•ıere \•ıırdukça. g~. tıluı••. m~kiııe ol?'l'tsine ilk dakika. hrk•'Wior. !~ evı nı,r .oda.ı!lda bulunan gül!llı~ flcretler!nin fozlalığından şikllyetci. 
dftki arkada•lan bir kaç kerre tek- 'U!ltrd•ki yanl".ını k~ril ·!'re.ek YA lardn u girmemlstir. Sıat verlide Etrilskten bir motör b'r vazo ıçındekı kutuda duraı:ı ıne dir. V~Emizin, bu mevzua da d:kkatf. 
lit ctt!l•r·. , clal>:ı acı•ı, vırtık kilin ··e ~a"'r radır Ynpunın mürettebatı yolculnrdan . cı· .1 r· lk" . k ta 1 b ve ll'ilrevheratın çalınrlığını bıldır- ni celbederiz, 

~ !arının önünde il'•tirilen ate•le" •~~ zlynde kliiş gö~termi• ve hıı vUzdE•n ~ ıhrı' ı. •1 ~';"1
1 aBn n ved çarT<rı·h" 1 miştiı. Evdeki hizmetçi ile komşu]ıır. -·-u•**•» 

- İzini te, vererekler. Gel b'r iki 5;;.,~cek, d:ye korkuyor.ı7. • 1 .. • · • ır nna ge" er. u sırrı a 11 an dan ilphe edildiği ve tahkikata , __ _ 
gın d

• •ehı'r ~. Ozü go"r. d k' • ~o cular, ~ııcv k 01rkmıı•tnr. Guverte ve kllmanrlanl rı da gemiı•e gittiler )li!_ b 1 d - d . . . . N" k" h' 
e n ' ffti ik kompartımar ' , 3"1r va- am"ar vole· • k rl f"'"k 1 .. . . , •• •• • aş an ıgı sıra a annes nın bu mrı 1 a ı Hıttn. zel:ı:efeden bir h~fta e"vel ·alı. iniltilerini biraz kesti. nc.lnı•, o- . . Jrı, a ş~~ ı:n l .. 

3 ar- tcakthen BtrU•kU'l m?törU •ahılı> ıltı- ve mücevheratı havi kutu u sandı- anma 
RT. ni tekJ;f kendı"•ı"ne har•knt mi'fet- 1 k la s 'ııle cıknı]uı,.. hırınc1 mevkı )·ol- ra eden \•oleniorı "<'mıı·e ta.ıdı. Ve iz- ''a kn p k"l'tf d''"' ly 1. t 

< arıt ... Miarı te!ıl"k .· b··- ··•- - \"ki . . • . .. yu ı ı e ı6 ı an aşı mış ır. Manisa (Hu•u•I) - Mektupeu • 
muz Bay Şevki P.lrselln kızı Rnvıın 
Hnn~an Bir.ıelle topcu •ı:b~ylann • 
dan D. Adnan ürelin nivllhları dlln 
lfalkevinde kıyıl!11'Ştır. T~·dcynin 
'ahid!er! valim!z Bay Faik TUr•Ile 
'riim general Tevfikti. Güzide b r kıı
labalık hazır bulunuyordu. Nild\hı 
:.ıizzat belediye reisi kıyd:. Akfdı!en 
•onrn, Halkevi salonuna geçildi ve 
geç vakte kadar süren neşeli bir ak;d 
ei',:IPııcesf ıre~ir'ldi. 

tiıl tarafından yapılmıştı. Fakat Pah- . ·. • ' e~ 1 
' · "' gormec ı erı mır~ dogru hr.reket ettı. YolcularJan 0 __ 

rl: ~ın Prle•! •abah •ah'Io çıkmışlardır. lc'r kı,mı Ali'i;vede kaldılar. ---

parti• mu·· fettişi Telsfzle istimdarl edilince ilk defa Tırhrn vapu~ıınun elekt •'kleri yanı. Tacirler okusunlar 
- He!" dursun şimdi!:k de:n ".ti, Etrtisk vapuru yetişmi"'e de gece sn- vcnlu. 1\1"kiPP daire•inin de •tıl~ı- ta-

h ~m param yok. .. Hem de burada C p f tt" · • t h ı t 24 ı 1 1 1 · Romanyadan bir firma şehrimiz 
b 

. . k k" . H. . mU e ışı ve 15 an .u me-. a .• e vo cu arı a amamı•, erte•i •a- rafınclan i tı"lli edi!meclifıi •ö-' '''V•1r- · d ••ı;m 'şimf görere .m•e.. ht" G ·ı ti b h 1 tıcaret o asına müracaat ederek, lrn-
F1thri •onenin ilk ve (0n i~'nini ~al: bu•~ R. Galin. fü~ . ıyar. iııer, par. :ı motör e ~ hil•' 'd volcuları almış- citı. V:ıpu•·pn çok biiyü!<. Ur t(hlll<e:,e tuluk ve in.aat kere•t<ısi Uzer ne !z-

..... n". i."tedı" ve o ak••mkı· Er•.''1""n te~kı!atını tefti' ıçın <l .. 'l l\Ianısaı a tır. rı<ırnz lotılunmadıg"ını ''e kt1rta••'m1. . k t ti! 1 ·ı . ı .,., ·.ı , ..,,, •. '" Et .. , . 1 mı· ne• e ccar arı ı e ış yapma.: 
tı'!rine bindi. Arkadaşlar~a yilk nl- gitm'ştlr. r"• vapımy" oehrimize retiri · •ı ihıimbli çuk kuvvetli olı!ıığunıı Z311· i•ted'jfini bild:rmiştir. 
ıra'< f•t•medi; otelde kalmavı •er- 000"" len Y0 'c 

1 
.• aras'nd:ı "iraat "ekilleti ~ecllyoruııı. hviçrenin Bern .,ehrinden bir f'r-

c'lı etli. F:rte•i •abah. otelin ı1iO-or b~- Ödemişte bir vak'a """=- - - ma, su3am ve sair yai'h tohum'arı 
~;!!~~·:;~~~;~!\~~~~~~.Fahriyi de o.ı~mi-te 'T'iirkm mahall• inde Posta ve telgrafta fırın işçisi arlca- ~~~~-~~a~d:!::::k~!~t~i;t~ib1~~i~~i~ 

Daha hazini ftn1<~rar'•ki ..-akı-ı :ık Manyas çıkmazır.ıla 4ı; sayılı eni~ o. fil tir. 
1'1\bası hu • ., ha:.ik•tl lı•nil7. h"lml - turan aşcı çırağı ibr-; ;m '.\lehmed 1.er . """t" da l ı vu muş J3udape•teden bir f rma ımncar 

.... Avserin. Jre'ldi ev'nrle ö" bvlnnı..,., _ ,.;;,, ~ . f 
)''lrdu. ıı<i ~Qn evvol TJ!us mcvdanın- tu.r. Tahk!kata adliyece devam edili_ kökü ve küspe ihracat tüccarlariyle 

GPn~ çifte •a adetler d'ler, hem~erf. 
miz Bay Şevkiyi tebrik ederiz. 

Z abı ta-:!a · dı1 bir arkarlam'l volıın•ı ke•ti: Posfahane memurları ar:ı•ın~a b:L Çorakkabı mıntaka•ında Hacı Ali :anı.mak arzu ettiğini ticaret od1sı -
- Seni ka"Sımfı Allah r•knr~ı . yor. __ ,,_*-- zı erfiel rolmu.,-.ur. Posta hav:tl~ cacdes'nde 59 sayılı fırın işçi!er·n - na bHdirmi~tir. •iiiiiiiiiiiii;o;R;;;;;;; 

dl'd', Er~ineana gidin geld'"''n; b' i - ha~ıı.eınuru B. Abbas v~ ı:ıo•t, ~cfi den Antalya Jı Emrullah oğlu Osma. AtinadPn bir firl"a da maden, deri, Hır .. zlık mı? 
)"1orum. Birin! •nracağım. Korkuyla: Kanalizasyon inşaatı B. Hama;ain nı&a81arı :ıo !ir!lda'l 35 nın karnı'!dan bıçakla ağır surette kösele, kıl, r·nağı kuru meyve ve Knhramanlar mahalle•inde Rama. 

- Kimi, dedim. Beled'ye daimi encümeni, cH1ıı ö'ılr- liraya "losta nak1'yat ~efi B. ı-:~sıın yarnh bulunmu~tu. Osmanın ayn: fı- seoze satın alacaktır. zan -.ğ\u Remzi, Labıtaya müracant-
- Alp Maovonu memurunu., "<'i- den som·~ Dr. R~hçet l'zun re'ş"ğ:nde Tah>i•;. Ray <"'~. :ıı, ~icll men:ıurn rınıla işçi Balıkes'.rli Hüseyin oğlu +--- la evine gir"n bir hırsız tarafından 

dın cok yakın ~krah:tmız olur ı'ıı .... 'oplanmı•. ~ehrin bazı ~o 'bk]or,ndn llty Kem.al, .E··efpaş.a ;,o,tan~es! ~·- l\! 0h~.1ed Rakımlı t~r2fı~dan i' m~- PoliY mektebinde bir• dRnasının çalındığını şikAyet et. 
Fahrinin hn7.in ak'heti. va•if P•e- , 1 cak k~na\İ7asv0n inşaatını f Ilay Hılmı, nosta •tl telrn-aı kon - sele•inden aralarında çıknn ihti.ilf ç miştir. 

v-;rr memurun bra h•h•ının hikA,·e- ;;:'J't~;~:. Here ihale et;;iştir troı memuru Bay Arif: telgraf ıre- ı;eticesi ekmek bıçağı ile yarala!l<lı- kon,erans C<'ryana kaptlmıf. 
ı• birden ak!ıma geldi. Laf olsun di- ** murl~rıııdı.n BR. lbrahım ve Ru~til ·ı gı anlaşılm'ş, suçlu tutulmuş, ndl.ye- H lk · 1 ,1 r kt b" d Kecec!lerde doktor Hu!Qsi bey cad 
~: nen maa•lnrı otuz Iiraıa. paket ll'e- :·e Yer imiştir. ,8 evı~ce aç an po ıs ~e e ın) desinde Han oğlu Emin , maij'az~da-

-hmi nevri' acaba, Dive sord·ım. Suçu yo 'fU .ııurt:. O•man, Tevfik ,·e Ali Vefa ·ı K•• k ]} d ders.ere d"' 8.ın. edilm.eY.t:edır. Mild<I.: ki seyyar elektrik IAmbasının fi~in· 
- Fahri. dedi. · · • ·~,._v•• pu,ta memurlarından BH. Ra- a OV 0 U af\n a ·ımıımt mnavını B. Rilştu .Uskent: du". den elektrik ceryanına kapılmı•, 

.fe•err•t otelındc terzı kalfa·ı fl.. "d 1 .. R'f 1 Jl'I . 1 üd . 1 . ı.kşam y!izden fazla po!L'le (cürınu , 
]l;o •llvlnveyiuı? ~a.ıl hahPr , •• rp. B 

1 
f h 

11 
ü T f t' .1 şı . • usı, ı a , mı, 'lı, e,,_ h d k 1 d . . hayırın halde hastaneye kaldırılmış-

:<"lın? Rlr kerre el aha 1'i .. ett'm ki ;;. .• ı~e ·~ ma a e m r:ı~•;' 1 •ı :ı •• e z•rr. ırPmurlarından Tevfik, Mehmed Talebe sınıf ger ::cek "'eş u rn a. arı.l a polıs~n vazife "e tır 
1 

b!r ,·ergı ş! için fakrillıa. kllğıdı "er Ali HU ü S dd" . :ı :ır hattı hareketı) '!levzulu bır konfenns · 
tim haberi ulaştırmak, g!l~. ~ok g!ır mek ve iki lira rüşvet almak •rc•ın - , ı &dm• ,Bems; b.ın. E.ct. .m,e ., E:ski üç sınıflı köy o1<ullarınd:ı ilk vermi•tir Hırsız girmi•, fakat: 
ı•~· _.ı dl" ·ıcı·"'' · t k 1 mur arın an . a ı, posa ·~.erı k il •·ı· · · 63 7. · .. · Kat"Aıyakada Talat bey sok M et 
G·~ne arkadMım sordu.. ,, :m a ıyeye .ver:. ııın.ı: yazmıs .ı .. memıır!al'lndan n. :Muhil• )fu•t•fa o '-': ın· uı ıma!na?."e.?ının. , ·: ve 7o ---•·--- ., a,..tı a 

Mahkeme netıce•:nde ısnad e~·len • ·r "Uk a \h d q·· • lif• ' ıncı maddekrı hul•1m!erıne göre, Uc T . 8 numarada oturan vilayet kaçakçı· 
- İstasyondan gecerken elbette suç sabit ~~~ndığı'l:l.an Bay _,ehçet ;::~~ı :-;ııı: R·c~zr: <;:~=;;,"a.ma~:: sınıflı okul mezuniyet imtihaııı veren ayın !ık bUrosu •efi B. Naci, zabıtaya mil. 

~y':i.·1a7şündUr, binada birşey var beraat etmı;,tır. '.arı 
26 

•er l!rav. a yUkseft imi• ve btı taiebelerder: bazıları .T.urkçe p;rubun- raca:ıt ederek, evine hır~ız g;rfp e~-.... " d t ld ğ r. d Pamukcular ve zeytinyai(cılar ih- ya ~almağıı te•ebbils ettiğini, ev hal-
e Yaşıyordur> Qmid!nin kırılm2sı- momPrlar h'rer ıierece terfi ettiril - ·an or -~ ~o a. 1 1 ı~ın sını .arın a rnealttlar birlikleri muvakkat uırıu- kı tıırafından ırörillmes' üzer!ne kRç. Polis iııanı nisıerılir 'Olhaknt fleri de 25 li- ıpka edı.mış!ordır. n' ben ••beb'yet vermiş olmak fatc- r~·\ ~ilksel' ;ıın••le dir B~ yıl llç Eınıflı köy okul!ıırın,ıo ll'i kiitipliiCine tarım •atış kooperatif. tığı bildirilmiştir. Tahkikata ba~lnn· 

ıııfyordum; Pnlls dhıını c\Un ı; den sonra .o ' • • dördil""Ü sınıfların açılması czerine !eri l>irH\-i umnm nıüdtirü Bay Muhip mı~t.ır. 
- Bina •ağlamdır, derlim, ufak te- e.nın:yet r.Udilrlül!'!l nd 1i kısı'!! r 0 :s"- mezuni,-et imtihanına l•hi tut·ı'd, ı lııy n erlilmiştir. Kama ta,ıyanlar: 

f•k çatlaklar var amma, vıkılma- ğinılı> toplannı•~. hazı poE·lere 1 d Hindi Çiniden deri !arı ve Türkçeden orta nnt aldıkları i- \ arşovn ata~e kommerşi)·alimiz 11. Kt~eciler cadıle•inde Eyilp o~lu 
1'1•. lnhk'kı<t evrakı üzerinde mflzakere 1 çin ipka -ayılan bu talebinin talim L :lahnnın hmirdcki ilıracat birlikle - Ali. Sille) man oğlu Ha•an ve 1\feh-

Fahrinfn akrabasının bu"!u duyun- de bulunarak icabeden karhrları al- ithal edilecek ıı"mPr.in 63 üıırU rnaclıl ı\'ne gör •'ör· 'rri~<1e Ti aret Vekalefnin miime•- m el o~lu. Mehmedin üzerleriııde bi-
:a nasıl •evindiiiini nn!atall'nM. "o. r 

1 
tır •ılliji:ne tayin ed!ldiği haber alın - rcr kema bulunmuş, za!ııtaca rnüsa-

n~n ortasında beni J;ucııklndı ve "' · Ticaret Vekaletinden şehrimiz ll- düneü •ır.·fn terfileri icap ettiği man- ,.,,.tır. dere edilmiştir. 
~t(I: Hamiyet eserleri cnr>t odasına gelen b'r yazıda, Hin- rif milcliirliiğiind0TI ôkullar bH öğret-""-----------------------··--·-

- Oh, dedi, hu f,,rah!ı haberi şim Haber aldığımıza röre, Şamlı Şü'k- di Çin menşeli derilerin kuru olma- menliklerine bi!dirilmlşt'r. Bu yıl 4 Şl/R U (VP ula.Urayım. llforak~an ölecek- ril müessesesi, nakit ve eff~ teberrıı. sı, taıdikli sağ!ık rnporuııu hamil bu. üncü •ınıf a~ılan köy okullarında, yu
ft'. Hakikaten seni karşıma Allah (ı ierine yeni bir parti daha illl.ve ede. Junma•ı şartiy 1 e do1'rudan doğruya karıda yazılı1ığı gibi üçüncü •ınıf me -
nrmı,. rek 70 'ç çamaşır, 100 dış gömlek. 77 imaliithnn" 'ere gönrl~rilmesi •artıyle zııniyet imtihanında Tükçeden orta 

Ne diyeyim , nasıl habeT vereyim? ylln batt3niye teberr'lde bulıınmuq- mel"leketim!~r ths!ine mils:ıade r - not aldığı ;çjn sınıfta kalan talebe, 4 
'ttı sefer ben R711t> duvmıY1 tıı•laclım tar. d 'ltceğ" bllılir:inıistiı. '!ineli sınıfA J::E'<'!f'ilpcekferdir. 

11•--ISl AıVI T ARIHI ... ,-=._1
.

Hz. Muhammed 
1111 ... -.- YAZAN: M. Ayhan .. ı..-

ne mnruz kalaııların b rincisi idi. .. oulunanlara hitap etti; 
«;Jıt• elmeyi d;l[erle~i takirı ettiler. - Şıı.şarım aklınıza ... Hali taşla
\rtıl; Medineye hi~ret dPvım ed;yor .. a. t:.hta pnrçalarına tapınıyorsunuz. 
,•fU•lllmanlar ek-.riya gece vık - t~te ben gidiyorum. tç:nizde mert ve 
ti ve mııhskkak ol•n b;r~•Y v~'"a giz · kendine güvenen varsa beni takip et. 
lice hareket ederlerd'. Cü.,kO Kuı-ey- in de hesaplaşalım .. 
oin bunu iş'tme•i ihtimal' "nrdı Man Kim•e ses çıkarmıyordu. Hazret 
m:.fih, mqhalleler bnşalmaf;a ha~- ")mer, arkasaına bile b~k!'larlRn ka- 1 
\ayınra horşcy meydana çıktı. l\Ick - beyi \"C' birPz sonra şehri terkeclerek 

DEGİLSİN 
Gönül hayfa ki bir dem şen değilsin 
Baharı :ışk ile gülşen değilsin (Husu İ) 

re yardı!! 
ıiştir. 
Husu'11) -
ılaye ylrr 
dir. Bunu 
nıhyor. D 
de ayni Ş• 
ektedir. 
(Radyo) 

rine yard 
nlarak kı~ 
ermiştir. 
' 

ı -95-- düşündü. ked' mıts!Oman clarıık ancak 1-ıeş on .~ıaklaşıp p,oitti. 
Bi'atın ertesi gilnü Mekkede bir l\I:lslilmanları kesif bir kuvvet ha- ';i•i ka!mıstı. nu hicret, hem~n he - ıı~zret Ômerin h'rreti; Resulü Ek 

edikodu çıktı: !inde toıılamak, en Mu,·afık bir h~re- men lıir. bir hucuk a\· ir ı•de ta!Y'oın- remin hicretinde.• 15 giin evvel vuku 
- Duydunuz mu, dün gece Ukbede ketti. Bu suretle hem mücadele ko - 1Rnn1 ilmi•ti. fekkede l:~lınlnr: lhz ,n.;'ll'uştu. 

Gamı sevdadan özge hemrehin yok 
Sururu neş'eye mahzen değilsin 
Dayandıkça bu türlü cevri yare 
Nasıl densin sana cahen• değilsin 
Gumunuü kalbimin per\'erdigan 
Olan sensin cdililrn• sen değilsin.. , 
Halili kalbimi nAra düşürdün 
Bugün Nemruddan ehven dekilsin 
Beni aşkıyla çılclırtan hakikat 
Eminim sen değilsin sen değilsin 
N'e insamın ki ey bi r~hmanü bi din 
Ne dostumfün ne de düşmen değilsin 
Cemal:nde tecelli eylemiştir 

rıt yola ÇI 

~ire• 5 (. 
etzed<!lerı 
crikada l 
'l etmiş, f 

;; (Hu•u•i 
~dosıı.ki ke
Srika•ı n.ar 
ıniştir · ~hll 
nııhalle na 
, mektubu 
ul, 5 (HUSU 
or: 
a Romen n 
üİkerim. bı 
.edlerden n 
mitesi kur 
m;z Rtıme 
• ırarketmiş 

ir. l{ .teni 
lr:ı.caafta la 

·~t Muha~med. Ebu Reki.-, Ömer v~ 
Hedinelilerle Muhamerndiler ara•ın- laylaşırdı, hem de Mekkede, daima he- Ali ile a·!elni efradı idi. Kureyş; endişe içinde idi. 
a bi• içtima olmue kare e, e•a ve cefı:ya mustahnk ırörü. .. < ·ı 1.. ı " klc ' lif d' 

Re•ul'' Ekremle Ehıı Bekir ''P Ali l•ü • ııman arın me e••en e ıne-
ı - Medinelilerin bir kısmı is!Amiye. en dlnda•lar k•ırtulmuş ol rdu Gidi· · u "t ıe · k ,., · · · hR ı ı · ' ' .1kralıa oldukları ·oin hep heraher YP gı me. rı, Pn< · erı ~ın yırı nrı 
'ı girml~ler.. lecck ve daha doğr•um merk0ı ittihaz ..ev dej(Hdi. Şeh'.rde mü•lilmanlığa. 
l Kurey~iler bu h~berden hevecana edilecek en Pmin yn rle Medine i~i. h~r~ket' karalaştırm! •aı·dı. Hnzret İıi~mi~. insan yüzU bile görllnmtlynr-
l!şmUşlerıli. D rhal Me1inelilerin i- Rf•ul'I F.krem; n sıralarda Hazret Orntr, ı•alnızr~ rık•caktt. Fak~t •e~- 1 

. ri genlenleri i'e temas ederek: A.-•ev. e henüz ni•: nlı bıılıınuvordu. ri terkederken Kureyş;!.,re meydan du. " l)kumak istiyordu. Ya Hazret Muhammed de gider~e? 
,' - Böyle bir rivay"t var, dokru 1zdivacları vuku bulmıımıştı . .At· · kl d • ıı? kada•larına: - Ben, gizlice hareke~ etmıyece - O takdırd• ne yapaca ıır ı. 1 

Dlve sormağa ba1ladılar. MllslU - _ Yavıış yavaş Me'tk•yi terke. flm, gözlerin:n önünde şrhri tP.rke- Onlar iç'n a,ıı felake•, işt• o va-
an Merl\rooll!er. ittahi <h•yır, ya- diniz v fr~lneye g!did~ deoeğim !... kit ~opacak'.L· ÇUnk.fJ ı,ı:a7.~et Muh~~ 
ndı • diyorlardı. n:ır•rleri de: n'yerPk onları ha••kete gdi•ıH. Kararırı verml ti. Kıl:rını. VR\'Jn' ın('(.ın Mcdınedl' btitoın ktı\'Yet:nı 
- Hu nıısıl oltır? Bl.\yl" bir ·~v vu- Millid! sene 622 .. Muha~em •vının aldı. K~lıe:;· • gele•ek ki rek!İt na· t~r·lı . .rıf'. ,. reni ,arkadn~~.·r temin e- , 

Fakat maşukum elhak sen değilsin 
Hamirin nuru ilhuti iken sen 
Muhabbetten niçin eymen değilsin 
Yolum tenvir eder ruhıarı Alin 
Bana rehbersiniz, reh1en değilsin 
Cemali a,lcımın yoktur naıirl 
Hayalinden bile ahsen değilsin 
IIamiri tlnetin (tffet) •cra,er 
Belayı aşk imiş benden değilsin 

ALİ İFFET t bu111111~ ,.,~a icdtme1 r-ı' idik? fn.ti<la~ı VP nic~n sıvının 16-17 "i.... 'n:ız k'ldı. Ilazır hulnn1tn 1iuf~'·"i1Pr, j.ın harı~t~n ~le ·eyp hucıtr"' "'tnıe-ı 
•vabını \~rh·nrl••' .KPfile. h!r kac 'tik hr.reket eden mu• •. acir; M•1'·ı ömordeki f.,,·ı.alil.uePği an'nrr •hr • ~·ve keııılı!?"'n • ya~tıklnrının c~za • 
'l '°"'"" :rtılc ~·Io1<1'" ı terk e'rrl•. zuın'flerc!"!" Y':t'ıı Selm 'd'. Çilnkü bıı !İ'. Hazret Ooner narrıa>.mı klldıktan sını \ermr hthnnlı ''~' h. (...-:ıııııım••--••aıı=•••••••mı:ııım•••••••-
ReıııJUekrem, hatt. hareketini fylc ut; • Uşrlklerin en &ıöır te .. vcı:1le11 ı;onra tehd!dki.r bir vazıye;le orada -Devı.m ed•c~k -

• 
) 

t 

' 



-------. .. 

!ANADOLU) 

( lJüşiindüklerim 1 loış POLll İKA 
A vrııpa harbi 
Ve Britan.lJa impara-

Ye i 
tehlikelerle dolu 

torluğu 
ayAV'rupda. ~harı..· baflıynla henüz dört 

t 
al '.:a'" ıgı halde Britanya imoıu·a-

or ugunun h l'f k 1 A nıu te ı ısımlarındnn 
b vrı"pu topraklnrına a.sl:er gelmef'e 

nkş amı~tır. Geçen haftn "'anadalı 
aa "r'crın m f k 1 yak- b t ır ası, ngiltereye a-

t l 
a&nufhr Ayni zamanda Avl•S· 

urn va.dan b. t ·ı ··r ze • l . •r ayyarec, er mu re • 
a ~ ~Rı.lt~ye vasıl olmuş, Hindistan 

:ı crıerının bı·r: : ··r . d 
F •D'l mu re:zeaı c 
r:ınsav .. ı'h d'l • • l · ""' rn.ç e ı rnıftır. 

to 19~4 harbinde, Bıritanya impara -

0 
r ugu~un n" derece n.üessir rol 

AYnad ı.rıını '( '\tırlıyanlar bu .. ilnkü 
vrupn .• ' r. 

iuıı nns rn~c delesiude imparatorlu· 
du~ • ıl hır rol oynamıya namzet ol· 

Bu.nu tahrnin ederler. 
en ;·t.cınyn imparatorlui/;u dünyanın 
li\J'•agı~~kh ve en kıır~ık bir teşel kü
ve ur. d.ı anın her tnraf ına vayılan 
lend~ .. r~ e başl vıp nerede nihayet -
ZI\ 'f1 k e tirilenıİvPn bu muaz • 

1
• ?1 JrnparntorJn~un bir kııınu"lu esa-
111 o madığı ~:b· L ''f .. l .. ı,·ı·b' • ı, mu"tcıı cuz errn• 

yokt°JnP he.ğhvan h,.ı- hangi bl\e dııı 
dU uf" Yalnız krnl birl;~in ~embolü -

1
\ mpar torluğun iki çe~it uzvu 

varuır: 

d ~· - Domirıvonlar k; bunla.,.ın n -
de ' altıdır: Simali ] .. ] .. .,,:ı"· Kana. 
h "'• Avuatu"'111v , Cenubi Afrika itti· 

had.ı. Yeni Zt-11 .... nda ve Irl nd" cum· 
Ul"ly t• N • e 1• fl'W Yound and da domir 

-
a 'Fi erin ' 12 • 

111 us, 
mak adır ra ·çind • er Çe 

Ruslar, şimdiye kadar 4 binden fazla bomba atmışlar ve sivil 
ahalidr. n 240 kişinin ölmesine sebebiyet vermişleı·dir 

Hdsinki, Hı tA.A ) ~ S<llla ıııın- insa ctnıeklt•clirler. 1 tnn~rc:si ılüşürmü~leı d;r. :almi znfcri hakkında izahat verilmek-
takasıııdaki 12u00 kişidt.:n mürekkep ·I•'inlfııııliy~ rei,.;icumhurıı bütün cti.in ·~ı ,..: krıva, 10 (füulyv) - Leningrad teclir. Hu telıliğe öre mahvolmakt,uı 
olnn So\'yet ku\ vetinin vazi) eti ümit- yayu hitap eden bır ınesa i ııe~re<' ·ı·ck askel'İ mıntnkıı..;ı kurma\· ba~kaııh)l'ı- kurtulnhilen Htı:s kuvvetlerinin bir kıs 
!'!izdır. Çtinku J< inhmd:yalılurııı nı~n- Hu:ılarııı siv:l Finlandiya ııhnli·ini nııı t bligi: .nı ormr.nlnrn ve bataklık c:;ahalnra 
genesi bu kuvvetin etrafını knputınak bonıl.ıardıll'nn etmeleriııin takl.ıih edil. ~ı ikiıwikiinunda Ukducla multare- 'rnçmışlardır. Soğukların çok şiddetli 
Uzeredir. ıne:ıi.n; ist(:nıistil'. )H\~arunileyh di· beler olmuştur. Sovyel kıtaları, Soo- olma ı \'i.lzünden bu münferid müfre-

Şu halde bu kuvvetin t ,._.Jim olması- ) or ki: 111 ı,.;rıJmi ceplıe-;iııde 1.ıirhc kitometre zekr öliim~ mahkum buluıımaktacli.r -
"lın gee!~·miyecefii tahmin hmuyor. - Ruslar simdiye kadar 4 binden el'İ çekilını lt•rılir. Repolada krc:if kol 'ar. Rus uı dusundal' :17 ..:eyyar mutfa
Kareıi cephe~incle Fiııhmctiyalılar fozlu bomba atmıslur ı;ivil ah2l°d •ıı ı-ııı fnııli\•tti olmtı~, Kare!: ceph'-'·inde ğrn iğtinamı. Finlan,liya kıtalarının 
iimcliki ·u\Ondt!!ll :ı:;tifade edeı ek 240 kışiııiıı ölmesiııe, takriben 500 ki- opçu kll\'\'etleı i ı:ıteş ııçm1:-;Jardıı. ~ilhas:sa memnuniyetini celbetmic:tir. 
. tannerhr,ym hnttınm yakınında hum- -:ınin varnlanmasma seb .. biyet \'er- Londıtı, 10 (füıdyo) - Hel2inhi Helsinkıi, 10 (A.A.) - Dtin neşre-
·nah bır tıı.nli. tle mfl..,tehk ın bil" hat n ;<:1 ı· ı;. ı;-·. ı n"•· ı.ı 1· ,1" 1 -n lln ' ı. ....ı tPbliviııdr> - Devamı 5 inci sahifede 

• 

• 
eresı ay 

Yon ,... • k . ·· n • '" ne :ıene evvel m" l" 
tnuzıw 'k · · ' 1 
1 b.: a ıc ndP kalmıs VP. n uvnk B •• h• t k •• h 
.~~t .. ;,,. znml\" ic\n dom;rvon ,.t ... İ: u m .. m nu u , au yanın .er Taşmagv a başladı. On beş köy 
·d'nu 1 .... 1<:'ll"~ <an v tan t:. .. "f'""1".. } i a~l"P.,;•H)rnp ,j t,..-r:h PtT"';d~r. n,,., tarafında sempati e karşılanmıştır 
t : 31 t .. ·... l-tr..:ı·,.,.,.. ,v,.. , h le yul~sek' e e t~ın~t .... kAttU•"'1l<n\\T\ tPV; .. pt••c.: St" Londrn, 16 (Raclyl)) - Buşvek:t B. mndığmı, D tludiye ve <;emberlaynin a - .. 
uve t~),;.:l:rı Y • .:ı ' •ıA • ·, • ' b "h l d · · d' k d lh · ' h t 1·b · il · 1 k t " f'n• .. .,, ı , ....... ""' :;emberla) ııin utuıı cı anc n erın a- ~.m ıye a ar su ıçm er e~eu us Ankara, J o (llu:-;u-.i) - Sencan mış, m· ısmı Akrabaları nezdine 

kl • 1 • 

l Cil 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Çemberlayn, sükunla baflıyan yeni 

yılın, fırtınalara takaddüm eden sü
kunetler gibi, tehlikelerle dolu oldu. 
ğ~nu haber veriyor. Şu halde, bütün 
mılletlerin sinirleri, şimdiden itidal 
cephesine doğru bir yürüyüf için ha
Lı'"lnnmalı ve dünyamızın &'Öklerinde 
pathyacak olan fırtınanın korkunç 
cehennemine kartı kulaklarını ayar 
etmelidir. 

Esesen bunu Çemberlaynin söyle
mesine de hacet yoktu. Ve yoktur 
Aşağı yukarı, her insan, bu. 
günkli dünyanın cidiıindeki mu-
vazenesizliği idrak etmektedir. 
Bu kadar giritf v~ birbini -
ne zıd davaların tam bir ihtiraala 
mücadeleye girişt'kleri bir devir icin
d , elbette ki ihtiyar dünyanın n:ıbız 
ve kalbi normal ça .. pacak değildir ve 
elbette ki her yıl, bir geçen yıldan 
dllha müthiş olacaktır. Harbe batlan
dı. F nkat heniiz hak:ki harpler veril. 
mcd:. Finlandiya ve Polonya hariç ol
mak üzere garp ceph~aindeki vazi
yet, henüz burun ve dudaklar araaın
dn hılan bir homurtudan ibuettir. 
Yan;, Çemberlaynin dediği gibi, an
cak fırtınadan ev.el doğan alamet
lerden biridir. Yüzlerce, binlerce tay
yarenin falan veya filan tehri bom -
bardıman ettiği, bir milyonluk, iki 
milyonluk kuvvetin bir ateş dalııaaı 
halinde muhnsım siperlere do~nı ak • 
tığı, şu ''eya bu cephenin yıkılıp mu
h?.dr Juıfilcler'nin yurd id('rine dof. 
ru alabildığine kaçııŞ ıkları henüz rö
rülmedi Telefat yekunu, be4 bine bi. 
le vurmadı. Yani, kdıçlar bile sıy -
rılmadı. Ht1 'b1,id sıl "' hl ara se.rı1.:nakta 
lr i ~ebcplcr v-l-dır ._.e a~·ad5.ki rne
selelcr, ancak bu silahların hakiki 
kozlarını oynaması i!e hallcdilebife. 
ccktir. Muha. ebes:z harp, şüpheaiz .. ~~arn;~l~ıo .... ~st olnultl,,,.. ... :ı,;. br 'd. leı yapan nut.kl hakkında nıı..hte- e f dakarlıf,'1 yaptıkları gibi ~;mdi de ~'' •umın tekr&r ta~mak üzere oıauğu gıt.n!slerdir. Kızılay açıkta kalan 

tika~~.;t~er~~· .. 
1

.:lerd.A n~~~""ı ~~ı.1ı ..... :.1
t·,.· 'if memleketler t(azetelerirnle şu mü ta- harbi kazanmak için herşeyi yapacak- Bnlıkc"'\r vilayetinden Bursa vilftye- :~()ljQ nüfusun iaşesini temin etmck-

re nıt .. l" r ·· • " 'ealar serdedilmiştir: 'arını, meclenıyetin, yalnız ınütU!fik. tine hı·ber verilmP.si üzerine Bursa tedir. Ha tahr da tedavi altında bu-
d 1 1tm,.ntn•11nun ... lA'h:voH ..f·ııın /ngilteredc:. 'ere dayandığını knyd 0 diyor. \Tnı: i. re Refik Kornltnn derhal :Mtıı:- lunuyorlar. K.ara.~abey kaymakamı. 

ki dahn uzun müddet devam ede -
mez. Bun ne sabır, ne sinir , ne de 
J?>..add\ tahammül kudreti müsaiddir. 
Fevkalac!c hadiselerin müdahalea( 
hnricinde kalan yesıane yol, bu yıl 
içinde ınal wadı~ istihsaline ve neti
ceye dogru harbe atılmaktır. Mu -
kadderat, te.rihi rolünü oynamak i -
çin garp cephesine doğru hareket 
etmi§tİt· ve onu durdurmak lmklnı 
kalmamış gibidir. Çemberlayn. itte 
bu elan bahsediyor. Yen~ seneyi kay. 
rBmllk içirı kimlerin, niçin harbet -
tiklerini düşünmek bile kafidir •• Bu. 
Q'Ünkü harpte, «mevsim> mefhumu 
kalmaınıştır amma «hav-be en mUaald 
mevsim» meselesi de ortadan kalk· 
mı§ c?eğildir. Bu Wbarln akla en ya
kın 1;elen, baharda harptir •• Ve ba. 
he.r gelince ••... 

ıe.~ı~ .~:~~ar ~S\IWPkilJPr· 1'~n~: nA: Deyli Telgraf gazetesi, B. Çemher- Ame1-ih'ırılcı: tafo Kemalpaşa kaza-ıına gid err1._ u sahasmdakı koyler arasında mo -
l'İ ..,,,,:t''· 

1 
'"l!l. "r!lı ,,.. .... uı,:ı: ... H,.,., · 'aynin nutkunu (nzim ve irade sahibi Nevyork Taymi~ gnzetesi diyor ki: <1evl§ba knrsı alınacak tecibırler hak 1 törlP dola...,makta, icabeden yardım 

ı..,.,. ki lnsı :ı ~'nd'\. o kııd~ ... ~ ..... h 0 11'+::. >ir Jider!n nutku) diye tn\•..,if etmiş. "Baş\•ekil, ing:liz - Fransız işbirli- lcı;ll'ht nlfıkndarlara emirler \'ermişti:-. tedbirlerini almaktadır. 
ha'-'• ,

1
,.,:, l'P. 

1 
....... ı.,. u ·~~'k ,.• •·: ir. ~inden bahse<lerken bu i~birliğinin 7. - ;;f)n hafta idnde se\lap feliiketiııclenı İıı.tanbul, 10 <.T~lefo:1la) - Bursa-

t • ,., "" ....... ,,,., ,..+ ...... "çı,.,.. Frnnsada: ferle neticelenecek harpten :ıonra. ~·ani ·ok :ı:n,.nr görmüş olan )Iu-:taf::ı. Ke- da Hnllfe tleresın .n tugyanı karşı::.ın-
,"u~"·h f!'r'enJ ..... olı•h:ı: ... M ..... ı:. hu":;n Jh ı ı ..ı c · b k da be k'" ) lk ··ı kl k'• r.: ı. .. ~ ... , ,:ı , • Fransız gazeteleri, nııtku çok iyi ·u zamanını a c n l'evam eclecev;ıı: 'l'lal pa$a kazası ile Karaca ey a · 

0 ·~ ş o~. ın ı yu"-ıı.e ere na ıı 
CenuM Af .. j~. "~ a. n·.;:"af kn.'-;·~h,. 'rnrşılamışlardır. Bilha~5a Fransa "" ·ö,·lemekl<' r0k derirı bac:;irP.t VE' ickak -~nsı. lnı d<.>fa ıfa tchlikPve m9."UZ bıı edıldı. 
A vt u " 8 ..... • a.ı .. t ~·· AKA • 'ngiltere artısında şimdi görülen tec::a_ ·nhihi olduğunu göstcrmic:tir. Her lH' ıunmaktachr. 11k sey1 ~nta Karacabe,· 
mı'n "",va 0 ' 1 .. vnl1""'"'"r. D'c:- ",.;,. ıüdUn, sulh zamanıııda <la idamP etti- ~e'k'l<le olursa olı:ıu.1 harbi zaferle ne- 'vığazııım af'll" kiitükleri V(' tarlaı·l .. 
h(:,:~~ a:;k' "!';. h,.,.k~ ilil:' ;t...,,•s .... rileeeği hakkındaki özler ÜZ"rindt icelendirmPr~e kflrar ,·ermiş olan in- ··amınmıısı yil7iinden lfafif' der~-· 

' - • .... ., .. ,.P ot ,,.+.r,.k et · .J b F 1 · · ·1t b · b. ı·· · ' lh b ıneı<• d 1 1 ..ıuran ütün ransız gazete erı. ıngı- •ı ere, u ıs ır ıgının su zamanın ·e T-''n 1•n .;ı,.re taMrak Karnen "" o· 
1
• ~ ır ..... .. .. :ı .... j}a ,ı,."";"vnn. nu ... (l"Ç ... ,. hı d 'iz - Frmı ız j birliğinin cihanca te • laki ekli iizerinde de açıkça ,.e c::imdi- ·ttsına akmıı:ı ve bu ovn. bir deni? 

va. c'" f'ı.l"a Brit .. "'va ,ı .. i?il. R,.:*11"· 1im edilen kudretini tebarüz ettiı·mL'·- len durmuş. onu ı?özclcn aecirmic::tir "'nnzıırn"ı P.lmıc::tır. Son ~·allmnr ''" 
dır.« omrnon we 1t ı:& adını almakta eclirlcr. Bu. Franı;:a lıa vekili R. Daladh·eniıı ·nlarm Pr1nıe~inden bn no,.P}er t:ıcı 

2 - n •t C Ordr gazete inde jorj Bido diyor le en e aslı h'r -ııoktni nazarıdır.; -,c; "" tekrnr t:ı~m<ıkta bulnnm11stu1· 
' r ı anya ommon wealthnt.. r. ·• ,- '' t'.t!tnda d' \ci: unzete. Balkanların da bu birliğe ''qrllrrhov hnunzmın temizlPnme-.· 
ını · ı,• . uny nın hPl' tarafına. yrıv•l· :r t k b F 1 ·· b·ı. b' b' ~·k ·· d · · .ı · ş .r ımnl\,.f\tor•uk vardır ki Hin c.ı. u u . litün ramnz arı memııur "1Ufm ıı. ır ırıı vucu e getırmeği ta -ıi'"'kiln olılııihına ı.röre vfltaklnrı. 
<:lltlan da d ~·ı ld <>decek bir nutuktur. B. Çemberlayniı wvıır eWk erini yazıyor ve millc>tle- , f!,,(riı:ıtirmic:: ohm derelerin ıı<ık: 
lu~u h a o uğ • u ;moar tor ·zahatmdn snrcıılmaz bir ıtzim \'ardır in B. Çemherlavnin nutk11nda izhar rı"-'ll 1,nrına r1n•ını1'4'İ V<' tıvnnııı. <ı" 

, id n er pa.rçr.sının kendisine gÖrf' 1·1 'd " h llre tarzı v ruır. Bu itl~l'e t al"l'-1 Bnş\·ekil, nğır gilnlerin geleceğini be ( ı en üm i +rıht\kkuk ettirclil,'eri g-ii ... ·~tj\'i ınrlsın il'khrıhA•'n. k:ırlıtr knı·tıı1 
k a:lan Seylnn ad sında olduğu n ibi ran t.derek, vesika u:-:ulilnclen bııh-'e - stikhalc tehlike~iı bakmak nılimkiin lP<:t ınaalec:f'.\f mümklin g-örlilnıeml'1.· 
b ~ı-ııık hir pnrr menler t.İstPmidir ' lerken kencliısini yormadan koııu~muş- •1 ac:ığını kayd yliyor. , ,..,:rı·. 
tl:za

1
nd <!__a Oı.t~ Afri m meml,.ketlcr:ı~ tur. Çlinkü İngiliz milleti. rıırnn ;"tı~d i- - - - '-" ---- n,.fl1.,,.fl<> hıılıırın.ıı ntl''l.t'ıt:ti 7'\1°'11'' 

h ,o u gu ı:ıbı. hnşta bir kabile reis~ "Ii her ff'dakiirhfı \°a!)ncal-tır. Ve ya- Rus tayyarelerı· ıi\l İYi ,ı·r. "\{, ltonınlı)'"IC:'l \'j'\ Kııı·'1-
\İu,u;;an iptidai bir idareden ibaret "Jıror. lngilteı-e ağl .. m l.ıi 1 · ·mparator al•"\T ]<"ıı 7aJnr•'lcl" cın ·ıltııırl•ı h•ılıı • 
/~ akat h--or.id .. merkez .. b'r Vf'yt> 'uk olduğunu bir kerrl' daha ispat <'l - Berline vardı •nn nı('?J•tı ı:ıııhn J() b'ıı }H•ldqı·rlıı-. 
l~ger şekild(" bl\clıdır. İrı-:iltere pDI'". miş_til'.> n n rı.ı ,. ... h,.r krı 7'1<l11\1}1 n ..... F,ı·<ıMl)CJl. 
hi~e~t?su, unl11rın üzer:nd,.ki ıcla- o ·r gazetN;i ele harbin 'evk ,.e ida- n rliıı, 1 o (A .A) - Yeni ihda:-; e- "'rıpol· '"' l.mıPtnMn kXuJ,,,.·. PH'hı ı.ıı 

t~tı!' ' rnuJ.nfaza etmektedir. resinin, zaferle neticelenme~: için ye- 'l"IE'n RPrlin - :tıloı:kovn hattında bir ,ıt•nJ"(lı.-. ,·rıra 'Hı kii•• rl'lhn ~· ı-
h '?ıltere imparatorluğu 1 ~ d ,.ilne vnsltanın, Franc:ızlar ve İngiliz. 'E•crl\be ucuıı.u yapan bir Sovy~t t,w. 01•'1! ynnhc:11 ,.,1,1r. c::,,,, günl<>rrlo }pı 
h:t-hi çıktığı zam!ln, ann v~t"-n i'çir 'er araı;ınclaki islıirliği ve clo:;tluk ol - '·nrc> ·i dün Berlin limıınma g~lmiıı.. •.··,·ı•"" ilr ~·UzdPn fazln PV dnlrn yı. 
-z.iy':ti7:dnd~,. .vc"';<ıtiren b;r çif tlik va- duğunu yıızıyor \'<' diyor ki: ir. Bu hnt 21 kinc·kamrnda '!ıyıln. 'qinn~tır. 
tor1 

k. e. ıdı. Bmaenaleyh irn ... nra _ cBaş\Tekil B. C'emberlayn, di.inya- c·aktır. Tayyare bu snbah ~Jo~kova,·n u h h ı d h :..k t d k · ·ı' ·nı:. "lınncaı· tedlJirler hnk'kmrl<ı 
h

.,
1
·,. • • cı ııı.n arb:n1n muhtelif ceo- nm, arhk l 7 ve 1 in"i aı.ır ar aki cHin art e e ece \'C prog!'am mucı ·iıı rın k c ·,. • kt rıjril.-"lrlrıı·Jara l:izımı.relen emirlt>ı·: 

l'kt'ı-ıı·d·~ e.• "'r yolladıktan b ıık" · va olmadığını, ııılittefiklerin Alnımı c u \•ere ugrıyaca ır. n h d k • pwHldPll ~nnrP TI11rc;avrı nlhırnfüıliil'. 

d
... .. ı •a a a \ V.l\rdımı, ham mad- milletini imha etmek istemediklerini "'ıronrl " • B Vi Kn .. ı:ıcnhev J.-n7ncı1 kın·mnl(nmı. 

Çı. h . e.rm ...... e ınhiaar ehrh:ti Ger \'e bunun kocaman bir yalan olduğunu atan apurlar u kt d '1v~ F.voepıon 1.-ödi ilı> ıW'•-"r n.- l\ö\· 
oy :, 1• 111a ıyottnn .. hP-mm;yetH rol ~öylemi tir. Almanya, ma,,tıkla yenil- lk n!ln ı aı bir •• • 1 d · k ti ·1 •· t t hn ının. "R!ılıkP 

0

rin ~ııc:ıO-ırlık kn. 
cak . "' mucıtn .. c e a:7..ım~M"'· 'neyınce UV\'\! e ~·eııı crel• gaye a- 1 O"(ı 1 .. , il) (AA) _ })" B .. ·t hır va .. "ı d ~·ı ..:ı· F , .. 

1
. 

11 1 
tt•~· ··"el t ı. , ·• .. • - un aıc.ı" 1 uc:11rn ıınldiııi tC'mine rnlı•mıaktnclır. 

-=-;-":..:-

Stalinin gizli silahı 
Londı·a, 10 (Radyo) - !sveç (Ni

va Alaııda) gnzetesinin verdiği bir 
habere göre Stnlinin gizli silahı diye 
m hur zırhlı kızaklar artık rneyda. 
nn cıkmış ve hurp ~ahalarında görül
meğe başlam1ştır. Torpil biçiminrle 
olıın bu kıznk şeklindeki !!ilah, c::ant· 
tn 160 kilometre yol nlmakta, taıık
lnrdr.n eh•f'rişli iş görmektedir. K:.ı 
lm k·ır üzerinde bil~ yol al:ıbilen btı 
gb:li ~ilahın ı.:evki gü\tiir. Fiıılandi. 
ya a"keri makamları bu tr:zli 'iilfı.hın 
hılurıılmasırıı zMC>rı beklC'mı'kte ;eli
ler. Hu . i!ftha karşı milclafaa tedhi· 
ri dı•rlınl almalıilec ektir. 

Dörtyol 
Kurtuluş yzldönümünü 

hutladı 
Dbrtyol, 10 (Husu:i) - DUıı Dört. 

yolun kurtulu:-;umm 18 inci yıldöPiimi 
biiyiik teı.nhüratla kutlanmıf;t:r . 
GUııcliiz şiddetli yağmura rağmen nt" 
ra:;im yapılmış. geceleyin de fener a 
layı krtip eclilmiştir. 

Bogilof 
hııı-hin' ·t k. m deı•ı 1:1•r. ok!lt 1~1 ~ :mc ır. ::ı:p f \''tn e ıgı ınıı<ı e C'e ııu le vapu•·unun batmııı oldLığu b"lc!iril- ~u altınclnki sıı}ı·ıd:ı 10 bin kovun 
&i't •. " ıo e .. " vı!lat io.nde tn. hedef degışmez olarnk kalacaktır.~ melrtuclı·ı· \'aıluı·uıl bı·ı· nı· , · , , ... ... "rp ımnerAt 1 ğ • p·-r r . . t . J B ç "' ' 1 • • el. lllt; aı p ,." ~ lıin c:ıför varclı. Bunl:ırrlan 1ıir 
rnu'Ji h' 

1 
°" u u. sıyaseten s \L o ı . .ıl'~zı~ en ga~e f"-t c e · em· mış oiıhığu tahmin eclilh·or. Kaı•t:ın '<ı rı11 .,;.,.,c'l've J<sırhıı· ılfıi! ki1\'Jeı-İ"r.-

ll'ih' :İ .'r te <aıııül safha ınıı ı:r; .. d;a: ">er!arnın, ıttı~az ed.lecck l~ ttı hare. ile iki tnyfa telef olmu~tur. rı.rı' IPrlilrnic::tir. n;;;.erl""inin de mtk-

Bükreşe uğradı 
Dükrec:-, 10 (ı\.A) - l\Jo:;kovadan 

har0 k et (:den Bulgar nazır1 Bogilof 
ehin Bükreşe gelmiştir. Nazır, Ru _ 
men rrn.liye nazırı ve mail ve iktisadi 
mnhf llerc mensup bazı zevatla gö -
rüşmel: ilzerr> bir kaç gün burada ka 
ll'cnk~ır. 

k 
1 

.. 1 dı .. l\den rle el.'""'"":yetl; bir in· ketı sebntl.n gö te. rm•s .old·ı_p_rur•ı yaıı- ı ,onflr.ıı, l o (Rndvo) _ Barca ti" 

A.ı np P.ecİrmistir o kadar k. b .. " ., -. :ne ('alı.,ıln•or. 4llt1 ko:um•n bofı.ul-
'llll•tu 

1 
K · · uqı.." \•or ve a~ıı_n ':e. ırade ıle ı:::o~·le~e1•1w ~u VH}Hll u, on hin tonluktu Ye cenub! 'tuğu teııbit edilmiştlr. Bazı kövlerde 

k • ra vn. anAda, Cenubi fri . -:ıutukt&kı ın~ılız • Frnn~ız ~~bırlı;:n- Aınrrikı> ile İngiltere ara~ında c:e:fer ·ıılnr <'ekilince bes inc:an C('c;ed· me,·
aah:~~:d:o:i:yo~lar, bn':~ enbdüetr· ien nrk ık dil manların bıle E:uphesı .rnl dın k!<' mesh urdur. !) zu çocuk olan lnna çıkmı ti'·. Acıkta kalan 800n 
?nı vn l!l.nı P"erın,. ırnlt · - -:..,,=- 4 ,\ ;llcU kurtar1)m1 tır f 

I;1te, buna yanıyorum, buna yanı. 
yoruz; yemyeşil kırların laleleri, pa. 
pn• yal:o rı, çimenleri üstünde onbin
lerce, yüz binlerce ~naan oğlunun 
k.anları akacaktır ve kızlar göğUale
rıne, ~ahc;e!erden kopıırılmıı b;r de
met ~ıçck <eğil, alınlarına dyah bi -
rer tur çekeceklerdir. Ölüm, cep. 
helcrden uçarak to.yyare kanıttlarının 
altında şehirlere de gelecektir ve ıi
viller d e, medeniyetler, yuvalar eser-
' .. ı ·· ı , Pr .ve gu.z~ı m e~ de kendi korkunc; 
nasıp ve h sselerıni alacaklardır. 
Hnr~:. ki?1in kazanacağı keyfiyeti f-

•e, hırıncı derecede bir malumdur. 
Ancak bu neticenin alınmasına ka
d~r. geçecek olnn kıyasıya imha har
bının dehşefni düşünmektir ki bü-•.. . ,.. h • un ınsnnı eyecan ve tahaaaüsleri. 
'llİzi Ürpertiyor ve içimizde beııeri
yet i bu mezbahaya yuvarl~yanİara 
le rşı yükselen hidd~t ve nefreti ar
tırı vor. Tan'hi lıaik;\t sudur: 

Suç, hiç bir zaman ~illetlerin de. 
tildir . Mesuliyet, daimo milletleri 
'iiir ükliyen, idare eden ve onlara bat 
">lan.ardadır. Ne çare k i, onların ha
tn. ve fU~trııuzlukların1 hem kendi 
mılletlerı, hem de başka milletler 
~ekmektedirler. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

\'U Yta hnslamıalnrdır. KAnadıı ve A· l'lij umın bir kı mı Rursaya naklert:ı-
" uralv" i- t ı w • K b ' .. • ..,.. -

rem enrıu •• ~;n:ır .. a"'~:k~~~·" .eheml m· - ı r1s as ·çer ~erı I~ H ~ d. 1 B" ~ · ı Kolombot' F 
"•tnz tt• v erı o mıv;ı 'a PSe er J gı e 1 ~ ransız 
he bucc~;~ c r,'Ö"t::ihl~nr ki muharP.· 1 1 - r l ~ır ,. v :ı.na ycnı ır h ız vert'\~nk G 1 • d [ " t d ~·h~ h~de ~narntn~u~un ~3P a~ C~Jrtesıne var ıarl ~~·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~8·• tt b t Al par a~en OSUD a 
•r 1nc!E: ovnıy w 

1 
B .., d d l b. d. ? ıv.ı.ure e a ı manyaya 

hind ac,.<r1 ro. 1914 ha.... J onura, 10 (A.A) - Fran::<~ı llaki ag a naSJ Jr yer Jr V •• • ı 
v. df\hyn~< 'Vt r~ld .. ~ dahe ~Hmull~ h('yeti seferi)·e ile b:rlikte harekete • aÖniiyor J'\...Omunzsf meb US/ar 
~h"rnın~ ~~ırTntn ~etlı olnc ktır. Bıı iştirak edecek nıtıstenıitakat kıtaatı-\ Di.lıı AııaJolunuıı (Roma) mahreci ile verdi ri bir habere göre, Bağ- . ·~r:.,, 1 O (A.A) - :\fobusan mec. 
noktay ıy~ 1 t,.h ruz et th·""' .. k ;,.:n hiw nm ilk kı.,mı Frnnsn~ tt gelmiştir. Hun tladdn mühim ınikta t"da İngiliz w miistemleke kuvvetleri toplunmal:ta- Xcvyoı·k, lO ( .A) - Her~ ld Tri ı; ~ın1:n nçılışı ıniinasebt!tiyle bazı hl-
lere, t~y~Z:re r~fk~d~~i:: .. b .. kln ıı, il - ·ı'nl'ı lbernl be.rl.erinde .kat~rlarıKoblduığu dır. n'uı.a dı. :sebep, Ru \'lilll11 Knfkaı:;vuda muhtemel Lir hareketidir ~::~~ tı~z~-=t3liaC11(t)ı!•~ ı:-11·1ı~ı;ı~~:·.1ldaAıhndt~~l:\~nı._ u.ı::e.er olmustur. Askere alınan fa-
... ~ tay . • • • a r• nar' ıa c e l enızı gec;mış o.an ı ı'ls ı - B ğd d 1 . k ·. . . · . .. . · "' · ..... kat meclis mtiznkerelerine i<>frak et rı·,,,.. }arec1 yetuıhren mü .. aseaeleri- laıdır a a ' ıa ın merkezıdır. Dıcle ııehrı uzerınde Ye Ba::ır:ı körfezıne cnk yasta olan rnüı·ettı:bııtının n1em- k. . . ·ı . ., ~İl\~:nadad toplamıya karar ver _ ' Kı!>~:slılar ilk defa olnruk İngiliz (550) kilometre mesafededir. Kıırşıdnn çok güzel g~zükür. Fakat binala- lekeilerine iade edilecekler:ni yaz _ ~.~~~~~~ 

5

~~~o~~~n~~l~~~~!obuo~:~ 
Ka~ad b '-. • ordusunun askeri harekatına işt;rak rı hakikatte güzel değildir. Sokakları dardır. Lllğımları Dicleve akar ınnKtadır. Bu mürettebat 14 ikincikn dıselere sebep olrnustur 

1\ lll1'VPK•1• Mn.ken7• K. t 't d. ı 1 . • . • • nunda ·evyorktan S:tn Franıı.isko\'a- p " . 
S?eç.enlertl .. eövl-rl;w• bi.. 1• ın.r. e me.K e •r er. çılen su da gene l>ıcle suyudur. Şehrııı (250) bin nüfıısu \'ardır. Bunun ·a ııris, 10 (A.A) - Hükilmetin per 
kar ·ık •n nutuktR bıı be t b .. ,,.. .d. B 

1 
. 

8 
. gı ece .. kler ve oradan Almanya,_·n "'it- ~em be gt·ınu·· k. k il . 

.. ann 1 tath:ı. t afLa 
1 

._ k b 
1 

. d' · b' kt d ş e ırı Auusevı ır. un arın eskı abıl kralı Nnbukodunosor'un Milad- k " . . es ı om ·nıgt partisi ı.ı2ere K rt d " Aı o "laıı; at u meııe enın ı1?er ır no a an l 600 mc. uzcre ecnebi bayrağını hamil ıle ternnüdde i11rar edı:m mebuslann 
acılrıt. • • ana a " v~tmi.s üc m .. kh•o da ehemmiyeti vardır : Acaba 1939 can yıl oııctı Babile esir olarak getirdiği Yahudilerden geldikleri söy- vapurlara binecekleı dir Silah kul- te~?·ii vekaletlerin·n kaldırılmasına 
ta1e-ka~~h~ .. hu .. mektenle:-.. kırk b:n harb.ni kazanmak için sarf edilecek le.ıir. Şehirdeki hıristiyan nüfusu da ( 15) bin kişidir. l\lütelıaki~i :Müslti. lnııacak yaşta ohnıvan mürettebat daır knmın Hlyihası tevdi edilcc~ği 
talirn rn .. v" ca':ı ve ~ .. ntd•n e1•m•s olan müşterek gayret, jmparatorlu~u man<.lır. Bngdnclm iktısadi ehemmiyeti vardır. Çünkü Hiııdden, irandan hitar:ıf !'Pmilere bind'ri lmeleri me - haber verilmektedir. 

• nnı r ,.,.a "'d·l,.ce~· • h'ld. ·h· kA ·-ı-· d ··t ·· ~eleı;:i hulledilinceye kadar ellisi ls _ 
rnd ış i. Dl!ck ... lav k ol R'",'_ ' ır tarı.• te amu un b". nbereye gc.ı1.ure • ve Avrupadnn gelen yollar üzerindedir. :;iehrin esaslı kıı:ımı, Didenin ~ar- ı.and:ırln k.·tlac .... klnrc.I~r. 575 kı·şı'den ---=** 

ur k1 h , 11 n DOY.ta su . ceklır ?. 1914 har ı, azı uzuv arını k 1 d " ·• · • u ın,. ... •.,.nt ..... f' 1 k 1 ı k · · d d · ınc a ır. har"'t olan ın ı·ı· tt b tt 400 · · M • tA)eh,. V J il •nac"' O ATI mÜatem e e Vl'\Zlyetın en omınyon ' <. re e a !10 Ü Sl- • acarıstan 
dil'. t~ .~ ... n -ı K11.rıııv~~1ı nl"cak deii'l- va~iyetine götürdü. 1939 harbi de Dubalar lizcrfode (250) metrelik basit bir köprü, şehrin iki tal'afını 1

ilh knll:'!Pll"ak yaştadır Amerika hü. 
hnnar:.~ .. 

1 
r~ d(' nhıl n1~ui'Fu ha1de şüphesiz İng iliz :iyasi sist~minin te- h1tğ'ıc11 ~azın çok sıcak olur ve öğle vakti hnlk Serdnp denilen mahzenler- '<_umer Alman bahriyelilerinin Arne-

cektir. PHvJU uhn. her ta .. afından gel,._ kimülüne uvrrun bir inkı.lap mPV~.!'.· I ele serinlenir. Al·şıımları ela evleriıı damlarına çıkar. Kıı.ın da sogwl g· ıı rı l<ı.dı ka:ı:azede telakki eıiilmeleri-
h "' ır ,, .. ,H,.,.a •• • k • A b b · k'l Ab ı " ?ıe kHrar vermiş idi. 
-'akımın.fan ehemmiv,.t• mın ~tı-nd•e 1 na hı:etır.ece tı1r. kca : y u ,111 1 ~dın f zludıı . Bağdad 762 senesinde Abbı.ı i halifelerden ) I ıınsur tarafından 
<ıır H"t~ . 1 m•v "'n a. ma ıyetı ne o flca tır ,ı enı y~nı !>· k 1 . . --=-=**=-----

Yunanistanla yeni bir 
ticaret rnuahedesi 

imzaladı '=ı'n. l u aa •tnt>f\r-.to'"lulc:. 1919 ba". min•nnlar mı m .. ydana gelec"k? "'a· ı ·uru muş ve bu halıfeye payı taht olmuştur. 'CJ 
y\\k ~a~d~;~tana h • .-. .. b~kımr'11n ı.n . nad:ı imparstorluğun merke:zi mi 0 - O tarihlerde şehır çok zengindi. !lim 'e san'at merkezi iıli. Dünyanın rıava Başkumandanlığı 
"eh..,a yar" "te~ın kdıvor. v,,, ana- lacak" Bu suallere henü~ kat•i ce - en kalabalık şehri ı:ayıhyordu. Çünkü nüfusu 2 milyonu mütecavizdi. Londrn, 1 O. (.~ ... A) w-. - B~şveknlet tn!1~~ap;~!:~n~~a~A~~~sı_n_d~~c~i~: 
~ .. neli f!'mni~:;;;; k~,.!:o~e :iJünhesiz vap vjrı·ıb~z. ~dki dt l bu s.~~llhrin Bağdadda evlerin, oka}i1ara karşı pcmccrel •ri voktur. l\taamafih, Trak ~lmre~~n.dcl!- .bıldmldıg.ne gore Fran-l temmim ticaret ve hdiye itilfifı dlln 

!rnla.,.ı.,, f'ıı. ... ...,rnivnt• • h u .var· c~vap ":rı .ırço mcııe e er gı 1' ar- hUkilrneti ıı.ehri yavıı"- vnvaş tanzim etmeğe ve gl\zelleıı.t.irmeğe başla- .. nclak Ingılız k:ı~akollnr· baıı.lrnmnn nudape.?tede im:ı:nlsınmıı:tır İtilatna 
'öıtermiyec k d 1·d•za " JU,.,,m 'bın netıce11ne baJlıdır. ' ~ • • dclnt'l

1 
~l ~·hndnmda ~ır .h~\·n başku:r.~n _ me eski t•cnret itili\flrar:nd~ vapıl~~ 

erece e •.Çıktll'. Fa- A. Ş. ESMER mı tır. uı. ıuı 1 ns ed h11ştır. 1 huzı tndiıut ile temdit edilm:st!r 
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-=====:;;==::ı-::-:----~.~.~~~~~~-;--;:IK==A===u=y==u=--ı 
ı_Ç_i_m_di_kl_er_J l l eyanatı 

Bu günkü program 
Şuna, buna dair 
• 6o-7o ~:ışında, kim •'z ,.~ ilı'iyar Macaristan Hariciye Nazırı Romaya 12 3:.; 

oır :,dam, tek başına oturOugu evde, 7 

12 ,,Q Program Ye memleket saat •· 
yarı. 

Ajans ve meteoroloji haberle
ri. 

cesı ne man.gal iz rin"e d~şer~k yanmı ·. Hem "d "• h b • • t k • tt• 
çok 2cıdım 1.a\"allıya, hem de kendi g ecegı a erını e zıp e 1 12 50 Türk nıiiziği: Yeni şarkılar Sta 

kendime •öylendim: · . . 
~ n· k · · l hova BurlaP<'ş·e, 10 (A.A.) - Matbuata m:ştır. 
l.."'ransızca Lo·· ,.,...an gazetesı·n~en \ t :r asrha ya ın. zatman_lıçınce ·. - ueyanatta lıulıı'lan Kont Saki şimdiki Nazır Venedik mülakatı neticeleri-.L" ..l ~ ın .pn ce enne.mı a eşı ı ~ yanma\ P . . -· . .. . . · t · · 11 v . l 1 . b d b' . · • 1 'ıalde Roma va yıtmıye~egını soylemış nın pek memnJnt)'e verıcı ~ < ııgu_ııu 

• a,a <la < uı~ ~en a amı .. ı_r man!a ve .\facar ba~veklinin İtalyan hukı1- tekrar etmis ve Venedikte kerocH,ıne 
Deutsclılaniı tipinde Alm~n cep hu- ~<i:arlsrulıe. 31 ı·gtostootan 2 eylule ateş!, kuş g ~ı. kebap ede!ıılıyor. _za- me merkez'ni ziyaret edeceğine dair kar~ı gösterilen hararetli kl1;bulden do-

vnzorlen tarafından cenubı ;'-_tl.ıntık-ıka r, San - lfoque bumu :'çıkl~rın- ;allı ~~am .. bö'~e mang;'1 li~ttinıl san- clola~an şayiaları kativetle tekzip et - layı minnettar olduğunu söylemiştir. 13 30 
tc ment l .mli Jngiliz gemı"ınin b- da, sonra Fer a o - De ~ oron ıada mak ıçın r.ıı rloı:;muştu. · 13 45 
t rı.rnesı 'e "ity nt Flint isimi! A- faaliyette 1 .ı nılu. 76.000 tonluk ge. :. ~ 
ı- rikıı.n gemı.sinln hatırılması Fran - mi l.ıatı~ ıktan s ınra, 4 leş";:ıısan de iki gen<;.. lT m M şı1:, saçları tar n- s Ih 
ız _ iıı.;.liz arıiralll.Kları için korsarı denizde ·ı.filiik cd r k b:ı. tı . ~ı . gö<terl•leri verinde iki gen~: \'a. U 

harbi • elesi.-ıi ihdas etmektcd'r. H nt Okyanıı"unı'a \e <. n tlcl1"z'e- n••rcla, karşılarında oturan ırenc b•r kı-

ıs oo • 
ro1esı 

ve türküler. 
Çalanlar: Şerif l~!i, 
llerman, Ifosan Gilr, 
Tokay. 

r !a 
Hakkt ıl i 

Hamdi ca 

Oku~·anlar: Saf"ye Tokay, 
l\fahmud aKrıncla-. 
Konuşma (kadın saati) 
14 011 l\füzik: Ka·ışık hafif 
müzik (Pi) 
Program ve rncmleket saat a. 
ya!"ı. 

Müzik: Radyo caz orkestrası 

, 

I>u y nf birşey değildir. Den·z tari- rinJe Kt'e .ig•b~rıı- ve Emden birk,a · zı_n_ çıplak bacaklarıcıa baktılar. Ri-
hinr.e be na birçok misa:ler varı.lır .• 'e mrJ. k ""11 ffa, !)et elde Pttıl r l•a- rı ı: A "k h • • b" k • 

18 05 
18 40 
18 53 
19 10 

Kon•ı~ma (sıhhat saati) ka 

zama 1 lir de11iz devleti ezici ilstorılü- kat sOrat' harp ha~icJ olıl_ul~r b!rı ci .- Yahu -ı'cdi. üşümüyor m•: ?ıı I: ID erI a CUffi UrreJS:, Jr OmJSyOn $orht>•t saat Eı 

·· ı den·~ lıA;cimiyetini temiiı etme- i l!l15 tem:nuz·,n°l-ı. R 'fır-ı de!tıısın- Jın. pantnlonlannıızın a!•ında t·.~: tı· • 
ke ~ \•aflnk ol•a, bundan mahrll'll o- da, ~:dnc'si 9 teşrin'san de 70.000 ton ril t~tri.Y;onız .. :nncak•·rım buz ı;ıbı.. t plıyaral< pro1· enin tanzimini emrettı 19 30 

l\Iemlek~t saat ~yarı, ajans ve tı 
meteoroloji haberleri. 

lan tlenlzcle daha zayıf millet. hasmın gemı 'ı tırrlıkLn sonra.. . . . Dıı)'Prı ynıc1ıc:: . . . . . 20 15 
tica~et f;Jo3ı:.ıu münferid ve brıskın Bugünkü A!ı!1an bahrıyesı hıçbır za -:-· O 1ıar:ıJ.:_''•r, atP• ırıb'u.:r ."'".:'~:... Roma. 10 (Raclyo) - Stefani ajan- komisyon toplamış ve vakti geldiğin-

Türk müziği:: Fasıl he ·eti. 
Konuşma (bibliyografya ~ıı.a
t') 

,ekl'ncfa harckeUerle, en uzak Okya- man 191~. el. k y'c muk·ıye-e eclıl~cı>k _ R•rın! ken~ı...,e: bı~·hr muchıı·'ı'."'.'- sı bildiriyor- de muharipl«re teklif edilmek üzere 20 30 
ııus.'t.ı ı1a imhayı. çalışır. Bu kruvazör. halele ~eııııdı~. Muharebe donn~!'l.ıdı- ~un •··.ı~v<'t <l•hılın'.I" h_ayvan n<'slını~ .Ameri' :ı cumhıırreisi Ruzvelt, bu - bir sulh projesi hazırlumasını emret-

Tiirk müziği. 
Çalanlar: Vecihe. Cevılet Çağ 

Jer "lefıı yardımcı harp gemisi haline 'la mnl~k t!eğı'.d:r'. 1 na m•ıka?ıl µer- ' lı h• ı~ı'l be' sen°1ık hır prN!ra;:" ~ · gün mütehasoıs'ardan mürekkep bir miştir. 
~oıc1lan ticaret gemileri gibi geniş ce- vasız bır balırl\·el t .ından ıclare e. •ır' ilıgını hatırJnclım. Sarf clı.er oo~------
' elan sahasına malik süraUi ünlteler dilen amiralhgın mümkün ol 'l tek ça- mc;;.,, arıvnrum. Günkü biz. hat<V""· 
tar•fıudan başarılır. Geçen asırların reye baş vurması muhtemc!dır: Yari' <lan rvvPı. in•an ne•l'nin ruh ve terbi 
kon.:ınları ve geçen harpteki Alman harbi. Hiç ~ilplres'.z bunu daha sulh vesini islaha mecburuz. 
l;"t ileri bu rr•yandadır. zamanından hazırlamıştır. • 

• •118yonal sosyalist Almanyanın ı.ti- Bu !in_ Alma~ya 1914 dekin~en zi: F.ninc";. hepimizde 'ıir fikri sııbi' 
ri ·'ıi~ccği yarış }arbinin muhtemel yade dcn:z slermJen. ma_b~ı ur .. Bı- ha';"" g1>lclı. . . 
nctke!eri hakkında bir fikir eclinl"""ek taraflar nezıllndı; gore_lıı'ecego ~ü.zıı- Dü'l. k_:ohvchaneilP. 7~nz·n b'r ta'll· 
için 1914 harbini kısaca hatırlatmak haretler de. Nazı entr·kaları yüzun · •lığını •n..ııktan heh•ech·nnı ı: . 
kaf>dir. el .n. pek büyük olmı~·acak~ır. Pek aı - • '•cl'r. P• oluyoruz?. Gece, hır 

Hll( d Al . 11 - Ati Ok- mıl·tarda ol~n kPndı hccsu<ı ku\"vctlN: 'ürlfl ,.ııınmad•m. 
ı . e ma~ amıra .. ıgı . as ile iş görmcğe n •cbur olacaktır. Me. r.srn iht'' nr• •or lnM: 

~ ano:ıııı!!-0 Akde" zce mutte!ık ?e\•let- terdpol<,n ve n bi'a• af lir'eı 'a .,!ar P•·zı'lrnnı h"tırl 0 ~ın TTiı ?. 

•er~ tıcare~ filola~ı'la karşı ~afı_f ~.ru. siiihlanmı \'P. a ınzskelcnmlş birkar B ı hir ""rzeni•ti. P'1miwr0 k ı•of' 
Taz~Jrr1e sı1 hh,. "1 c.ı1 r.et .. gcmıler! gon .. ticaret gemisini den:ze t"evketı...,.eğe tc- 'T11~t1m, f'"ı 1"nt aı:ıl iT rllO-inı;- Y~'"lpc:t~,-_ 
der<t . Ba gayre in bahrı harekatın u- •ebhils edebilı"r . ı· ('i' ' ,, t"'•ı<l•aım hı 7nt ho 

t h ,. il • d bil ilk t • . J ' • "'llS rn.. 1"" ~ ' • 
rnurr• eye.ı zerm e. Y esırı 0 - Belki de ingiliz fransız f:Jola, ta- "'h'"t ı ah•inc!P <avam hayret dcrecertr 
mad• ve sOrctle önledı. _ rafından yapılmış olan abluk•;n \-a~·a bir adamdı. · 

Aflas Okyanusunda, 22 agusto ta 25.0CO tonluk kuvvetli "ilahlara m:.lik · • 
llfon• riodan k~:tulan Cap - .Tra

1
fal - charnhorst ve Gneisenav zırhlıları ( .... ) Kız•nı ;viendiriyordu. Bir 

gar eınisl: hiçoır_ z~rarı mucıp oma- vasıta iyle yarmağıı çalışacaktır. Fa- dostu"a ~orcln: 
dan 14 eylulde Trınıdada batırıldı. kat bu g miler nereden kömür ve cep- _ Kendisi11e acaba neler al2yım 0 • 

Yaı"dımrı kruvazör halinde silahla.. hane alabilecekwrd:r. D"s•ıı, !s'ifini hiç bozmadan cevar 
nan Kasier - Vilhelm. ~ der _- Gro•se Uzun bir y. rış harbine en elverişli \"erdi: 
abluka h:ı.thnı yardı, !ki gemı batır~ı. ölan üç ünite Admlral - Sclıcer, Aıimi. _ Mutbah. yemek takımı, "~"'asır 
26 _afru~~os _1?14 ?e, R;o - de Or~. s.ah;l- ral _ Graf • ~pee ve Deutschlnnd cep •ekn ,;. knza--ı. sabun. "tU. dik;• mR 
knnde ıngılız Hıghfyer kruvazoru ta. kruvazôr'eridir. Bunlar ancak 10.000 1<ine•i, makas, beş on düzüne iğıı" " 
ratırdıın batırıldı. ton hRcminrledirler ve 26 mil silr~tr emsali ... 

h.ronpring - Vilhelm 2 ağustosta maliktirler. Fakat iyi silahlıclırlar. 28 • 
Nev7orktan a,,"Tıldı, açıklarda sili\h- l!k altı top. tıi lik 8 ve ıo burukluk al· Vapncla bir ko;:.;,ı bulc!um. Ü•tiin 
ı.ınc>, 56,000 ı.0nluk gemi batırdı, 11 tı topa maliktirler. A>·rıc- ~kiz tornil eıe "·nlar yazılı jeli: 
nisan 1915 de yaklanarak Nev - Port.- kovnm ve iki tayyarelni vardır. F.ıı c7.afer, Muzaffer, Gaınnf0r, rer 
Nevse kapatıldı. b!ivük meziyetleri }ıiiyük bir c0 velan ili'fer.• 

!ki hafif kruvazör, Dresden ve •nha•ına malik oluşlarıdır: Seferi sü- l\e hu '·~ğın, bir 1111,.ka idi. ne el• 
Karl•rııbe daha talihli olmadılar. Bi - ra'le 10.000 mil. ilst:Jnde vazılanlar h:rer tılsımlı keli· 

. Italya - Macaristan 
iki devlet arasıeda askeri bir it
ti/ ak akdolunacagı söyleniyor 
Roma, 1 O (Rad)·o) - ttalyan res

"'lİ Ir~hfilleri, ~Iacarbtatıla İtalya n. 
ra .• ıC::.ı 1.ıir asktri ittlf•k akdeceıl,: 
'ıaklonda ecnebi memleketler mat -
o>U:t\ında görülen haberler hakkında 
kari mr.himat vermemektedirler 
.ilaanrnfih Sovyctlere karşı bilyle bfr 
:1:ıreketin mflsbet net;ce vermesi ·çin 
bu ıeşe\küle, Yugosla,·yanın da gi~
'Ylesi l!!zmnludur. Halbuki, Yugoslav 
yanın, bugünkü vaz:yeti, böyle Lir 
·~,ekküle girmekten çok uzak oldu
"Jnu gö termektedir. 
Diğer bir habere görP, Arnavucl-

1ak, Itnlya, lacari~tarı ve Yugo3Jav
ya. Ortn Avrupa ve Balkanlarda i"
t krarı temin maksadiyie birle~ecek
ıercı:r. 

v2 cenup Avrupasında sulhiln muha
faz" ·•na iki hükümetin de ayni ~id
detle arzu ettiği tebarüz ettiı"'lmi~ -
:ir. 1,ı:.h·a ve }facarLtanın, Almanya 
ile o!an· mUııasebetlerine gelince, her 
iki hükümet de Alrnanva ile son gü
ne k:ıdar iyi münasebetler ıdame et
mişl~rdir. 

Binaenaleyh italya ve :Macaristanın, 
Almanyaya karşı an•eşa" kları hak -
kındaki haberler vers:z ve lüzumsuz
dur. Bu haberler.' Bu müııa<ıebetlerin 
devamı ••ıretiyle tekzip Pcli1mi:; olu -
yor. Romanya siyasi mahi"lleri, Yu -
go•:avyanın. Almanya ile iyi milna
selıetler idamesi eme!incle olduf~Jn ; 
bildiriyorlar, hnliba, ~u cihet müşahe
de ed:Jebilir ki, büyük italya impara -
torluğu, Mn zamanda siya'i Ye askeri 
kudreti çok artmış olan Macaristan 
hükumetiyle birlikle istikba:e kuvvet.
le bakmaktadırlar. 

l,ı, Kemal N. Seyhun, İzzettin 
(\1·te. 

21 15 

21 35 

ll!üzik :Dwid 7.irkin tarafın
dan Viyo!on•P! Parçalan. 
Müzik: Küçük orkestra (Şef: 
Necip Aşkın) 

22 15 Memleket saat ayarı, ajans 
haherleri:: ziraat, esham- tah 
vilat, kambiyo - nukut borsa
sı ffiat) . 

~2 :ıo 
23 00 
23 25 

:MUz:k: on~retler IPI.) 
!l!ilzik: Cazband (Pi.) 
23 30 Yannki proı:ram ve 
kapa ... ~. 

BORSALP~R 
0 Z 0 Mı 
Çuval 
996 üzüm taranto 
734 M. j. Tııranto 
371 S. Ergos 
811 l\I. H. Kazlı 
245 jiro \e. ş. 
237 S. Erkiun 
185 .Albayrak 
130 H. Alanyalı 
122 j. Kohen 

92 S. Remzi 
S4 Öztürk Şir. 
26 Cevdet Alan. 
22 D. Arditi 

350;; 
105145 

9 25 13 
10 375 16 50 
11 375 11 75 
10 13 
9 60 10 875 
11 60 1:1 
10 50 12 25 
11 12 
10 25 12 75 
925 1150 

11 75 18 50 
12 12 50 
10 75 12 25 

ri • ı r.r ·ı ·a açıklarında faaliyeL Bu üc ı;eminin de halen mt'Vllcl oldı· mc .. ...;a'.r <ılmak i.<tiyen b'ri, şıir ra.r 
.e bulundu, l\hgalleıı boğazını geçti, ğ>J ve abl 1Jka baraiım rar:ıbi1ecekı~,.: mal: !rın ı•mnrla"1a kaiiye•er hnz:rln 
Von • 11ecııln filuslyle buluştu. Faik - kı!hııl ecli'oe bile, ke.•'f ve tskin ed'I. mı-. inknt ,.ıı Uıraiını l!~tirem~m'•· 
Iand muhnrebeı inden sonra Şilinin mekte gecikm" ·ecekler-iir. riJn ·fi rrıu- ti. Ben d" şunları i i\ve ettim ve tezke

Ayrı bir diğer haber de Macari;ı.. 
tan~ bir taarruz vuku bulduğu tak 
dirde İtalyan askerlerinin , Yugo3 -
'avya r..razisinden geçerek l\Iacııris
ıanın müdafaasına gitmeler" dir . 
Yugo•lavya •yasi mnhfillnri, İta! -
va hükumetinin, bu me•eleye dair 
Yııgo la\-yaya hiçbir noır catta lı'l
unınac!ığını söylemektedir. l\facari -

tanda neşredilen resmi tebliğde, şark 

Bu hareket, her hangi bir sergüzeş
te atılmaktan çok uzaktır . l\lilcerrer 
,;i\·aseUeri ve kuv\"etli bulunmaları se.. 
\,~biyle heı· iki hukfimet de gafil av-'----
•annııyacakl::ırdır. 403650 

-----~oo-------

kannll:ınnda sak!andı ve 14 mart [\15 harebe ve takin va•ıtalan yeçen harp- reyt a)'Yli )·ere bıraktım: 
ıle •iç ingi!iz kr:.ıvazörü tarafından tenberi ~ok tekamül etm;<tir. Bu ge- cKalorifer, atmosfer, tr:.:ısifer, se. 
imh~ ~d:ı.il. Batırdığı vapurların sııyı- miler de bütün knr.<an ıremiler;cin 11- fer. asfer.• 
sı cıç•:ır. kıbetirıe maruz kalacaklardır. Zavallı zornki şajrler ! .. 

oo------v d - Yapıır işlerini islah etm•k içir Harp takdirinde alınacak 
elaketzedelere J aı· ım ::~G:~~~;ı:şuyorl~n1ı. Bir zat, Şll için hülcfımete salahiyet 

Lira Kr. Duatepe okulu öğreııcileri G 72 - Dıı i !Pr'e aJ;\kaclnr ola .Jorın Stokhnlm, 10 (Rad,'.o) - Dün fev- miştir. Posta ve telgraflarda sıkı biı 
İzmir mezbahası ka•ap ve lwn•ini, Kar'l>'>kada ntııdma 1 ı.. Her lcnliiclc bi.- içtima a!cwden isveç parla-ı•an•ör tatbik edilerektir. 

84221 12 celeplerinin teberrü olup <'iin ı,-i<lin v,.ı,;nler de halk ı ııe çek- rnen!o•u. harp takdirinde yapılacak iş. ŞCpheli şahıslar, otuz günü geçme-

lsveç parlamentosu 
tedbirler 
vermiştir 

Dllnl:ft yek~n 

No. 
7 
8 
9 

10 
11 

1 N C I Rı 
Cııval 
247 A lvoti bl. 

41 B. i. Franlrn 
3!l sPrif Rı1a H. 
2 ı Akseki ban. 

3r;1 
185616 

a ~21 
7 25 
9 

Ffat 
8 50 
9 50 

10 50 
12 
14 50 

3 715 
8 50 
9 

3 875 8 87& 

Glen Tabako tütün kumpan
~ •ıru; ikinci defa 
Sakarya okulu öğrencileri 
O. :ınlı banka~ı memurları 
?ılan!faturırcı Kiizım Somer 

veterıner Şükrü eliyle GO<; · 'ğini görsünler. J"r~ daiı acil ve mühim kararlar al- mek üztre kontrol altında bulunduru. 
Yekun 
Eski yekün 

1000 Bı sı'Tetle yekun (891C4) lirn (11) Çİ)lD'K "!ıştır. Bu k;1rnlarla iweç hükllme- labi!ccektir. Harp dövizinin memle- ----
1 kuruşu bulmuştur. tı"e. casusluga ve sabutaılara karşı . . . 185967 U. vekfin 

Ye , 'ecip Çelik 
?ı .,Jı vi Yetim 01<.u'u öğret-
mu. memur ve müstahdemle
ri. 
Tı-aınvay ve elektrik şirke
+tn 1"!n 
Tl"Qır.vey ve elektrik şirketi 
.,.,..e1n11rları. 
J)avlt S ıhamı 
C. } . P Dolaplıkuyu nahiye. 
s' 2 lncf .Sultaniye ocağı 
Nafı.z Mustafa Delen 
fr.lıct defa 
Sadullah Kuşad::lı ikincI 
~~-
Al ıın•ek okulu öğr~neileri 
"'·g..,rtacı l nınsuva judisi 
ık"cıci defa 
Siıt'rtacı Ahmed Besim ve 
:A nn lsm il 

' 'l'i' ilik orta okulu öğret
i mıml •rl. 1 Sigorrocı Hl\ber jüdisi 

11 ur,t•nc!I defa 

ll 
Ya. uf Rl.a okulu öi;Tetmen 
ve 6j\Te ci!Eri 

, I N eratibc•) ol'.~ln 5 B. öğren
cileri 

<erkez '>ölük jandarma eratı 
1 tı •afmdan 

'. Faik Süncrli 
Karn orta drulu 2 B. ve 

' 1 A. ve 1. B. c ğrendleri 
s·gortar j~k poli'i 2 ci defa 

11 c II. p 'kiçcşmel1< nahiyesi
! ne lıaiı' • kl?.~ 
~ T:ı vare<; H. far;ıon 
ı' M ak m.i..ı okulu öğrenci

leri. 
1 ! '10 Alnluf mah<\umlan 

, Tacir Snlamor Sadro 
':'arı r Ahnıcd Şakir Ona! 

•'r 8ırn 
,. , o Parc~o 

alki m•hdumlnn 
"'ac· Mıı•ko Ruso ve bira.. 
t rleı :. 

> E ·inazi halc::.,ri 
Izzet t cir 
:B.hor F.-aı:ko tacir 

158 78 ------- c· Of I:'I • ciddi ve •ıkı tedbirler almak \"e şicldet- ketten ıhracı menedıl~ce~tır. ~azla z AH r R E: Maçek ıty I" ıınt 'e hareket etmek için salahiyet veril - kazançlara mcyda" verılmırecektır. 1.10 c buii:day 6 75 
4 R75 
4 50 

25 ------~oo 145 C. aroa 

Romaya ve oradan Bu- R l I Muzaffer Go c. bakla 

27 44 
dapeşteye gide::ek Serbest bırakıldı us ar 5 c. fas·ııya 

Belgrad, 10 (Radyo) - Y.ıgoslrıv. Fl~gn~;ıurı~~;,~i~~~ •erh/~ı~~a1c?ı'. Baltık denizini Karade- kumandan ~ ~- ~~h~·;rı 
17 50 
15 

400 ya başvekil ınuaviııi B. ~laçekın evvela nıı•tır. Vapur. Amer:~aya g tmek ü- nizle birleştirmeğe 100 B. pamuk 69 
6 50 

61 
Romayı ziyaret edeceği, ~onra Buda - =ere derba. yola çıkmı~tır. / -------------

01 25 pcşteye giderek }facar hükümeti erka- çalzşıyor ar Dünyanın her tara~n- Fasılalı z~lz?:lel""r 
10 ni\"le temas w ınilzai<erelerde buluna- B • 'L.I il d J • - - ~ 

ca·ğı siyasi mahfillerde süyleıımekte- ır no an a tayyare:;; Bükreş, lO (Radyo) -Timpul r,a. dan tebrı'k telgra.f[arı 
26 60 

800 

300 
17 60 

20 

15 

194 15 

60 

195 16 

2 50 

106 45 
10 

zete<nin Moskova muh ~:rinin bil- J' 
diı. Brlihel. 10 (Radyo) - nir Hol- dirdiğine göre Ruslar, şimdi Baltık / 

lt l J:ıncla tayyare•i fl'iına yüzünden lnı- denizini Karadenize ı ·rıeştirecek a ıyor Tire kaza merkezinde zelzelen'n ta-a ya gün AnYersP inmek mecburiyet'nde l·ilyUk kanalın inşa.ı irin hummalı Paris, 10 (Radyo) - Büyük zafe- qıJalı şekilde d•vam ettiği haber ahn· 
"kalmı•tır. Tan·~re. bitaraf bir dev- ;ıiı· faaliyet 3arfctmektedirler. Eu ri temin eden Fin generali Valeyo• mıştır. 
'ete rıen•up olduğundan, derhal qer- han.•l•n aradakı b'l~;ı·k nehı"rlerden d" h t f d b" ı t b ·• ıinyanın er ara ın an ;n erce c - Bayındır kaza merkezinde de ev· 

istedi best lıırak l:nıştır. '<tif:ıtle edilmek suretiyle nisan ayın rik telgrafları almaktadır. velki ••"n saat 12,56 da iki •aniye, sıı-
,..-------------"\ da biteceği kuvvetle tahm'n olunu - "u 

Londra, 10 (Radyo) - Kopenhr.g-

1 
E ·G' LER 1 vor. :r.u kanal ikmal edilince petrol 1t 13,87 de ile •anh-e, saat 19.12 de 2 

dan bildirildiğıne göre lt. ı~. hükOme- T BL ~e diğer e•yanın, su yollariyle Alman Karadenizde •aniye ve saat 21.24 de üç saniye cre-
tlnin Berlin başk~.ı•"losu. Fü.!ilere ;:ayn revki mümkün olacaktır. v '"il eden dört zelzele olMuşll'r. 
oıönderilen a•keıi malzeme ve ta~·ya- Lo!1c:lra, 111 (.A.A) - İngiliz ami- F J d• 
relerin ne !!ebep u h'ııı-'a Almar."ada ı-"llık da'r~sin'n bir tebliğine göre: İ Il an Jyaya Br.yındır halkı da korku içinde bu-
alıkonulduğu hakkında .Almanya hükiı ~:. ı~l denHnd. Alman layy3r~le- Rus sahilleri dondu lunmaktadır. 
metinden izahat ist•mişt:r. ri üç ;remi 0<1tırmıslardır. 689 t0ni - Yardım 

l J lfıtolıık lngiliz Govrie ı.remisi 955 to-Spanga ua ııiln'o!uk Danimarka İvan Kondrup Rivo Diij~nero, 10 (A.A) - Mil
gemi•i ~6P tonilatoluk Danimarkıı ıetlcr c~nıiyeti ~'<reterinin telgrafına 

}~inlandiyaya yardım Fecd·. g ·mısi yalnız Fu'ldy gemizı ecvnp veren hariciye nazırı F nliia-

edecek ınüı·e•t,•batından 2 kış· ölmiistfir. Di- t • va manevi bir vardımda bulun-
- 11 . b "T" ti tt b t k 1 l l:l, J . ı:er gem. erın_ u un ın re e a ı ur ;-r.İılt i•tiyen Brezilya lıiıkümet niu 

Londra, 1? _(Radyo) -.Dcylı E~~- tarıla~nk sahıle cıkarılm"tır. . Sovye• taarruzuna karşı Ameri'cro 

- Baft&rafı 1 ~ncj aaiıife Je -

Almanyadan izar"at 

Teşekkür 

pres gazetesın:n Romı:dakı muhabırı: Parıs, 10 (Radyo) -:: Fra~.s.ı~ l,a- rumhııriyetleri tmnfından Finlandiy.ı 
3 50 Generel Frankon ın, ıspaaya dahılı rarırfıhının akşam resmı tehlı~ı. 1Uk:imet'ne gönderilen müşterPk tııl 

17 harbinden. onra isp:ınyada_k~la~ t?P· İki taraftan da torçu v_e R~ıu?. şark ;;rafa ştirak eylediğini bild",mietir. 

llfoskova, 10 (Radyo) - Havada 
görülmemiş bir deği~iklik vardır. Buz 
denizinin şimali garbisinde hararet sı
fırın il•tünde yükselmektedir. Bunı< 
mukabil Ukranya nehirleri ile Ode•a 
önleri donmuştur. Merkezi .A•yada bu 
zamanda ~ıfırın altında 30-10 derece 
soğuk olurken şimdi hararet sıfırın 

altın<la 20 dir. 
Mu kovada · >e sulı net sıfırın ııl -

tııı<la 30 dur. 

Gtçen cuma gecsci MenemPnde 
l\!üptela olduğu hastalıktan kurtnla
mıyarak vefat eden zevicm ve baba
;pız vaiz Yanyalı Saflet Erolun ge
rek cenaze merasiminde bulunmak 
ve gerekse mektup göndermek su -
rPtiyle taziyede bulunan Rayın ze • 
vata derin saygılarla teşekkilrlerlml 

tank vesaır harp malzemesın. Fınlan- ve gar! ında knrakol faalıyetı muşahe- 'l >rez'b·' hükümeti Finliındivava 
645 56 diyaya göndcr•Pr;ie karar verdiğini de edilmişt.:r. Tm-yarelerimiz enerjik. ı·a~dırrıı. matuf her teşebbüse n;nz:ı-
10 bildirmektedir. Bu malzeme, ·~,mnyol ti.. }1er"t edecektir. 

vapıırlariyle Fiı.landiyaya scvkedilt- Feılin, 10 (Radyo) - Alman k:ı.- ı<,toı-.holm ı..ı (A.A) - Dün de 
81 40 cektir. rarıriıhını~ resmi tebliği: '!{'niden 1001) gönüllü Fı ,:andiya<\a 
50 Japon kabı"nesı· Garp cephesinde ileri karakollPrın ~arbetmek için gönü•!u kaydı bUro-
40 mevzii hareketleri w tnpcu ateşi b~·- suna müracaat etm'.ştir. 
30 dedi?m!stir. Tan·arelerimiz, da~ sabah 
10 istifa f'decek ve öl(leden sonra iskorya sah!llerlnde 
20 Tokyo, 10 (Radyo) - japon ma~- uçmu•'nr VP ingili7. ticaret vap'1·!ıırı- Yugos1avyada 
15 buatı, Ahe kab"nesine karşı bnslad•- na reiakııt ed•n iki harp ıı-emisine 

ğı aleyh<larane neşriyata devam et- hnmha otmı~laıdır. İki vapur ha.ırıl- Belı:ra<\, 10 (Radyo) -HilkOnıet, 
mektedir. mıştır. İnıı:iliz tayyaı"t·1~ri uçmıı,:arı:aı knınıinistler icin _ik!nc; tecrid mınt;

Al~luıdar mehafi!de •Öylendiğine ıla tıwvarelerimiz ikinci b:ı· hücum ka$•nı tesis etmıştır. Yakında, bır 
göre; Abe kabinesi. ıı:elecek hafta ıp- •·apm;•lsr Ye iki vapıır dRha '>•t··dık-l .n·ntal<a .daha tesis edilecek ve bil -
tldasında L.,if!ijillll v .. recektir. tan ıonra üslerine dönmüşlerdi\", \ün komün~stler buraya alınacak ... •• 

10 
15 
20 
20 

Dost Yunanistan 
- Baştar~fı 1 ind sari/ede -

Ve~ilen cevapta hükumetimiz, sıhhi 
m:ılzernenir tercihini rira eylemişti. 
Bu sefer öğreııd"ğimiz< göre Y ~nan 
hit:<iımeli. hem 10 bin lir:ı vermcj\'ı>, 
hem de 10 bin liralık malzem• giln. 
dermeğe ksrar vermiştir. Yunanis -

zi sunarız. 
Mahdumları namına 

E~i Fikrive Erol Halit Erol 

JJOKTOR 

EHÇET UZ 
Çocuk Ha:,.talıkları 

Mü 'ehı.ıss ısı 
tanın her tarafında Anadolu hareketi Hı<sta! arını 11.30 dan bir_, kııılar 
arı feliiketzedelerine r~rdım ı~ın ko. >-l•y!er sokıığınd .. Ahenk mat!laa,. 
:ııitc]Pr te~kiJ ed:Jerek faaliyete ıreç- ı -••o '•"" ,1 o«e• 
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A!nerika hükômeti Rus - Fin harbi 
Baş t~raf1 3 üncü sahifede - Fırka.rr. kum.~nda. c>den generalin te-

52 b• l k b •• •• k b• h dile'1 F:n harp teblıgi: lef .:>lduğu soylenıyor. . . ~ 
lil ton Ü UYU }f Zlf - Biitün ccphPlerd(I nisbi bir faali~·ct Rom~, 10. <,!fa<IyoR) - hF:fl~r;. Şa~-

olmtı"tur DeniznP hiçhir hadi«" cere- lanın şımahnrıe ve us .. u uc aı 1 cı-
Jını· n plaA nları·ıe meşgul ~·nn etm :miştir. Hnvada kayd,, cloğl'r \'amıda k~in Kemi .mc,·kı.mde .Rus. kı-

b. ı t Uıatına hucum etmışler \ e bu kıt.ıatı 

lstan bul belediyesinden: 
Nişıınt"Şl"'fa Emlak ı::ol·ağıııın 210 metrelik kısmının parke olarak 

inşaası kapalı znrf eksiltmE>sJne konulmuftul'. İhale 22/1/940 pazartesi 
f'Üni.; saat on bcı~te İstanbul beledıyesi daimi encnmeninde yapılacaktır. 

ır ı::p~' o M:tmıı:: ır. ] ' ~ t k R t kla ·ı a 
Xevyork, 10 (A.A.) - Anı:ral tırmnmak için Guıım adasının t::hk~- 1.rındra, 10 (Radyo) - Finlıind!- hezim<'te 11~ra ara · ııs oprn 1 n 

r S~rk 62000 tonluk Y<'ni b·r zırh.mm ıninP itiraz eden kongrenin bu muhale- ya or,)ularının. Soomi nimi Cf'Oh<?..;in- !liirm(i~lr.rd.r.(R d ) Rrım rad 
P.anı~ı~ tetkik edilmekte olduğunu bil . ~ · ~ ·i . deki zaferini .1oı::kova tebliği. F.tı" Parnı, 10 a \~~ ~- . • a . : 

Mııha111:nen beıfoli 22257 lir:ı 70 kuruş ve ilk teminat miktnrı 1669 
Jirn 33 lnıruftuur. Şar' nıınıe 6ô kuruş mukabi)jnde fen işleri mildürlG -
ğiinct"n :ı!ınabilir. 'l'aiiplerin ihaleden sekiz gün evv"l fen işleri müdür
lii~üne mi.mıcaııtla alacakitırı fcnn'i ehli~·et vesikaları va ilk teminat mak
buz ve.ra m~i<tııpları ilP. 24!JO '1umaralı kanuna göre hazırhyacakları ka
palı zarflarını ;halP giin;! eaı.t cın dörde kadar İstanbul belediyesi daimi 

:ı1• tlınnıştır. Zırhlının sllrnti 33 m'l oıa. fC>tıne ragmen mezkur adlının tııhk.mı orrlu'nrmın bir knç k lometrc ger! cc- ~l'):ıı; Ruı::yanı~ .. r.:mlnndıj'n harb nı 
~ caktır. Amiral bundan bMkn Amer'ka iç.1n 40 milyon dolarlık tahsisat iste- k'Jc'ğoinj b'lrl"rmek ı::ur~tivle itirn~ et- mnnen kav~ettı~ı~.1 ve Ru~ ordu~u -

enciimenine \'~rmderi. 8 11 16 20 45/60 

\le japonya aru ınd.ıki g •rginlPi ar - m ştir. mcl<tec!ir. Ru cephedı:: fırka e\kfını nun uğrndısn bu~:uk .. ~<'kzımetı:1~den hnrib;vei umumh•e r<'ic;" ve 40 z;ıh!t mütevellid leke~ın. buvu v_e sı ın -
de p~;~ler arasında bulunmaktadır. ':'Tli'Z olduğunu bıJd,rmektedır. 

~odrum betediyesinden 
Elektri.1l tesisatı icin mteahhit 

00=---,.---

lf Zelzele mı akasında Müsadere 
1 

oıunan 
• 

aranıyor 
- Baştarafı 1 inci Rahifed"' - ı 7rmanak 544, Yeni~ehir 540 ve Sey-

11 teberru etmf t'r. grzincnndnn A ·s hir knz~ ·ında 730 Jirn '\e mühını 

Mesaj 
Verecekler eşya 

şı tnasyaya gelen 9 f tuketzede • ıuraı;. "ktarc1a erzakla giyecek eşya teberrü 
ka~yonlurla seyk dilmi t!r. Bugün dt d'1mi~ ir. Paris, 10 (Radyo) - Bitlerin riya- Londrn. 10 (Radyo) - Yeni .~cne-

Bodrum belediyeah~in (31095) lirn. {80) kurut bedeli ketifli elek 

trik teaiaatı kftpa!ı zarf mul'yle ve 45 gün milddetle münakasaya ko
nulmuştur. ihale 5/ ~ubat/940 tarihirde- pazartesi günü saat 15 te 
Bodrum belediye ..:nd;mt:ninde yapılacaktır. Zarflar ihale günü saat 

14 de kadar kabul ed:Hr. Talipler l'rojfl' ve ,artnamelerini 150 1'uruf 
bedel mukabilinde Bc.cirum belediyesinden alırlar. 7 11 15 52/62 

~rzıncana 1402 ekmek gonder:lmi 1 t:ıntul, 10 (Telefonla) -Suşr.lı- set:ncıe toplanan ·on mecliste, i.sveç nin i 1k haftasında Almany~yn. ~ıtınek 
te lır. inde zpl e1Pdcn 3759 kişinin öldü- ile Norve('in FinUindiyava karşı vazi- te olan 6200 ton emteayı, ıngılız ka.. 

G~milşhacı köyrlr: ·ru Vf' 885 kicıinin yar ı:ın~ığı teQlı:t yetlcri tetkik edilmiş ve ·Ru8yanın tat- çakçılık teşkilfitı elde etmişlerdir. Tu-
t Gumnş~ncı l.oy halkı, Amn-<ra fela _ıunıııu tur. Tn\ vnrelt•r.~ızd~en hır 1 min edılmesi için bu devletlere birer tulnn istatistiklere vöre. vapurla~rın 
etzedelerıne yardım olmı.k üzere 75 f lo. tıu.r:ün de ~ıı,.adnkı felakeh:P - ıne .. ni ,·rrllcn~ k, Fjnland:yaya yardı"" kııfile hnlin.d<' seynhat~erı fevJ.-alade -Deniz nakliyeclleri cemiyetinden 
~rba un, 1283 kilo bulgur, 1254 kik Jcj)rrc HZak ve ılfıç atm~ tır. ~ etmekten vazgeçmelel'i :çin şiddetli müsbet net:celcr \'e.nnı. tir. . . .. 

ğ ~:m~, 8~00. parça C!lyn v 2500 r; /K'lrrhi rdıı yalnız üç saglam b'r lisnn kullamlmu:sı kararlaştırılmış- Harbin b!dayetındenh;rı. ıngılız, 
n e;ı U etmış, An a~) aya gönderm1ş- alını t r. Burrıda zelzele qık sık 07- tır. Fransız ve bıtarııf gemıle~ınden bt~ 

Den~ nakliyecileri cemiyetinin senelik umumi heyet içtimaının nızna
mede yazılı hususat:ı müzakere etmek üzere 15-1-940 tarihine müsadif 
pazartesi günU saat 10 buçukta izmirde Atatürk' caddesinde Riz hanında 
kfün cemiyet merkezinde aktedfleceği ilan olunur. 
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ıe.rdır. TeborrUata de'Oam ed'lmekte _ am Ptmc tpelfr. 8nr"ıntı olunca. l>ı- suretle sefer eden 5911 gemıden 12 sı 
3ır: keı d ;:.,ndan ,., hre tıış yağıyor. 1 ] • batırılmış, 5899 yemi kervan usu!ivle 

K<>n11ada: Kn.,.nhi11ardn kar iki adam brwun- J; p :>n tı VY a re erl ~ferlerini muvaffakıyetle yapmı§lar-
IO Şbi!11di_Yc kadar f<'laketzedel"r 'çin ıhı. vük~elm 11~;~· Bu vazh et. karşısın- dır. 

ın lıra teberru edilmisdr. Ed'rne- dn .. kfıvlPre ~ıdılPmPmektedır. .. . Yunag köprüsünü 
le lebeırtı yekOnu 18226 lira)a yük- Jı::i-utıbul, 10 <Tclt>~"~la) - But·i~ 
telmt3tir. Bugün yorgan ve elbi"e gi- menıleket jer>lojk tetlnklerden ge<'ı- yıktılar 
>i büyük eşra olmak üzere halk 2000 r 1d kt<.n sonrn esaslı inşaat başlıya - Tokyo, 1 o (Radyo) - japon ta.r-
parca eşva teberru etmiştir cakbr. yare!cr: m ili Çin Hindi Çini ile bağ-

S~~rdıl : · t~+anbul, 1 O {Telefonla) - Erzin- lıynn Yun ay köprüRüni\ bombalarla 
Sıırd~ ilk iki glınde teberru edilen rnnda AlnrlCll{ nln general Kazım tahrip dmiş'erdir. Münakalfıt, haft:l-

~ra ~338 lirnıiır. 70 tane de battuni- Orbny, fPJiU:etzcneler fcin nlınaıı !arca sürecek olan uzun bir inkitan 
e t~~err(J ed!lmiştir. ?-"Rrd~M. i"klin ve iaşe tı>rtibı>hna ~ı>- uğrnmışta· . 
T>ıaer yerl<>rde: ırnre"' etmrktedirler. Ankaradan gön-

d'P.u~durda yeniden 1475 lira teberru dP:-ilcn polisler inz1bnt işini temin ı.>t
ılmı~. üç vng-on givccek e!lva ve yi- t'ler. 
e~k .erzak Sıvasa gönderf!mfqtir İ t:ı~bul, 10 (Telefonla) - Ekşisu 

J"o onvanın Knrammı ktı7.ası"dft mevkiinde yeniden vukubulan zelze 
teh"l, Kar&pınar kazası,,da 475. Ak. •ı>lPr nctico~inde çöküntüler olmuş 

ır kazasında 4700, Cihnnbeyli -842. ve fular fışkırmağa bnıılam'.7tır. 

Ka1iforniyada 
Fırtına tahribatı 

Pari~, 10 (Radyo) - Kalifor:ıiya 
sahilleı inin 160 kilometre imtida -

Hover 
Finlandigaya yüz bin 
dolar dalıa gönderdi 
Nevyork, 10 (Radyo) - Sabık cum 

hurreisi Hoverin rfyasetindaki yar
dım komitesi, beşinci defa olarak Fin
landiyaya yüz bin dolar göndermiştir. 

Finlandiyaya gönderilen yardım, 
bugOne kadar yarım milyon dolara 
baliğ olmuştur. 

RUZNAME 
1 - İdare heyeti raporunun kıraet, müzakere ve tasvibi, 
2 - 1939 senesi hesabatının tetkik ve tasdiki, 
3 - 1940 senesi bütçesinin müzakere ve tasdiki, 
4 - İdare heyeti ve murakip intihabı. 108 

Bayındır Mal müdürlüğünden: 
Bayındırda yeniden inşa olunacak 

hükumet kona~ı 
Cinsi 

Bedeli keşfi 
Lira kuruş 

Muvakkat teminat miktarı 
Lira kuruş 

Y =<>O 'd dında muazzam dalgaların yaptığ• V f T [ k • Hükumet konağı 19065 51 1429 91 
Unan Mal.iye . Almanga a tahribat çok miihimdir. Civardaki A on e e l Yukarıda cinsi, bedeli keşif ve muvakkat teminat akçası miktarı gös-

köyler. nadiren görülen bu gibi fır-
AT S ""' k tmalardan çok zarar görmüş, pek çok Salı günü bir söylev terilen Bayındırda yen.iden inşa olunacak hükumet konağının ilanı aşağı-

' y ,azzrı ogu vıllalnr harap olmuştur. daki şartlar dahilinde icra olunur. 
verecek 1 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle icra olunacaktır. C s· Amst.crdam, 10 (Radyo) - Al -, on ımonla konuştu mnrıyada müthiş soğuk vurdır. B'r- Dünya Dl&;)tbuatı Budaıwşte, 10 (Radyo)_ Başvekil 2- Eksiltme 29.12-939 tarihinden itibaren 30 gün müddetle müna-

livı..ondra, 10 (Radyo)_ Yunan ma- çok şehirler arasındaki münakalat Kont Tcleki, önümüzdeki salı günü kasaya \'azedilrniştir. 
Oe~· ~azın Ayostolidi, refakatind • amnınen kcs:lmie ve nehirler don - Rusları takbih ediyor parl5m€ntoda m~ilıim lıir nutuk irad 3 - İhale Bayındır malmOdürlüğü t>dasında milteşekkfl komisyon ta 
lu~(~· bankR!n nıüdürü Bnrbarosu o\- '!rnştur. Hararet Bcrlinde sıfırın al- edecek ve Maenrıstanın bundan sonra rafmdan 29-1-940 tarihine mUsadif cumartesi gUnü saat 10.0l 
C'on uS~nld<? bugün maliye nazırı s r tında 17 dereceyi bu!muştur. Pek Roma, 10 (Rndyo) - Dünya mat- takip edeceği siyaseti izah evliyecek- da icra olunacaktır . 
.,Üdd monu z·~·aret etmiş ve uzun ~cık şehirlerde kömür fikdanı bat8'ÖS.. buatı, Rusların Finliindiyada sivil şe- tir. · 4 H .. B d ... t k h' ı · b b d d k barbar - er gun ayın ır malmüdürlüğünden mevcud dos~·asındakl hu-e onu~muştur. ternı:ştir. .r crı om ar ıman e ere -

A 
ca kıtallerde bulunduğunu haber - susi şartname, plan, mukavele projesi, birinci kısım keşifnamc 

[manya Y 
vermekte v-0 bundan nefret duymak,. s·sar.ıı hı sızlığı: zemin p1 finı, vesair bu işe ait evrak saati mesai dahilinde görü· • ld 1 d Ifa~mnhane meydanında tütün ve 

l 
e ı yı ız ceş- ta ır~ R d müskilrat bayii Durmuş oğlu Kemal, lebllir. İşbu evrak izmirde de nafia müdllrlllğ(lnden görrnel 

eune mueı ahuıer hila- Amiral e er :ırıbttrya müracaatla dükkanından mümkündür. 
çın h k d• fedı.}dı• 20 lira kıymetinde sigara calmdılhnı 5 - Münakasaya iştirak edecek müteahhidin berrnucibi talimat ka. 
J 

1 a are et e ıgor Alman tahtelbahı·rlerı· "'İkih.•et etmiş, v. apılan tahkikatta Ze-
'ii nuna bağlı formül dahilinde ehliye beyann:ı.mes[ ahraz c~esi 

Rahtre, ıo (A.A.) _ Almany~da İstanbul, 10 (Telefonla) - Üni - k{!ı·iya namında biri tutularak adli- şarttır. 
tulrna'kta olan Mısırhl"r hakkında versite profe~brlcr~nden Glaysreg, ye- için ne diyor? yeye v,erilmiştir. 
bu .. bl ı k f · B ld 6 - Taliplerden muvakkat teminat olarak şunlar alınır: 

n s.an mecltsi ıde yapılan bir istizn- .,_ r yı z. ·:ş etm~ştır. u yı ıza Rom.", 1 O (Radyo) - Alman do- --------------- T d üld 1 T 
•el;al e b k Ankara Jı ··er le kt ... S e av e o an ürk parnsı, hük6metr .. tayin ~dilmiR. bankala. 

an,.,. J n eşve il Almanyanm, Al- ı. • ı ce ır. na:nas• kumandanı Amiral Rcdor: JfıJık yagv kaza.. ~ .. ,cmur)arı 'I t k d k rın teminat mektupları, istikrazı dahili, Ergani demı·r~·olu ı"stik. 
• .. v ısırı er c ere em bugttn Santiyede bir nutuk iradctmiş .} • 
ı~et ve !clamctle memleketlerine dö~ Surı·ye ve Alrr.an tahtelbahirlerin'n, istikbal razı, bunlar evsafında çıkarılmış devlet tahvilleri ve 15 seneye 
n~n oldukları 'halde Mısır memurla- de de haril~ala,· göstereceğini söyte- Ill Ve prese kadar vadeli hazinE: tahvilleri kabul olunur. 
f rne kıondi men•leketlcrine dönm~lerf. dikten sonra. nihai zaferd.en Alma'l- 7 - Gerek teminat ve gerekse teklif mektupları l'Ukarıria gösterileı 
er ne nıck surefivle bevnelrnilel SP- Fevkalade komiseri vanın emin bulunduğunu beyan ~y!e Heheridörderbin kiloluk ve ikişer ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar kabul edilir. Bıı 
ldı:": ''t:ıaif hilafına hareket etmiş miştir. çeşmeli üç adet yağ kazanı il~ zey-

..,..urıu söylemiştir. Halep, 10 (Radyo) - Dlln bu:raya tinyağı, pamuk vesaire nebati y~ğ. saatten sonra vaki müracaatlar nazarı itibare alınmaz ve P'>Sta 

lırlanda ""elen ve kırk bin k:şilik bir kütle tara_ Fı.nla"' ndı·ya lara elverişli son s 'stem çifte kovan- ile vaki tekliflerde gecikmelerden mUtevellid mesudiyet kabul 
fmdnn karşılanan Suriye fevkalade _ lı bir çelik prese pomparyasfyle maa edilmez. 106 

Kı komiseri Piyu, bugün tetkiklere başlı- B k"f" • b t teferruat hep birden veya a)·rı ayn ••-ııım• :•--~---•-••••••••••••••~ 
ı•ıfh t k "l"" varak muhtelif kasabaları gezmiş ve aşve l znzn eyana ı • l kt T ı· l · ç ::::: .. aç e~ ı atının .sa.ı ! ır. a ıp er.11 anırı ç.ar~ısı- y . 

,. beı· tarafta bilyilk tezahUratla istikbal Helsinki, 10 (Radyo) - Finhinrli- sında yağ simsarı Bay Namiye mü - d • ·ı 
gardımı 3dilmiştir. ya başvekili, ecnebi devletler mü - ruaactları. D. lö enı e umumun JSteğı e 

Lond~ 10 (R J ·ı• } • meseillerini kabul ederek kendileriy-
lha , ndyo) - Irlanda kı ngı ız genç erı . T p y k ş 
n ç tte.kilatı, Dahlinde l}fr ictimarlan le gBrOşmü.,, Finlandiyanın har çten Zayi osun aşa ve umru amp·ıyonu 
u:ıa. Pinlandiya kızılhac;ına 1000 Paris, 10 (Racho) _ Geçen ay si- rniH>n?aaya mecbur olduğu malzeme 
zıt~ıy~ ft:Iaktıtzede)el'i ;çin Tilrk'y~ aha duvet olunan 20-22 yaşındaki in- .::,ebebiyle fkti arll vaziyetin cpiy zor- 1zmirithaliln gömrüğünden alınan Yalnız iki gün d:ıha temdi~dilm!ftir 

Ulte..,cılnt a 500 ve Mncnristandak·.· J.r.lı ~:liz gençlP-ri t.a.} in olunan müddet laştığıııı, sulh zamnnıncla bordnrını 25-7-938 tarih \'e 867400 sıra ve 19~1 12 Son kanun CUMADA'!':N~it~ib.ı.a•re,_n ______ _ 
"' f ~ t muntazaman 'Ve sadakttt1a öde.ven bl'\'•mnam" ııumaralı makbuz zayı' 

rl.st .... r ne yıırdım olmak ü~erc Ma- içinde l kerlik şubelerine mtiracan k . . L o;;; • • T a R K ç E ar.- K Ih 1 k Finlf:ncı::·unın, bugün il vazh'etmd~n olmu~tur. Yenieoini çıknrtacağ:mdan 
he .. ..,,.1. ızı açına 600 ingUiz: lira 1 "tmiskr,liı. Bu genç erden iki yüz kır rl 1 h dd d k t hı.Udi · · L J H H ·~u-ın '·- '~· k k.. o ayıt~ a üs e e~e an ıı erı- ee;k ımıin hilkmü kıılmadığı ilan olu- d• d 1 k 

e J\lıTLlr Vermi ti:r. bin kişilik u.r "U\'Vet •(Şldl oJun~e;a ni de yerine getireceğin: bildirmiş- )Hır. 105 ore • ar 1 ovar a 1 ta 
llıfttna bir kültür ate- tır. T ·ı tİT. lzmôr yün menoucat T. A. Ş. v E 

ıesi gidiyor n~ı tere 4 Namus Bekçisi 
ıR~rr:· lOS(A.A.) -Kahire matbu-Amerikadan 200 vapur Tiirk hava kurumu Akhisar şu-
arak ırın udan politika•ınn uygun [ b • d 
irküı~Mısır ter~iye nazırının Sudana a ıgor esın en: R ·ı R E ~ d .. T T 
k~~r ateşesı göndereceğini Lildir. Pnris, 10 (Radyo) - lngilterenin, 1 - Şubemize ait 940 seneıJi kurban deri ,.e barııaklan 25-12-939 aşı IZa • • .Ja l ek İyatrOSQ 
Bu ~s· Fransnya yapacağı asktri nakliyab "hl d b Buau··0 r ki :·u usta Boursc Ezyptienne di - bir kat dahı kolaylaştırmak maksadiy- tarı n en iti aren (20) gün müddetle açık arttırmaya konul- .. 
liarturnd le Amcrikadan iki yilz vapur satın al- muştur. T ayvare Sinem 1sında 

oe t.e1ık'k a ikamet edecek olan bu a- mcğa karar \ermiştir. 2 - İhale 15-1-940 pazartesi gUnU saat (18) de Akhisar Tllrk hava 1 L K T E M S l L 
taltb ı ve spor seyahatleri tertip -------------- kurumu §Ubetdndc yapılacaktır. 

rşıJı\J~ :rı~:adele etmek suret!yle sır hükumetinin vardırnı ile çalışan 3 - Şartları öğrenmek istiyenler izmil', Manisa, Aydın, Uuşak ve Saçlarından Uta 
lışa~ktır K:~a ~hu~u takviy.eye mekteplerin teftiŞi ile de mükellef ola- Akhisar Türk h&va kurumu ,ubelerine müracaat etmelidir. 0 

. a te udanda Mı - caktır. :n s 7 11 4766 Vodvil 4 perde 

U 11 
YAZAN: MAHMUD YESARi cuz sinema günü 'J ay}·are SinemaSl 1 T,,,4;:;-3_64Ji 1 YERLER NUMARALIDIR. BlLETJ.,ER SATJLMAKTADlR 

B ll G 0 N 

K Bugün ŞART{].V 'l'e ARAP DiYARININ YEGANE SES KRALI E L H A M R A s· d 
U"lt.. k s · d ş c o z y ş L ınemasın a 

UTpar 1nemastn Q c ASI ~r l ~ Ş K > filimleri~in ımu~ul~a~ vse-rn'~k~rıŞ A- }'arın matinelerden itibaren. GtlzeUiğine do11am111arağıntz şaheser 
FOYüKLE Saat 2,30 dan gece yarısına kadar A B D Ü L V E H A B ID bir füm 

'1'1\LEBE ve RE Hususı: 15 D1R1NC1 10 KURUŞTUR. D 
Bu fı atlCOCUK: HUSUS!:: 10 BlRlNCt 6 KURUŞ'l'UR u•• şma ç ki 

•Y a Kumarbaz ve Şen Haydud !ilimleri görülecektir Aşk.. Heyecan ve Hicranlarla Dolu n ocu arı 
S~"'A?\~r~CA: METRO JURNAL. ııe RE.NKLI MIKI B E y A z G U""' L Tabii renkli Fransızca sözlü 

... : Kl'MARBAZ: 2,30 - 6,30 - 9 da ŞEN HAYDUD Ba§rollerde: LORETT A YOUNG _ RİCHARD GRENES 

-t::UMA &iinllnd 't'b 4 ve 7,30 da BAŞLA_R~-------- Foks jurnalda: Cenub! Amerika sulannda vukua gelen ingiltere - Al-
en 1 1 aren dünyanın en bilyQk ve en gilzel filmi TÜRKÇE SÖZLÜ V E ARAPÇA ŞARKILI manya deniz harbi neticesinde Graf Fon Spee zırhlısının ağır yaralı ola-

çııS?ID Bakı•re Ayrıca b"KLER JURNAL aon dünya hadisatı vraeksa)ı·rıeo.n .. tevfdeo limanına girişi ve amiralın önUnde yapılan cenaze töreni 
__ Oyun saatları: Her gün: 2 --4,30 - 7 ve 9,30 da Pazar günU 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-• 11,30-2-4,30-7 q9,80da &M~ar: ~rgün:2~.30~,3~.30-9~0 ~ .. . ..:·-------------· ------~---.----...-.~·--
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~Jzmır Levazı-:tı Amirliği ::,atı n A una 
§ Konıisyon".l ilanları 

İzmir f~vaz.ım amtr1~ii satın alma kom isyonundan: 

1 - Muğ a garnizonu içın bir milyon kilo çam odunu kapalı zarf 
usulü ile cks.ltmeye konulmu•tur. 

2 - İhalesi 16 ikinci kiuıur1 940 s~lı günü saat on beşte Muğlada 
yapılacaktır. 

3 - Tutarı 16 hin lira ve muvakkat teminatı 1200 liradır. 
4 - İsteklilerin k:ıııurıi ve0 r.iki haiz olmaları lazımdır 
6 - Tek if me!ctJp'arı .hale saatından bir saat evve.l verilmeli

dir. Şartn:ımesi kom:•vı;11da görülebilir. 
6 - 1steklileı in il ıı\ılr.da komutanlık satın alma komİi;yonuna 

müracı.atları ;;.,,, o:uı t •. 1 4 7 11 470ii 

İzmir levaz1m irr0 :r;1~· '"alın-alma knmiayonundan : 

1 - Münaka·a güni! taLL ·knıaya komutanlığa bağlı birlikle
rin iht;)·acı için (96) iı ı o ''U ~fın tekrar kapalı zarfla mil
nakasası 20-1-940 cumarteoı gu11ü saat on buçukta yapılacak
tır. 

2 - Zarflar komisyona mezkür saatten bir saat evveline kadar 
verilmiş olacaktır. 

S - Beher kilosunun muhammen fiati (7) kuruştur, 
4 - llk teminatı (504) liradır. 
li - İsteklilerin belli g;in ve •:ıatte fındıklıda komutanlık satın al

ma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 
31 5 11 16 4758 

lımir leı:azım amirliği •atın alma komisyonundan: 
1 - İhale günü talilıi çıkmıyan komutanlığa bağlı birlikler ihtiyacı 

için (240.000) iki yüz kırk bin kilo kuru fasulyanın tekrar ka
palı zarfla münakasa~ı 20-ikincikiinun-940 cumartesi günü saat 
on birde :rnpılacaktır. 

2 - Zarflar komi•yona mezkür saatten bir saat evveline kadar veril-
miş olacaktır. 

S - Beher kiıosunun muhammen finti (22) kuruştur. 
4 - İ ' k teminatı (::e61) liradır. 
6 - İstekliler belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma 

komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 
so 5 11 16 4742 

lımir levazım ômiı liiJı satın alma komis'}Jomından: 
Miktarı Cinsi 

2980 La~.na 

2980 Pırasa 

2980 I"pana.. 
1 - tzın.:r müstahkaın mevl'i Aptullahağa mıntakasındaki birliklerin 

· yukarıda cinsi Ye mik•ürı yazılı üç kalem sebze ihtiyacı 5-ikinci
kinun-9JO tarihir.de nçık eksiltme suretiyle yapılan eksiltmesin. 
de talibi çıkmadığından eks:Jtme on gün uzatılarak ihalesi 15-
lkincikanun-940 pazartesi günü saat on beşte kışlada izmir le· 
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (477) liradır. 
ll - Teminatı muvakket-. akçası (36) liradır. 
4 - ŞartnameS.: her ırrtn komisyonda görülebilir. 
5 - İsteklileri ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanununun iki ve üçün. 

cO maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 

muvakkatalariyle birl!kte ihale saatinden evvel komisyona mü-
racaatları. 109 

hmir levaıı'P' fimirl:'iJı satın atma komisyo·ııundan: 
Miktarı Cinsi 

Kilo 
---.-
4500 Lahna 
4500 Pırasa 

4500 Ispanak 
1 - İzmir tayyare birliklerinin yuKarida cinsi ve miktarı yazılı llç 

kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle yapılan münakasn
dn verilen f'at pahalı görüldüğünden eksiltme on gün uzatılarak 
ihalesi 12-ikino'kanun-940 cuma günü saat on beşte kışlada iz. 
mir levazım amirliği ~atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (652) lira elli kuruştur. 
S - Teminatı muvakkate akçası (49) liradır. 

4 - Şartname~i her gün kom'syonda görülür. 
5 ...:. İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve ~artnames'.nde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
caatları. 110 

lzmir levazım ôııdrliiıi wtın alma komisyommdan: 
l - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin (90000) kilo ekmek ihtiya_ 

cı 8-ikincikanun-940 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmeS.:ııde 
talibi çıkmadığından pazarlık 16-ikincikanıın-940 salı günü saat 
on beşte kışlada izmir levazım amirliği .;atın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (9675) l'.radır. 

S - Teminatı muvakkate akçası (725) lira altmış Oç kuruştur . 
4 - Şartname•i her gün komisyonda görülür. 
5 - lstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair ve•ika göster

mek mecburiyetindedir!er. 
11 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddeler.:nde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra· 
caatları. 112 

lzmir leı•aztl't iwı ·rliği satın alma komisy<mundan: 
l - Ordu birlikleri hayvanatı için pazarlıkla satın alınacak (500 ) 

ton arpaya talip çıkmadığından pazarlık 15-ikincikiinun-940 pa
zartesi günü saat on b~şte kışlada izmir levazım amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (23750) liradır. 

3 - Teminatı murnkkate akçası (2562) lira elli kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetındedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnameS.:nde yazılı vesikaları ve teminatı ka
tiyeleriyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müraca-
ııtlım. 11 lll 114 

<ANADOLU) 11 Ki.nuneapi 1940 Porıomı.. -Doktor 

M. Şevki Ugur 
Bir .nci sınıf dahili has-

Metali um 
AMPÜLLERI 

talıklar mütehassısı 
İzmir Beylersokak No. 82 
Telefon No. 3286 

Hastalarını sabahtan itibaren 
ve gece vakti kabul ve muayene 
eder. 

Bol Işık Ucuz Işık 
Temin eder 

'l'aze, temiz, ucuı. B A },. K EN T 
ilaç Peştema'.cılar No. 73 

Her tür lü tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan çar 

Sıhhat eczanesi 
Başdurak BUyük Salepçioğlu ha

nı karşısında . 

Telef on 3332 

METALLUM 

f zmir levazım i m irlii: &a tın alm,;a'Jkkoo~m;J;iı;;y:;;o;nu;;n;dda;,n;;-:;--------11;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~,:-;V,-;--;:;--;-:LJ:----,:-:-:--=---
l - Münakasa günü talibi çıkmayan komutanlıia bailı birliklerin ....cJ . F. n enri Van Derze 

ihtiyaçları için (96) bin kilo yulafın tekrar kapalı zarfla mU. ~ ~ VAPURLARIN HAREKET LISTUI 
nakasası 20-1-940 günü saat on buçukta yapılacaktır. tf Amerü:an Eksporl Lines, iM. • 

2 - Zarflar komisyona mezkftr saatten bir saat evveline ka dar ve- ~ Nevyork iç~·cı·york 
rL.niş olacaktır. ...tıe Eksplorer vapuru 8 2 inci klaıuıa 

3 - Beher kilosunun muhammen fiati (7) kuruştur. •"" doğru bek!eniyor, 
4 - llk teminatı (504) liradır. ~ Eksilona vapuru 14 2 inci kiJıUJll> 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte fındıklıda komutanlık satın a l· doğru bekleniyor. ..., : Ekschester vapuru 21 2 inci lı&ııu• 

ma komisyonuna tek:if mektuplarını vermeleri. a.,. na doğru bekleniyor. 
31 5 11 16 4757 es 

1 

Servicn Mar it ime Roumain Buca-

/zınir levazır.: Cımfrliüi satın aıma komiRyonımdan: ~ Köstence için· 
Miktarı Cinsi es Bucureşti vapuru 10 2 inci kAnun• 

"::> doii'ru bekleniyor. 

Kilo 

6720 Lahna 
6720 Pırasa 

6720 Ispanak 
1 - 1zmir Mst. Mv. Foça mıntakasındaki birliklerin yukarıda cins 

ve miktarı yazılı ilç kalem sebze ihtiyacı 5-ikincikllnun-940 tar i
hinde açık eksiltme suretiyle yapılan eksiltmesinde talibi çıkma. 
<lığından eksiltme on gün uzatılarak ihalesi 15-ikincikanun-940 
pazertesi gUnU saat on beşte kışlada izmir levazım amirLlği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır . 

2 - Tahmin edilen tutarı (1075) lira yirmi kuruştur. 

3 - Teminatı muvakkate akçası (80) lira altmış dört kuruştur. • 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir . 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dai r ves.ika göster-
• mek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştırak edecekler 2490 sayılı kanunun ·l<i ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesika l arı ve teminat mu
vakkatalarıyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
caatlan, 111 

---ı~rnir le~a;;nı <tıııirli{ıf;atın alnuı komisyonundan: 
1 - İzmir uı.ıf 1Iv. ihtiyacı için (1000) adet ağı r sahra kablo dolabı 

300) adet kablo askı tertibatı (37) adet direk mahmuzu (10) a
det emniyet kemeri (23) takım portetif merdiven pazarlıkla sa
tın alınacaktır, 

2 - İhalesi 18-1.940 ikincikanun-940 perşembe günü saat onda iz. 
mirde kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen tutarı (15611) li radır. 

4 - Teminatı muvakkate akç8'ıı (2342) liradır. 

5 - Şartname ve ııümıınesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticı.ret oda•ında kayıtlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetinıledirler. 
7 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maıldelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı mu
v~kkata:ariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra-
caatları. 11 15 118 

---ız;,ir l Pı·a.-:'ııı ıinı:rliıi" ntın olnıa konıisuo;nnıdan: 
1 - Kolordu birlikleri ihtiyacı için (790\ adet bakraç (227) adet kü

çük kazan (56) adet büyük kazan (17733) adet aş kabı ve (1500) 
adet çayd:.ıılık pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - 15.l-940pazertesi günü saat 15 de pazarlığı yapılaca]· tır. 
3 - Mccmuunuı. muhu'llmen bedeli (37547) lira mc>vakkat teminatı 

(2816) liradır, 

4 - Şoraiti öğrenmek ve nümunesini görmek üzere her gü n ve istek
lilerin me•kür gün " 'aatte Afyon ve kor satın alma komisyo-
nuna rnUracau-..:arı 115 

Elektirik m ak ;nisti aranıyor 
l zmir leva~ı11ı ô.mfrliği satm alma komisyonuıufan : 4650 
Topçu birliklerindeki elektrik cilnızlaı"nda kullanılmak üzere elektrik 

makini.,tlerine ihtipç vardır. Yüksek ücret verilecektir. İstekli olanla
rın elıerindeki vesaik ile birlikte Mst. l\lv. 2 inci şubesine müracııatla rı. 
22 2.ı 26 28 30 1 3 5 ~ 9 11 13 15 17 19 

DePiz i Vilayeti daimi encüme. 
ninden: 
Denizli vilfıye tine ait mülga imali\lhanec\e me\•cud demir alat ve ede. 

vat 24.1-1940 çarşamba günü Denizi' viliieyiti daimi encümeninde açık 
artırma suretiyle satılacnktır. Eşyanın nelerden ibaret olduğunu öğren
mek istiyenlerin izmir ve DPnizli encümen kalemlerine müracaat· etme-
leri ilan olunur. 7 - 11- 15 

lzmir vakıflar müdürlü~ünden: 
Lira Cinai No. Mevki' Vakfı 
48 k a hve 499/86 Halil Rifat pata caddesi Nuri kamer 
24 baraka 500/115 Har! Rifa t pat a ca ddesi Nuri kamer 

Yukarıda yazılı akara! 31/5/ 940 trrihine kadar kiraya verilmek 
üzere müzayedeye çıkıırılmırtır. lhal•'•i 16/1 /940 salı günü saat on
ciadır." letekli öla.nların·-:-valitfrar idardine müracaatları 7 11 15 70 

~ 1 Alba juli vapuru 13 2 inci kinun• 
doğru bekleniyor. 

Mantoluk , ropluk, erkek ve kad ın 

mutammalan 
BAYU\R 

;çin palto, perdesü ve iyi elbise 
ve- bayanJar İçin aiır mantoları 

1 Atid Na.:ifation Conıpan'}J - Ho.ifG 
Beyrut , Hayfa, iskenderiye ve Porto 
Sait için: 

1 
Atid vapuru 16 2 inci kllnunda beJt. 

!eniyor. 
Vapurların isim ve t arihleri iıılı• 

landa hiç bir taahhilrl alınmaz. 
1 T ELEFON: 2001 • 2008 

Olıvier ve şürekas ı 
Limıted 

VAPUR ACENTASI 
Atatürk caddesi Rees binası 
Tel. 2443 

1 

Lcındra ve Liverpo\ hatlan ı~ı. 
piyasımın ihtiyacına gôr e vapurlaıl' 
mız sefer )'l.ıp"rakh~dır. 

Eksir Şahap 

İBR A.flifvl 
KARAKAŞTA 

1 
BCfsrır memelerini gi· 

ı :/erir. Kuvveti, erkek· 

/iği, iştihayı arttırcr Bulursuııuz 

ODUNPAZARI No. 12 

-~\\\11111 1 1 1111 11 11 ili l l l l l il l l il l l l l l l l l l 1 1 11 11111111 1 111111111111 1 1 11 11 11 1 1 1111 11 1 1111UM1 1111lln1111 111/b~ 
-~ AL~ANl A1' ~ 

latasyonu Karşı•ında Yeni Açılan ~~ 1 
- e V r sı 

~ ,,,"i, 18 ~ 
H usu i H-.o;frzhanesi Hususi ııtanesi ~ 

SAHiBi lzmir(~lsanaık ~ 
Dokt .)r O peratör 19:~9 ~ 

ADİL BİR ·.P - ~ 
lzmirin <'n büyük ih'inıçlarından bırine tekabül etmek Uzere. ~ 

hazırlanan ve her tür:ü fenni teh ımülat, konforü ve kalorifer t- ~ 
- k 1 kt· 'k t ı ·ı . l ' ron :::: = en ve e e ırı ec.an erıy e mücehhez olan EGE husu <i hastanesi E:; 

Al•ancak i•tasyon kaı·~;sında açılmıştır. ~ = Her ~ubeye aid hastalar kabı.J ve müteha&,ıs!arı ar~fındnn te- ~ 
:= davi edilir. ~ = ~ 

M üessesede he· Z 'lmarı Doktor bulunur. ~ 
Fiatlar iki lirad1n başl·tr. ~ 

FAKIR HA.,J',tLAR iÇiN HERGÜN SABAH/,AP.l MUH- ~ 
Tl!.'LIF ŞL'RELEl:E AID POLi KLiNiK DE YAf'llACAK'l'IR~ 

::: lELEFON 2918 ~ 
li il il l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l il l il I i 11111111111111 1111111111111111111111111il111 111 11i11il11111111111 ı ll i 

Men ~n1e"l b ~Jediy~ riyasetinden: 

1-

Eksi tn1eve ko-. u 'an ~ : 
)1enemen Ka"abası c \'<trıııdı. belediı·eın'zce tn'jası muhrrer spor 
~aha~ı ve rnü~tem"lfıtıı.~ uit nlufa:;sal plftnı keşifnHme fenni şart-
narr.e, muhavel!?nanı~ ıJrojeHinin tanzimi, vaziyet plllnı ile m a · 
ketinin ,-~pılıııası i ·i kupalı zarf ıısııliyle eksiltmoye konulmuş. 
tur. ~ 

2 - Bu i~iıı ınııh~mmeıı l.ıedeli (300) ıııuvakkat teıriııatı (22) lira 
(50) kııru~tuı. 

3 - Ru :~e ait ~artnamL heiediye muha~t:be.sinden para:-'ıZ ve!'i!ir. 
4 - Bu iı;~ .11 n (Jl&n!arın 24!)0 ~·l~·ılı kanunun tarif ~ı daire:-ıuıde 

hale OH Ü )ILl.r .J\) "UflHl gü:1fı ~a:.·t 11 u~ n ' 0dl\ı• tlainıt en(' ,.-... 
nıeniıı~ nııiral hatlaı ı Piin ol·nıl'r. 9 l ı Li 74 

.~ 


