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Parti Grubunda Başvekilimizin Teklifi 

.Milli iktısadı korum ka
nunu cabuk cıkacak , , 

Layihagi tetkik etmek üzere muvakkat bir encü
men teşekkül etmiş ve derhal tetkikata başlamıştır 

Konsey 
Hazırlıkları 

Almanların istemediği 

Ucuz petrol ve benzin 
satacak 

latanbul, 15 (Telefonla) - latan. 
bu) Leletfyeııiyle ticaret bankuı li
mıtet §İrketi, hariçten benzin ve 
petrol getirip halka ucuz •atmak ü
:ıere bir antant yapmışlardır. Bu ted
birle ihtikarın önüne ceçileceii mu· 
hakkaktır. 

o*o 

Çemberlayn 
Bugün beyanatta 

bulunacak 

Romanya kralı ile Yugoslavya 
kral naibi tekrar konuşacaklar 

prens Pol ara::-ındn bugünlerde ikinct 

1 
bir nıülfıkı:ıt vuku bulacağı ~öylenmek. 
tedir. l\Iülfıkatın nerede olacağı henüa 
oelli değildir. 

!Amerika-Japonya 
Ticaret muahedesi ve 
Amerikanın ileri sür

düğü şartlar 
Va .. iııgton, 15 (Radyo) - Röyteı·. , 

d<.?n: 
Amerika salahiyettar mahfillc;i. 

japonyanın işgal altında bulunan Çi:ı 

mıntakalı.ırıııdaki Amer.kan mena!il 
J§aranti edilmedigı takdirde, Ameri
ka - jnponya ticuret anlaşması Y6-
nilenmiy.ecekti r. 

'.MalClm olduğu üzere Amerika - ja.. 
poııya ticaret anlaşması 26 ik:ncikl
nundn nihayet buıacaktır. Bu takdir. 

Kral Karol de hnrp malzeme.inin ihracı men•· 
Bükreş, 15 (Radyo) _ Romanya ~~lecek "~~ japon~·anm Çin~e girifti .. 

kralı Karo! ile Yugoslavya kral naibi gı harekat çok gilçleşecektır. 

lngıl z efiri 
Ankara radyosunda Türk-lngiliz 

dostluğu hakkında veciz bir 
hitabede bulundu .... 

Ankara, 15 (Hu!'\usi) - Ankara inglliz milletlerini takdime ihtiyat 
radyosunun yabancı dillerle neşriya- C!uymuvorum. Biz samimi dostlanz. 
tına bugün İngilizce haberler servisi Biıyle forma~itelerdcn müstağni ka
de ithal edilmiştir. ıabiiiriz. Artık Londra ve Ankara ~-

Bu münasebetle radyo merkezinde raı-ında kendi dillerimizle haberler 
mcra~im yapılmış, hariciye vekaleti teati ed:Iebilecektir. Biz, bir kıtaya 
umumi katibi B. Numan :\Ienemenci. rşnra 1c, sokakta karşılaşan iki doit 

J oğlu ve müteakıben posta telgraf u~ gibi l:onuşabileceğiz. 
- mum müdürü kısa birer hitabede bu- Son zamanda felakete uğrayaa 

B. Çemberlayn lunmu~lardır. dostumuz Türkiyeye karşı sempati. 
Londra, 15 (Radyo) - Parliimenttı !f.gilterenin Ankara büyük elçi~i ıcıiz çok derin, kederimiz pek fazla• 

yarın ~oplanacaktır. Haf~alık beyana- de !n,.,.iliz milletine bir me::-aj vere - dır. Arzumuz, feHiketzedelerin ıstı. 
tını yapacak olan başvekıl Çemberlay- k .. 1 d · t' k" ı · k~ · b · d 
nın, Türkiye - İngiltere - Fransa ara- re ezAcumk e emdış.ır~ ı: . ·1· ıaplatrlının ımh anbnlıs ~~ın ; süratle 
sında imzalanan anlaşmalardan da -, n ara ra y o:sunun mg'ı ızc~ aza ı ması, ara e er uzerınde yeni 
bahsetmesi muhtemeldir. nf'şriyat yapacağını bildirirken, türk- -Devamı 5 inci ııahifede -

ARBi 
Tayyare bombardımanı 
şiddetle devam ediyor 

Bayramda /stanbulda 
mar: yapacak 

lsümbul, 15 (Telefonla) - Ma -
l'tırl:ırın meşhur Ungurya spor takı
mı, bumda bir maç yapmak üzeı'd 

ciavet edilmiştir. Takımın, bayram
d ·m cıvvel gelmesi muhtemeldir. 
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Fık r a 

1?il<ir A vrupası, .A .. l{siyon A v1 .. pası 
BAHRi SAVCI 

/ 1::-=-:~... _~_lh_ö r_ı~"*-J _©ı_llıı_ö_H --_u _H_a.--:-(b)-~_rr_D ~_ır_ü_f 
Vil ~ ti izi f aket- Izmire nak ~edilen 

lzmir Şehrini:ı 
Yardımı 

Lira Kr. 
Mücerred fikrin nazari bir kafıı planıı.da kazandığı irt1a bakımın

'n Avrupa, en &erefli b:r m vkiclec!ir. Ortl\ çağların skolastiğini d,. 
nn b"r uzak mazidcnberi Avrupa kıieı.ı müteınadiyen fikir İnşa et
ıekt~dır. zedelere yar ı ıl" r 

ınuailimier D'inkü yekun 108959 48 
Çorapçı Mustafa oğlu üs.. 

Sıhhi vaziyetleri ve mazeretleri se- ınan. 
Her yeni fiki·· mRnzumesini "'t-ne lr.< Jdi an'anf;"~inin i kiş 
an ~etiğinde clgunla•t1ran bu kıt'a dünyanın djğer dört 

aklı bir gun rla bak ıb T r. 

fla·:ı. yol 
kı 'aıı a 

bebiyle k:ıza e köylerden izmire na- Yorgancı Muharrem usta o. 
killeri icabcden ilkoKul öğretmenleri.' ğJ!lıtrı 

10 

Yakın tac"hlerin A•y •ı, Afrika ... ili.n ve •an'at tarihinin anlı sah:. 
"elPr.İne çok •atırJw:r J,ediye et. fl!IDİ*tir. ihtiyar Aaya, hUtün ınanevi 
'eğer'ni, cıki mcd niyetlerin kaycağı ulmakt.ı ve bu medcniyet:n, a~ri 

..... tılı istikametlerini tnyuı etmekte hu1mu~tura Şark orta çağının k:ı
an1ık devirlerinin ba~ladtfı zamana kadar bu Aaya ile Afrikanın ona 

' ll)trŞU olan mernlek tleri i im ve m~<lr-ni)~t pazarlarınt' kıymetli me
tal.ırın rahib" olarak yer atabilir. Fakat Avrupa röneıanıının güneşi 
'o~duktan sont"a 'nsan zekisı, bjr kiil halindeki en derin manasını ve 

<!":Terini ancak garpte Lul~bilrni;tır. 
Bir Amerikadan bl\h! .. tmiyrlim. Ilırakalım o, ııökle~' delen binaları, 

dört kitiyu bi• otomobil dü•<>n refah ın'kyasları ve ınuhtefem opera bi.. 
ııaları ile Ö .. ünsün .. Fakat unutmasın ki bu binaların m·Mart ini kuran 
Hendese ihtiyar Avrupanın kafaı ında doğmuttur, bu otomobilelrir. kar
boratörlerini- işleten sistem gene onun diınağında heaaplanmış.tır v u 
op •·a b"roalarının içini ve küçük ve yaşlı Avrupanın aan'atı doldur
maktadır. 

Bir Avuıtur )yadan l:ah•etmiyelim: Cünkü o, henüz bir ham marl· 
deler memleketi olmaktan nkmıt cıeı;il<!ir. ilim ve medeniyet tarihini.-. 
~n aerl bir panaroması bile bu diya:r.ın Ügtünlüğünü göatermeie yeter. 

Fakat hu Avrupa, bir bakıma göre, ctne kendi ıeviyeainin çok altın
da sürünen b'r akıiyon sefaleti çekm,·ktedir. En ileri hamlelerin en 
derin no]-;talarına, fikrrn inebilen bu Avrupa. fikfrden akaiy'lna inin"'J 
ce kendi üstünlüjiü ile ne mi:dhiş bir tuada düımüttür varabbi? .. 

Nakl•t 0laı·al{ 150,810 ku••SUf ı·radır. ini~ liste;,,_ ~!a .. rii Vekal~tin~e.tasdik,Bir hayırsever tarafından 

1 

eclılere 1c n!ayete ıade edılmıştır. · Saari l:üleyman işçileri 
Bu listeye göre lımirde,.i mektep- t nmi! Hakkı Vera! 

Eşya da ayrı bir yekun tutuyor lerd~ açılacak oğretmenliklere sıra Firatelli Koesini 
ile şu öğretmenler tayin edilecekler - Husu~l muha~ebe memur 

Vila} et m ·m yal'dım komitesi. dün 
vihlyet makamında vali B. Eteır 
Aykutun re:st:ğinde torlan'!lB, yar
,l!m ınevzuu üzerinde müzakereler
de bu!ıınmustur. 

lzmidn yardımı: 
lzınırıle v mü:hakatta şimdiye ·u. 

<l.ır y~pılan nakdi ve ~vı,; ·Lerrı; 
rrı kt,11-Jarı şudur: • 

fapılan nakdi teberrü yeküııü dir · ve müstahdemleri 
159, 10 !im 19 kuruştur. l\Ieııemen merkez Kııbiiiiy okulu K_a.' ak1 ı _dere öğretmen ve-

Menemenin büyük yardım faali- öğretmeni Bn .. Macide İmece Mene - kılı Nesıha Çelık 
yeti: m n Seyrekköy başöğretmeni B. Ah· ı\toiz arditi 

. Ienemen, (Hususi) - .Menerrıen 1m İlhan, Urla ôzl:ıek kö,·ü öğretme- Mehmed • 'ebi oğlu 2 inci 
·e,a31 ve köyleriıı·n Erzincan fP!a- ni Saadet Yazıcı, Kemalpaşa . Halil t!Pfa 
k tz .. cielerine yardım i<;in bırbirl<!-' beyli köyü öğretmeni lc'iil Paker. Ur- S· Ha!ıa~at deposu B.,kir 
ı ·.ı le yarı~ eder e ine gri t rd"klerj l.ı merkez ikinci 0kulu öğ· tmeni Şiik· 1 • D_. Gıros 
.ı'• ka \'P. yardıın bııgi•n ı 1,955 iira- rü Y '•Menemen. Aliağa nahiyesi öğ- hına;~ Hakkı_ sur ve 
" ~uımu•tur. Bundan !)a•kn ikı bin ret 1eııl Zişan Kalyoncu, İzmirin Cu- ortnın 2 ncı defa 
"ira kı:•:netinde üç bli} Ok sandı.· iç ma.ı,ı·· ası nnhi ·esi başöğretmeni Ha:._ ~orl P. Bahdı:r VP şüı·ekası 
'~dış çamaşırı, elti• , kıırnas, yatak, ri vzkaraca, ıfenemeı; Ş~h:t kemalbey Ele1<trik ve tramvay şirketi 
yorgan ve erzak göniieril!ııistiı·. okulu oğretın ni :11eJ:.hat Tarkan, üçüncl\ defa 

ll1c·nernen merkez ku'asl\"l nııhi- A.' dın · Germ ·ııcik yatı okulu eski K>ınduracı Şerafeddin 
•e ve köyler"ndP'1 top] nrn parala- oğrctmeni Hadiye Kırhan, Urla mer- Avram J(ontente 
·1'1 ı;<'P9ini g~nc1Prh·orıı '' , kez ik;n i okulu öğretmeni Halic!c, Kavaf Adeta 2 inci defa 
'·00 Koklıc köyü. 500 Aliağa ı:ahiye 'Gökçefi, Bcrı:ama • Kozak nahiye$i Gazuzcu Çeşmeli Hasan 

<i. 2GO Doğ•ki\v, ~on Çukurköv, 150 iiğre•meni S:ıime Eryılma•, !zmfr •. v•i."it 
·relekler 200 Hatıınderc. 200 Kesik C rece kl\yil öğretmeni Arif Oktay.. B. İs:ık Franko 
Jcöy, ~O Yah eli. 250 :lfu•abPy, 50 1 Bu listede kaealarıı naklini istiyen Koın'•yoncu Danon ve 
Güne•!;, 300 Emiralcm nah;,,.,;, ~CO öğretmenluin de isimleri vardır. Oı?- ~~n~n A .. 

200 
5 
7 15 

50 
15 

74 60 

10 15 
50 

200 
05 
?-
-ol 

100 
225 

500 
10 
10 

8 

200 
25 

100 
50 

Onun medeniyet, il'm ve sa-.'at ıeviycsinden behaederken •güzel ve· 
muhte§em Avrupa» diyoruz. Fakat g~r.:c onun akaiyon prenaipl~·ini 
kıymet hükümlerine tahi k•lar ve bu l\k>iyonun beıeri ide~ller müva· 
ceheaindeki ha,in karakterini dü,ünü,ken czavallı Avrupa» demektpu 
kend"mizi alö'l.mıyonız. 

İzmir merk,·zinde 10 959 lira 48 
kurıı~. 79790 J'ra kıymetinde e.·y~. 
Kuşndasında 1800 lira ve 668 lira 
kıymetinde e•ya ve erzak, Tirede 
45 ıq l:ra, 16 kuru• ve 1750 li"a kıv
:r.etinde e ya, Meremende 7589 İi
ra 1 kt!rus, Vp 2•).;i) lira kıymetin P 

rsya ve erzak, Ôdemi•te 5970 lira 
59 kuru~ ve ı;oorı lira kıymeHnde e•
ya ve erzak, Rervamadn 5930 lira 
03 kurt>~ ve 4336 lira kı •met"nde e•
Yı< v~ erzak, <:e•mede 1600 lira vr 
roo lir:ı kıymetindP e•nı. Torbalına 
2000 lir~ 67 kuruş ve :ıı ı lira kırme
tiı:d0 e•;·a, Urladn 2::l91 ı: z "'; kn
nış ve 80 lira kıymetinde 335 par~a 
e~ya, Karab•ırunda 860 lira 76 lcıı-
1·ıı~ ve 12 lira 70 kuru.~ kıymetiı>de 
e•ı-n, Dikilide 1508 l'ra, 21 kuru• ve 
"t5 Hra kıJmet;,.,de e•ya, Darıpdır
da 3120 lira, 48 kuruş VP 1005 lira 
t2 kuru kıymet!ndP eşya ve e•zak. 
Kemnlpn•ada 0')30 lira. 8eferihi~ar 
da l 36~ lira. 11 l<nruş ve 666 parça 
n:u"fıtcEf ewa, Foçnda 8!11 lira 64 
kurıı• Ye 880 par a muhtelif e•yn .. 

nn;,;rmr.r.drre, 150 Cai+ı';ny: ıoo Co-ılar da sıra bekliyeceklerdir. Deı~v·erı· rdıtı ..• 
raklar. 300 Kankuzıı köyü. 550 lfel- -=*=-- ... m orta ~kulu ogretmen 

k il 400 s k k"" ?•o v k ve ogrenc lerı 21 27 
,.,cı ı·, • evre o\·, -" _nnı L• • • r H p D 1 ık hl 

Avrupa, bugün, ıcıylu bir fikir olnıak haysiyetinden mıı.hı'llm kalmış 
olan politik nizamdaki ideolojik tema)'Üllerin kendisini sürüklediğ" bir 
buhran içindedir. 

Bugün eğeı· inıanlar in:ıanları, d .. vldler devletleıı', idrakler idrnk
leI"İ anlamıyorsa ve A'\·rııpa bir karı~ıklık içinde iıe bunun tek, amma 
tek bir ana sebebi vardır: 

köv. 75 Delen J{öv, lrıO Siilcvmanlı, ı ffiafil ffilZ3 g.rlp ,:;.i ~ b -. 1~ :psı l~yu. ?" . 
5 l ın:ncuk 1;;0 S:ı•a!ı 75 Srı 0 > e••. · • !' · a~ ~ u .anıJ e 

iia!~~~i;~ı~~;~·A~~nc;~sa~~\iı?a~ çt kan vapurlar· ~~~-~';~f~-~~~ıf~~I~~~~ından 
~ ' • • _ .. • • T ~3arl ~ıvev 

84 35 
40 

Fikir AVTupaı:ı iJe, aksiyon Avrupl\!I araaınd",ki seviyenin korkunç 
açıklıiı ve bu noktanın b'r oo•yal bünye tezadı içinde yüzmesi! .• 

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

• 
Vilfiyet'mizdo ~ 'liİketzedeler için 

"e. 100 Samurlu; 7a Karaköv: 35~? lzmir ticaret ve sanayi odası tarıı- t Kapkın" 
1foneı;ıe:n. 4~0 Ulucak. :rno. G_uze'h'- fından hazırlanan bir istatistiğe göre .iako Vantura 
•ar körn, 1u0 Haykıran kov!ı. ? 0 0 birinci kanun ayı zarfında İzmir li • '\ı Dııranlar 
Fa•anlar kiivii. 350 TUrkili köy(i. 150 mnnına 152 Türk 4 Amerikan 2 Bul
Bozkö,-. 100 Tıızçullıı, 7.5 ŞehitK .. e. gar, 3 Felemenk,'1 Fransız, 3 'tngiliz, roma' ih•an Gümü~a~·ak 

1 1(0 B 1 t k co ç k Dereköyü hallnnın tehcrriiil •ra • 
1 

•. an rı ·." avn~ . o\·, 13 İtalyan, 2 lllacar, 3 NorYeç, 2 Ro-
10_0 \ Lnıcı. 75 Göktene, 150 Çıtak mam.·n, 1 Yugoslavua, 1 Yunan, 1 Fı". oluıı . hhtar Mıı•tafa elivle 

K b ' K:izım Taner memurları· 7;, :ıla t.k, 50 uzun Hasanlar. !istin, ve 2 Pııııaırıa olmak üzne 190 

2 r;o 
15 
20 
10 

24 27 
11 Bornovanın ımarı 

Bergama ve Dikili sağ
lık vaziyetleri 

Kazım Taner isçileri 
vapur girip çıhmıştır. Bunların safi Gilmri!k muhafaza 3 Bl. su. 

Zeytin,qağcılar dün tonilatosu 109R71 dir. '1av ,.e memu .. arı 

12 

Kalp sektesinden ölmüş Karataş orta okul S. 1 öğ. 
toplandılar re'1°i!er: 

Peştemalcılar başında yolda yürür- K t 
Bergama Ve D'kili kazalarında İzmir ze,·tinvag'ı ihracatçıları, dün ken ilwrine baı•gınlık gelen Yakup a~a a• orta okul S. 1 B. 

Felaketzedeler için konser verildi, 
86 11 

86 65 

, , ~ğreııc i]eri 
~ıhhl vaziyeti tetkik eden vilayet .,h öğleden ~oııra ticaret odası salonun- oğlu 74 ynşıııda Harun Gitvit. sıhhi Bura birinci okul öğren_ 
hut ve ıçtimat muavenet rnüdüril Dr. la ııııntnka tiraret müdOril B. Meh- i~?ad otomobıli ile ~astaha.ne~~e ~nkle rılrri 

deve güreşleri de yapılacal<tır 1 20 

Bornova nahiye merkezine geti -
rilmiş olan temiz içme suyu tesisatı
nın muvs1<k•t kabulü yakında yapı
:acah-tır. afıa vekaletinin göndere
ceğ; fön heyeti beklenmekted;r, Su 
mikyası çok iyi olan Bede•tan pınarı 
ve Süleyman pınarı kaynaklarından 
gelen Eudan Bornovalılar istifade et. 
:neğe .. başlamı tardır. Bornova bP:e
dive9i tarRfından ka•abanın beş ye. 
!'inde umumi çeşmeler de vücude ııe
tlrılml• 20 tane yangın muslu;-,.tı da 
yaptınlmıştır. Suyun tazyiki yüksek
tir. 

Gecenki seylilptan Bornova çayı 
içindeki su borularından birkaç ta. 
nes' zarar gôrmil~tllr. 
Bornovanın mil•tak'ıel imar pl§nı 

da hazırlanmaktadır. Bornova, istik. 
balde ı~tasyon istikametine doıtnı g~ 
nlşletflecek, buralnrdakl ıırsalar, be 
ledlye tarafından halka ucuz fiat'e 
verilecek ve inşaat teşvik edil ece le. 
lir. 

Belediye 300 metre uzunluğundn 
lllğlın ":ıııtırmak snretiyle küçük ça
yın tizer:rı kapamış ve kasabaya za 
rar veren bu sinek yuvasın1 ortadan 

Tavzih 
Urla belediye '.nde kayıdlı 26 sa

yılı otobtlsün, garajda tamiri e•na
ı:ında benzin deposunun ateş aldıi;ı· 

n1 ve :ıırotörün tamamen yandığını 

yazmı~tık. Hadise, lzmir şehir gara
jmcla değil, Urlada Yeraltı mahal
lesinde benzin satış yeri önünde ol
muştur. 

Muallim maaşları 

kaldırmı.hr. Halk, Bornova belediye 
reisi B. Etem Pekinin faaliyetini tak
dir etmektedir. 

J.Ieöai şeklindrn halk, çok mem
nundur. 

Bornova milli yard1m tali komite-

B. ('. •c'et Saracog'lu, şelır":nize dôn- d ~·t · · ı··· ~ t 1 ' dılırken kalp scktcsınden olr.•uştilr. Huca kültü~, lı"sesı· o""g"reııcı·. 
~ me •· enın r.eıs ·gın11c op an.r~.< D Al• A h 

müştü:-. Her iki kazada da sıhhi ı·a.' !z:n "r zeytinyağı ihracatçılar birliğ-i. r. l gu leri. 
z·yetin normal olduğu gö•~lmüştilr. r.! filrn te•kil etmişlerdi•. Bir!ı"k ı"da. Yirmi gündenberi İstanbul ve Bur. Kmklar köyü halkı 

v Ruca ha!kı --=*=-- re heyet: seçilmiş ve b:rJ:ği alakadar ~:ıda istirahat hal nde bulunan çocıııc Bura Tı~hta!ıkbvil halkı 
Sıhhiye [ayinleri eden ""Uı telf me\'Zular üzo iııde mıl miitehaooıoı Dr. Bay Ali Agah şehri- • 'uri <ıav Erdoğan 

~ . ~akerelerdo bulunıılmuşt:ır. n.ize dönmüş, hastularını k&bule bu~- Cemal Bec.;re 
il> ~ar:ıfından evvelki gece Bornova Tıp talebe 'urdu 93ı> Eenesı m• , · • l.:ımıştır. "n,. ~- Aperio 
ziraat mektebi salotıunda hasıliitı b. ZP'll11rından Dr. CPlfıl Bcrkso · 35 li- ...,.. -· - - -- Arner;kan kız okulu öğret-

ra ınaaşla Elmalı hükfifnet hek mı:. Zelzele mi;nakaşaszndan Zabıtarla men "" öiYreııriler" mnmen Erzincan ve h.ıvaı;si zelze'e 

felaketzedelerine verilmek üzere bir 
~on~er verilmiş, halkın büyük alaka. 

'iyle karşılanmıştır. Henüz küçiik 
yaşlarda bu !ur <ın • Ieral Fidan, B~· 
nal Özakad. Türkan, Yadde ve ab
lası Gö~Unil''.in te~1·il ettikleri orhest 
ra, Bethofen'n ve i.Rn trııv'ın bazı 
g-üzel parçalarını muvaffakıyetle çal 
mış, a !kış toplamışlardır. 
Bayramın haftasında E_'lrnovadn 

,·apılacak bayram uçurma•ı esnn.•ı'l
cı'I da hasılatı felaketzedo 1ere sarfe
(il'llek üzere bir deve güreşi yapı:. 
ması muvafık görülmüştür. 

(Cıne~ Dr. Ali_ Haydar Aksirtir 3.~ Ji. doğan kavga ~~1seyirı Hüsnü ve arka..!aş. 
rn :naa~la ı, ,rbakır merkez huku- E Ik" B d t .. 1 'f s h ı k . .•. •. . . · vve ı gccr an ırma renı !.e,. 1. ar Ofu Caycı Hail Na•:ri 
~net hek;~J gıne. Dr. N.yazı K< ~en ıı~<:ıdan İzmiıe ge!en M<·hm 0 d Hamdi N"a:n~ gah mahal'.esinde Hüseyin "' ~lı Balkan 2 inci defa 
ı20 Lra ~c~::ıe Traky: sı.'.11a mııca- oglu İb~ah_im Yaz?cı ve ~orno\"u zi~a~t o~·Ju :lfohnıed, sarhoş olnra:.. Osma:ı H. Kori 2 inci defa 
dele ~ab_plıgıne, Dr. ~abr' Özme'\ mü~de.e ıstasyonu .eskı .mutem•dı '·· oğ'.u Aliye hakaret ı;tmiş, karako:ıı !ıfehmed Fevzi Kaş!• ikinci 
120 lira ücrete! Tr:ock,·a sıtma mUcıı- C.a~ıd sarhoş ~lnral, Erzınran zelzele- . ·T d .... 

1 
. . defa 

' 1 t b" r·· n İb h: İlh sının sebeplerı h !·kında münakaşa f(tıı, ıııce e gııru tu yapmıştır. r,(lr:J:J SP::t!T'Rn 
0,e e a ıp. ıgın,e. r, ra ·~ arı y'lrütilrken İbr:ıhım. B. Cav'din üze. Yu. ruklu clövmüı ''1 ehmerl Reliğ ik:nci defa 

•·ol 120 lıra ucretle Balıkesır sıtma r;ı.a hücum ederek tırnakla yüziln!i tır. Korşıyakada I:urtulu, sokağınd~ Rern:ır Zaharo 
milcadele tabipliğine tayin edilmis- malaıruş, Cavidi yaralr.mış, tahki1r •• ta F.aif Özkan, Vahap oğlu Enveri yum. Ahmed Hamdi 
!erdir. başlanmıştır. rukla dövrı:!i~tOr. Abtü!kı.dir 

--~+ * Uü eyin l:nvar 
E k . Kaynana gelin hi.diaeıi c: 1 h 

Sarhoşluk cilvesi s ı eserler tasfiye Kahramaniar mahallesinde Meh- '5.~u~t~fa Akıl 
Kar•ıvaknda Fahrcddinpaşa cadde- edilecek med kızı Feride, gelini Nuriyeye ıığır r 1avit G~bay 

slnde H"·~vin oğl~ Esre~ Heriş. sar- Şehrimiz emlak mücliirlüğ(i ambar. "özierle hakaret etmiş ve şikayet ü- Ahmed Hamdi Ayker 
hoş olarak bazı kımselerın kapılarını larında bulunan 011 bin cild eski ese- zerine adliyeye verimli tir. Ahmed Z'.ya Zabcı 
Çalmış · "f' Kfimil Fevzi rilinJlir oğlu Ali h k F" rı d rın tasııı :ne karar verilmiştir. Maa- Zevcesini dövmüı 

Dr. Salahet in Tekand ediniz P.~ak~~ı·:~~ın ~ftı~~r~pı~~~~ ım dri~ 'ı~eka_Ieti, bu _ktitaplayr arasında. on K<.ehramanlar mahallesinde devlet l~~iralcm okulu öğrenci-
• ~· ~ ~ · _ · 0 1·1 uncu asra aı ve unrı.., dıl:nin . 

Alınar,vada ihtisasını ikmal edi~ Direrek ha.kın huz.,r ve sukOnunu t"rı"hı· hakkınd• "O'K kıı~ıetı· ,.. clemıryolları ambar mcıııurıı B•y E- F.mdi:ı Tirigel T. A. Ş. 
' b k k ld .. ,. 1 1 ~ " ' .ı 1 ,ır e C· B H · "l D l k"" .. - t;. şehrimize dönen kıymetli gençler:. ozmuş, ,ar~;? a on~ne .~e·; · ere rin me,·;ud olması ihtimal dahilinde sacl kar>s,; n. acerı maşa ı e vura- um upınar ve ey ogre 

· d k h t ı ki üt h hakaret e,mış •. r. Sııçlu adlı;e;e ve- bulundugunu ve t~snifte bu esere d"k rnk dudagından yaralamıştır menler: adına Gaffar 
mız P"l çocu aı:- a ı arı m e a3- .1 'ştir ı - ' .. ' · · 
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ıası do tor Salaheclclin Tekand lıaJ· rı mı · * kr.t edilıııesini lıilıl'rmi t'r. Dayak ve tahkir 
---* İno""nü cadil.esinde ZokPrı·,.a o"-ltı 112788 !)2 

talarını Numan zade sokak 5 numa- · - . , " 
rada yeni açtığı kıliniğinde kabul et. Denize düşenler Esrarı yutmuş Na•uh'., tramvay kapusunu kapama1c d 5vmüslerdir. 
meğe başlamıştır. Birinci kordonda nhtım üzerinde İkiçeşmelikte Komiser l\fahmud so- n•c:s 0 lcsinden tramvay b'.letçi•i F:min 

Bornova orta okulu 
gezinti yapan Ahmed oğlu :11ehmeıl kağında Besim oğlu Şerif, zabıtaca oğlu B. l\1ehmedi tahk'r etmi~tir. 
adında b!r genç. muvazenesini kaybe- şüphe üzerine tutulmıı•. o sırada ilze. * i;ehidlerde iplik fabrikası e\•le
derek denize düsmUş. etraftan yetişeıı- rinıle bulunan lJir miktar esrarı yut- rirclc Giridli Ali Kaya ve knrl'ı .Zeh-

* Keçeciler caddesinde l\1ani•a o· 
telinde Ali oğlu kahveci Şak"r, sa:· 

hoş olarak otel müsteciri B. Şevketi 

İzmir ilkokullar öğretmenlerinin ha~lı bııluıınr Borııovn. orta okulunun Karşıyakııda rıhtımda Ali kızı 3'.! mış, midesi yık~nılmak suretiyle es- ra ,aya, evın ~-~ıı~unu ~unı ?. c ;•umrukJa dövmüş ve vazife gören no 
Şimdiye kadar Buca orta okulunajıer tarafından kurtarılmıştır. tuğu görülmüs, hastahaneye kaldırıl- J; ' . k .. ··ıtü .1 

İklncikanun peşin ma~şları, dün ve, mü takil or' okul haline ifrağ edil • yaşında Afife d~ denize düşmüşse de rar çıkarılmıştır. kanatnı~k m 0 "'les nil~n HU•amedd•n lı~e de tecavüzde bulunduğundan tu· 
rl\mlşt'r. di"i habe• Hı·ilrr.ektedir. hemen çıkarılmıs'ır. Suçlu adliyeye verilmiştir. oğlu 8ı:haheddi·i yumruk ve tokatla tutmuştur . 
... ıimı.-.zm::mıı: .. mm-. ... 11İıııı11mzııll!l!'ll_.~ ... 111m1ımn ...... -.~~~~·------.--·-mı ........ -. ........... _._,.ı:m:ı:;_. ....... ll'!!l2ll._.~ ... -.--.. _... 

lsL AM 1
'ARIHI rem en geriye döndü. Fakat ayrıl - kaç defa ve nasıı yuvarlandığını g~- Medine halkı Resulü Ekrem in yakın- ~~ura~ı küçük bir köy yığınına benzi· 

·- .-.· • nazdan evv<l; yanındaki y yecek- reyclin işin hakikatini anlardın 1. ıla :\kdineye geleceğin: haber alnı•~- yor ve burada birçok güzide mü~hl-

1 h d 1 
!erini; si!ahlarını Re ul:.i Ekreme ver (Sernka Fahri kainat Huneyn !ar ve Mekkede cereyan eden vekn- man alleleri oturuyorlardı. 

Hz. U amme mek istedi. Resulü Ekrem i~e: gczves'nden dönerken kendilerine yii ·şitmiş'.erdi. Ş~hr'.n civarında bir Havada sıçak çoktu. yol ve çek"Jc:ı 
- Hayır!.. Benim i!ıtiyacım yok .. müracaatla İslam olmuştur.) dağ vardı ki buradan, yol; ta uzak!:ı. ın~ş~kkht, kendilerini takattan dil· 

M A h • Dedi. Seraka kalben hazret :llu. Beri tarafta Resulüekrem, ark< oaş- ra icadnr görülüyordu. ~ür:uüştil. 

• y AZAN: • y an------ hammeıle temayül etmiş ve yaptığın. lnriyle beraber yoluna devam e iyor- Müslümanlar, kafileler halinde b'l Re ·uiü Ekrem; köy yanında bır 
dr.n nad'm olmuştu. ~ıu. Ü_,·Ie bir mevkie gelmişlerdi ki, daJ(a ~>kar Ye etrafı tetkik edo>ı·, hurma cğ~cı gördü. Hemen kendini 

-99 - g;bi oldu. Sn aka Resulü Ekreme ı Yol<lıı; birçok arkadaşlarına ra•t b:ırada Şnmdan g<>len bir yol ile kar- hıızret Muhammedi beklerlerdi. rnr ornya •ttı. 
Bir aralık Jfazret Ebu B kir, te • - Reni affet -dedi- anlıyorum ki; geldi. Bunlar da yüz deve hiilya•ın" sılaşıyorlardı. Bu şam yolu, her !ki ı;ün, öğled~n sonra: !\1edinP. Yahudi. Bu kı~·,..,da oturan A'llr ibni Auf n:< 

vakkuf eder gıtı! oldu: );en fena birşey yapıyorum .. Ve bu· karılmı~ kUruha mensup bulunuyor- tarafa da gidiyordu. Hem Mekkeye, ler:nden biri şu haberi verdi: Ml'ıda Kubnnın en maruf bir ailP•i 
Uzakta, yolun üst!lnde bir no1<ta ııun cezasını çekiyorum. J:ırdı. hem de Medineye.. • Ey Araplar!. Bekled ğiniz in. idi. 

ıfolirmlşti. Bu nokta; yavaş yavaş Resulü Ekrem güldü, ba.ını salla- s ı · K:u..,ılarına Şamclnn "elen b'r ti- sa, nlıır gel!,·or.. ltc•u1ü Ekrem bunlar tarafınd~,ı bUyUyor ve yaklaşıyordu. • eraka kendi er·ne: • " , 
_Ya Resulellah ! Takip ediliyoruz c!ı.. -Nereve gidiyo;8 unuz ı -Diyordu. carot kafiles çıkmı•tı. Hazret Zü - f;eh'rc!e b;r heyecan, bir . vinç tekbirierle hararetle karşılandı. Ar-

ve hatta tutulmak üzereyiz. Scraka, bu nedametinde sam.rot Muhammedi aramağa mı?. örte i~u L~yr ele bu kafile ic"nde idi. c Jga•ı savruldu. Bütan Müs!Uman - tııc M"rlineden dehşetli biı kalab'I• 
Hazret Muhammed de gPri~·e baktı: idi. Re•ulü Ekreme yaklaştı: geri dönün do•tlarım ı, Do•una uğr:ı. 7.übeyr onları göı Unce yanlarına lıır; bayram hazırlı!' yapıyorlarrlı.. !ık geliyordu. 
- Evet, -deıli. fakat korkma Al- - BP.na bir emniyet beraeti ve:, ş:yor,unuz .. Ben bu havaliyi karq,~eldi. Ş3~·lan getirmekte _o·duğu el- l"adııılı, erkekli, irilı ufaklı, sitva- Hurma aj!"acmın ı:. !ın ıla; hazret 

lah bizimle b raber... yanımda bulunsun ... Bize şöyle bir karış yezdim .. Bura'ardan ne böyle b:!·e ve e•yad2n bRzı hedıyeler ver- "i. "'vnrle, fnk'.r, ze zin lotıkbale kos. :IIııhaınmc · e hazret Ebu Bekir yan· 
Art1k iyıce gör!lyorlardı.. Bu bahşiş vereceklerdi. Ve arkınıızdan hir insan geçm'ş, ne de geçmesi muh d;. Tiu elbi•eler, uzun ve beyaz eh. blar.. yana oturmu•lardı. 

nııkta, sUratle ilerleyen bir atlının b:rçok insanlar takibe koyuldular. temel.. r~ml:ırdı .. Zilbeyir, kendileriyle he. Hadise Reb";·ülevvelin on ik!nri RP•u!ll Ekrem cok yorulmu•tU· 
t!! ke.••'si idi. Fakat bu at; arasıra Fen şimdi ger"ye döneceğim, hepsini Onlfl~ da geriye dönilyorlardı. Fa- raber Medineı·. g"tmek i<tedi. F~- ~ünü Pazartesi gününe tesadüf e- !lu itibarla hazuruna ve yeni ~elen· 
sende.!yor ve dilşüyordu. de bu havaliden çeviririm. kat F.bu Cehilin oğlıı mesc!cP.;n kat Hazret Mulıammed. der.. Jcre cevnp veren, onlarla görilşen e;c· 

Nih:ıyet Seraka ynklaşm1ştı ve esulü Ekrem, Ami~o bir bakır farkına vanııış ve onu manzum b;r - ~' n l\1ekkeye git, işlerin! gör, Filhakika hazret Muhammed ş~h- ser;ya hazret Ebu Bek!rdi. 
dojir.ıdan do!;ruya Resulü Ekremi:ı parçası uzattı Ye ona bir emniyet be. söz!• tahkir etmı.ti. Seraka da mnn- bilahare gel! 
llzeriııe yOrüdü. Tam bu sırada hay. ı·aeti ı·azdırarak Serakava verdi. zum b:r cevap \'erdi: Tnv ives;nde bulundu. 
:vaı:ı yere kapak.landı vo y:ıvarlanır .Ser aka bu beraetl aldıktan sonra - Eğer -dedi- aen benim atımın 1 Artık :ı.ıedineye yaklaşıyorlardı. 

re b1r ~aa•lik ?"'esafeye va511 oimu~ .. 
tu. :Burasına (Kubr) diyorlardı. Ma
amafiiı (Aliye) d!~ıınlsr c!a vardı. 

Bir uaklt; haıre• Ehu Be kiri, Re· 
suiü Ekrem zannedenler !ıi!e oldu. 

- Devam ede~ek -

• 
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IÇ>IŞ POUTlKA 1 1 Uüşündüklerirn 
Almanyanın T opyekiin inkara 

1 

. !:'.!~,~t~!:l~!;!!tlenberi itç merı a büyük ır ihti al ko- A~:~~h~=~~~~:~~; ~ 
ıttıfa~ kombinezonu rnpm1şlır :Bunlar elan bırinc· · 1,. • • k ld sım münevve r veya yarı münevver· 

· . ~sı >I ·markın komlıinezonu- • d .. .. . . 
dur.- l~ı~cı Vilhelm kombinezonu adı t l a l ler g or uyoruz kı; bunla r hakıkatler• 
~erıleb.ılır. :eçuııcusü ele llitlerin kur- m e mey a n a c, r l ve ilme sıkı sıkı göz yumarak, bizim 
u1~ komLınezondur. tarihimiz le olan münuebetlerimizi. 
muhamreabny~, 

1
1870 Fransız - Prusya kendi cemiyetimizin veraset ve ıenİ· 

kui~r k e ınc en sonra milli birliğini F J h .. 1 ,.. .. d . k A • k d d• kt t •• } •• k t • t k yet meselelerini, mefahiriQ: deatan-
:-ı ittifa~~aiı!uksya~ü·ı \~e Avusttur~t~- esatcı ar, UK umetı evırme .. ve merı a a ı a or u esıs e me - larını, kahramanlıklarını e:erlerbai 
)afi a c ç ımpara or ı ı- • , , ·c/t ~e~kil <!tmiştir. Üç imparator J b b y h d •} • l d 1 ) d k • f } d' dudl'lk büke büke konuıuyorlar. On. 
~~ 8 ı muscllesinin Almunrnvı AYUS _ e era er a U } erı or a an 1{3 ırma JS .ıyor ar } lara göre, bu cem iyet, tam olarak an• 

ryaya briğlıvnn ç· • · • · ~ ı ·l k b d .. l dil k V-0 gene Alma.nv Rızgıs slıag_a1m, 1· Ne,·vuı·k l" (Radvo) - Emin biı· 12 kongre azasını ortadan kaldııarak bulunan bir spor kulübünde azadırlar.ı Taraftarları Con Katideye Führer c:a un an sonra muta ea e me 
· . . Jayı usyaya aI!' 1yan • " · • .. .• . . . . . · · · ı· d G 1 ku b ini -~{zgısı de çürük değildi. Fakat Ru~yn ~ı>m~adan h:ıhcr a;ındıgıııa gore _em- dıgerlerıne bır der:; \'ereccklerdı. Bunlar, Yahudılerı de ortadan akldır-j d1ye hıtap etmekt€dırler. '-'Zı~ .ır. en~ 0 ? arın f ey er.an 

~ ~ .. Almany nraqındald menfaatleri nıyetı ıımum ye şefı .Ho?ver, Ferşıng- P.f'sadcılar bundan ·onr[' An.erikada mağı diışünmfü:lerdir. Hoo\"er, bu teşkilatın ecnebi bir dev ce, bızı~. mazım~z :oktur, daha dof• 
/~ Jf et~ı"k mümkün olmhdı. Bu men t?n az.a::)mdan ~n 8~~1~ kışıyı. hukume- Hitler diktatörlüğüne mü-ıabih bir dik- Gazete idarehaneleri, gtinırük b'na- lt:tle alakası bulunup buhunnadığını rusu, hızım mazımızde ıu ve bu hu-
aa.tlerm orta Av. 1 B ika 1 tı de\•ırmek dıktatorluk kurmak teşcb ... A • •• • • 'utl k d Ik d b" da ''arpış l LIPIH a ve a 11 ar- b" · 

1 
ı' 

1 
k tevkif etmi-.tir taWrlük kuracuklıırdı. )arı po::.tnhaııelcr, kışlalar, umumı bı- muııalrnşu etmemıştır. u a ra a a r ça anıp urmuı ır 

'k' ... ma ı vüzllnden Almanyamn usı\' e suç u 0 ara " · ' · · l' H aaker 'ik d lg amd b ka b. ı .1 ~tittefiki arasındaki münaseb~tlel' Z~bıta, fe!'adcılara ait ufak Lir İ· Hoo\'er, bu teşkilatın binlerce aza- nalar, gaz, elektırık su ı;antra ıarı, !\Ievkuflar ara~ında Bi.şop Ye or - . • a a an af ırıe~ 
gıt~ıkçe g_erginleşti. Bismark bunları maliithaııe de meychuıa c:ıkarmıştıl'. s~_ J.mlundt~ğt~ııu ,bildi~·miş._fakat rakaı:n bank~lar basılacak fe:sadcılar tarafın- şon ~a vardy·. Hışop 39 ~·aşındadır. yok~ur. w • ~ • A • • • • 

Mıf ~tmege çalıştı ve Lir ka defa ko Öğrenildigine göı·e. ilıtiıfüçiler ha- suylemenw~tır. re,_kı~ :dı~e:ı on :sekız elan ışgal altma al_rna<: _ktır. Berlınde_ dogımış.tur_. ~merıkan ordu- Bız, eger cıddı b r tekamul ıatı. 
muş ıken pamuk iııliği ile ı .

1
, .P rekete geçer geçmez volis ınfü.li.iriyeti- kişi, mutaSa\'ver ıhtılal ıçm azalara l\levkuf on sekız kışı arasmda Coıı :lunt!an ıhraç cdılmıştır. Halen Ame· yorsak , bize a it herşeyi, topyekUıı or

mu\•affak oldu. Fakat telif ~g ?-m~.~ a ne bombalar atacaklar ve ambargo ka- antreman yap ırmakta ve hükumete Katidey il<> Vilyon Heley isminde iki rikada Alman hükumetinin en faal a. tadan kaldırmak ve gene topyekWı 

t
ce Almanya iki mut•~fı'k"ındeenemb~ı)rı!tnı-ı· nuııunun kaldırılma~ı lehinde re,· veren ait depolardan ilah çalmakta ihtisası ef de vardır. zasındadır. g b h k t 1 k b • ercih et k ~ . · a r ın amuruna a ı ma mec urı-
Ve Avus~~-v .mecb~rıyetınde kaldı J k b e • • K k yet indey iz. Ak ei takdı!rde bütUn san'· 
vı'b k .a~ıtercılıederekRUS\'a- n ınesı or u ç yangın k""l " " kJA h Jl • . " ıra tı. Bismarkın i tifa.sı ile •

80
_ ap o a t, u tür, ~ ı ap am e en, yarım-

r uncu defa olarak 1887 senesinde bağ. dır, ceaaretaız hamlelerden ibaret .. 

~~~~n Ru • Alman bağı ke ilmiş olu- • • • • . • JaponyanlD Şıtuka şehri yanıyor. ::;r:a~:::~r:.:lmaia mahldmıdur ... 
tıundan sonı·n ikinci Vilhelm ,. - Amıral y unay' yenı kabıneyı teşkıl H 'k b .. .. k .. Bunlan r.öyliyenler, aözde idealbt. 

mtımııdaki müselles ittifak komb'n" 
0 

• ı· • • · t • t • asar Ot ÇO UY tur tit"ler d e .. Tefekkür a!hazlan, h......,. 
IAlll\ gelir. Gel'çi müselles ittifakı ~~:nı etm ş, ısteyı ımpara ora vermış ır Roma. 15 (Radyo) - 'I'oky1..d 11 ha-' ~öndü ·iılememı:ıtır. tini çek tikleri garbın, en basit ceml· 

nun~·a, AYtıstur • · t t ı k 1 ~ binezoııu B' k ~ a .,:e a .Y!l om - Tokvo. 15 (Radyo) _ Aınir:ıl Y u., nıakla tanınmıştı 1'. l>~r veriliyor: . Dilı.<ltmbeı i bin biııa yanmış, üç yü:t yet ve t ekamül düaturlarmdan .kuv-
n11~tı. Fl;katı :;a~ za.manında yapıl - nay, ye~ıi kabineyi teşkil ~tıniş ve nn- 'I'okyo, 15 (Ra<l.ro) - Aşahı Şi•ı- ::!O~ bin nufusu olan Şıtuka e~rıı~le!ki~i olını.i.ştür. Asker ve itfaiye telikila - vet l\lmadıiı halde, medeniyetlerin 
ınilel muvaze;~eom~ınezo.nun. beynel- zırların isimlerini hn\'i listeyi im para- r.i gazetesi, yeni hariciye vekili Aı· i- mü~h * br yanııın çıkmıştır. Ruzgu - ı tı, yangını söndürmek için bütün kuv- kurtuluş ve inkitafmı, dejenere bir 
nı~o senesinden so~raemtmbıyeütı. tancak tor a t akdim eylemiştir. tanın, Avrupa harb:ne karı.şmamak rm şidcl~tli olması yüzünden yangın 1 

,·etiyle harekete geçmiştir. ııörüt ve ölçünün yarattıiı b!r palav· 
ba ı B e a r z e meğe v · k b' · ha · • siva~ette h i" ~ar. inaenale\•h <il • t . . ıenı ~ ı_nenın rıcı J ~. • "' f.ivasetini takip edeceğini vazmakta. 0 0 ra kanununa tabi tutmak iıtiyorı&r •• 
koınbinezonu Bisİnark çAılmpara oı » hır değişıklık yupmıyucağı sörleııı - ...:ı.. • T ı 
tnal edile ~. 'b' manyasına Yor uu · 1 e e • Halbu k i akaine olan hakikat ıurada· 
ık ce• ı gı ı müselles ı'tt"fak t • . "'" . ,.. . t . l . k l . e e d inci Vilh 1 Al• ı a Çin kabinesi de nı.ı·ın bnş\'ekil Va- ..... ışı .... ışı gaze esı te yenı ·u ıınl'-ı ngı ı z ~ yyar rı ır: 
Öflir . em manya.sına mal edile~ ~inv~yin riyn etinde top!anaca~ ,.e Çin nin e•ı bariz vaziyetini ordu ile ban- g Büyük milletler , veraset ve tarih-

lt 
1

, . . . siynsı partiler liderleri ile konuşmalar- riye arnsındaki teşriki mesainin te~ terinin a na kaynaklannı arayıp hu. 
illan a Hs~~~selle:s ıttı!aka A g~rdiği za- da ~ulu nacaktır. . kil ett gini, imparatorun bu hu;;us D •• d Al •• • d ÇIDUŞ- !:ırak, onların da mecralarını açabit-
dUşOnü) ordu u~~~~k şım~h . Afrlkrıyı . Ne.\'york. l~ (Rad):o.) -: Am;ı:ıka üzer inde ehemmiyetle durduğunu ve Un e manya UZefln e U miş <'lan m illetlerdir. Biz tarihn en 
Btı.lkanlarl 'ıAk at. ku\\e!ı arttıkça sı.~ u ı \'~ resmı ~ehufılı. ~ınıral ) una. Harta111n 11\'lli maksad için harbi.~ • } d 
Ve bu mı a a a. ndaı olmaga buşladı. yııı kubıııe te kıl etme·ın. son dereoo . . . . ·-. . . . ~ c ı keşıfler vapffilŞ ar }f C:e rin köşelerinden gelen bir (ana, 
\'U tur ·a ~taka ıle alakadar olurıcu, A- memnuniyetle karşılamışlardır. Zira ı.ezaretme getırılclıgıııı lıılclırmek .. e- af ve J b~ba millet ) iz. Nazilerin yaptıjı si· 
ınanya~ı ı~e .karşı karşıya geldi. Al _ amiral Yunuy, mutedıl biı· şah::-ivet ol- (iır. Lontlra, 15 (Radyo) _ lngiliz ha- dyntlarım tatil etmi:jlerdir. 1::.i, fl: en üstün ırk, Allahın birinoi aı-
<ltt n ıkı müttefiki gene aralaruı- ·=-:>o · ı· b' Al lngiliz ta'-''-·ar~lerinin bundan böyle f h 1 . k ld ...... 1dni~eı .. fn~~le.rini telif edemez bir hale va kuvvetleri, şımr ı gar ı manya::ıı . J '! . nı ma ~u u » o uiumuzu aöylemiyo 
..... e ı y~ Al G h d t'lz.eı·.·n<le keqif uçuşlaı·ı yapmışlrrdır. daha ~enış mıkyasta keşıf uçuşları yaµ ruz Hayır kat'" e 8 . b " 1 h 
zun1 ' . . ~ııı manynnın ittifak man- • " d b 1 d • b 'ld ' • ' ıyy n.. ız oy e OJ· e 1 lçınde 1t 1 R e tn1riliz tuyyureleri J akınlarmda bu - n:~k ta~ .. .-vurun a u un Ui'U l ı - b" k "b" • • • 
) erini ı ava, U'iyanın eski arp cep sın e luııunca Alman ra lyo ista~yonları neş- rılıyor. r at ır ır prenaı l e saneıının pef.n -
t ur . .a mış bulundu. Almıuıva, A vu _ 0 0 .,.. den de gitmiyoruz. Ancak ıunu bili. 
ı·i feTdle !tu~ya arasındaki menf~ntle- d L d yoruz ki, Türk milleti, kendi sövde-
Ru . etmege çalıştı. Tıpkı Bismark l ·ı · h ' f • 1 • • f d L • faa~)·: .ıı;~ı~vustm'ya arasındaki men: ngı lZ ey e l se erıyesı e ra 1- or Ol tinden soylar ve medeniyetler yarat. 
vaffakı İ f etmeğe çalıştığı gilıi.. Mu. n•tş bir millettir. Bu medeniyetin h&. 
cıh d 0 amadı .. Ve Avustur\·ayı ~r- lllll mezunz·yetlerz• kaldırzldz d d J ·z· milletine verdig"i mesaida ve hali izleri de vardır, eaerleri'de •• 
de et en bir vaziyet aldı. Bu~u his. e- Dün ra go a ngı ız 'J Bunun, ne k endi aramızdak1 ıözüm 
b 0 

talya müselles ittifah,ı · ~ · · • d [ • · d · t d · aklı kalmakla bernb{>r t d•. )~men Loııdı a, 15 (A.A.) - Salahıy..ı~- !unun efrndın gcrı çagmlmamı~ ol - f e/ô.kefze e er lÇln gar zm lS e l ona münevnr, ne de hariçteki kara 
~~Ya ve ingiltereye dokn~ ~ı~ea~·ülra~ı: h.r mahnfil, Fransndnl: ingiliz heye- duklarını beyan etmektedirler. i.ondra, 15 (Radyo) _ Anadolu\ ctını komitesin'n toplıyacağı para ve görüşlü münkir alim tarafından in. 
~lll91~ ~nrbi çıktığı ~ırada ital~·a ı:ıu. ti efeı i~ e:-ıi efradının hütLn mezuni-1 j(ararın Belçika ve Hollanda tam- ~~e ZC!le felilketzcdelerine yardım kıJ- eş~·aııın hemen Ttirkiyeye gönder ile- karına tahammülümüz yoktur. 
hak~k wıfak~ dahil. ~1!:11nkla berab.!ı', yetleriniıı ilgu ıırn müteallik olan ka- fındaıı alınmış olan a::.keı·i teclr>irlen• mıte~i 

1 
eisi Lor<l Loid, dün radyorla ce{riııi ::iiykmiş, yardım için birçok Gene tarih gö~teriyor k i : 

b ir uz~u e.d':'üsellcs ıtılaf zümrc.:inhı "<ır hakkmcw tef-;irll'rde bulunma~- i\ı-ır:;ı biı' 'em pati jesti olduğu mıif tı- iııgiliz ınilletiıH' hitaLeıı bir mc aj J...iınseier<lcn mektuplar a l dığını, hir Bu mille t, kahramanlıkları bay • 
.H 1 ı. ~nn ımtina •tıııekte<lirler. : lca~mdudıı'. nrnıiş, do t \'C ınüttef k Türk mille- iııg:liz gencin'n, malik olduğu iki ral..larında dalgalandırmıı, tarihler 

tta h~atl~1r Almnnya~ı da müttefiki olnn :i\I aa ınafih ivi ma 1 um_ ·ıt _a ı makta tı-1 . A_\'n .. i _ mehafil Lu k,· <.rarııı pu z:u· ı' ngı·ıı·z paitı)d au dem al birini vermeg~ e ama. yaratmrş, aözünü tutmuı, merdi iti, 
.J • e geçen A - t t - tırin dıı~tlugu acıya biiltiıı ~a.vüzx. kt . gus o~ a cad emi te- lan :n°haf 1. m~zuııen mgılterede hu- ttınıl ol.(ledeıı ;,;oııra J• ı·an~acla \'eril. Jc lııılunduğunu Lildinliğini söyl':! _ fllicenaplığ ı dünyaya yayılmış bir 

• 
1 

·-· pa ı ımzaladıg·ı Sovvetl~r mhı oldı•••unu •lıııı"'. ı)l(I kl.·ıı·ı h.·t _ milletinin kalpten iştirak ettiğini ve . . ·ı ı "t' IJ " fi " " t • · o rlıgı a ras d k ' ~ ~ " L 
1 

"r • . .., nıı~lır. mı e. ~r. ""J ur, ~E're ı, mu evazı ve 
l\tl ın a ı alakaları ve menfa ç • d • • H "l'l' d en beyan etmektedirler. lı~ ınüııaselıetle teşekkül eden ya: - mağrur, hakl'ızhğa düıman, adalete 
i kfer~ lfll.if noktasından, Bismar.kın ve Vi e mırı . . " w Attle meftun b ir millet .. Bunlar, bizim ruh 

~CU·luk l ·I k uz a ı arı Amerıkadan getzrzlece a.A. d ·seler Bı" g · ıer terbiye ve veraaetimizin mutlaka •• 
ncı Vılhelmin mar k ld ki· • . • • k 1 

8 1 a arşıla maktadır ArtıK - Bir konferans verdi 
S«1:ık hir ll'dır ki İtalya, Alm~nva istnnbul, ı 5 (Telefonla) - Ç \'i r.'\Utlaka muhafazası icap eden en 

1 
l•\"Yctlerle gil'işt'ği \eni mu · nın demir: I"İ" ,l·rrı<l't'f al'ılmıshı-. p _ l•mam ~ l..ondrn, 15 (.\..A.) - İngiliz mu- l_.t,lli baslı u11au .. larıdır. Eğer, geçir-
:ri beğPnmiyor. \re bu mflnan:~eotcl~- mir, 'uir aya kadar Amerik~dan gcı- K· A"' T ı· p ç E L E B ı· ),al ft ti ~i pm·tisi reisi Attl~c Hin.ek- diı;i::ni= dc,frler;n çalkantılan, bu 
ı-ın ai dı1:. e e-

1 
k . nurmıda Yerdiği konferansta demış- temell~r i kısmen çürütmüı ve aarı-

~ . l!.ı C<'reynndnn dolan duvd ece ur. Ku e d' · . • J u - Du"nku" tir ki: ını--~a, b 'z onu, yine terbiye ıiatemleri 
n lŞe\'ı ızhar etmekt b' ı S f ı·ge davası yazımızdl\ mt-zaı lö\rı ,.~ .,ı:;,;r ieri ihya ed ilecek olan, Evliya i'Ljr .. • e ır ma ıı- U - Biz ulh i:<tiyoruz. fakat i:sttı - l't' İzde, t oayal çalı~malarımızda, ea~r-

"" Kormüyor. Almanva ı'tal'-'a 'tt' 
1 1 

) S t Çele biden l.ıııhaetnı '•tik . Buz ün de Ket ip Çelebiyi tetkik ede lim: < t ı·g· 1· ..... ı··z ullı ."enı' haı·plere manı· ola- · ' flk J - J ı •· '!tanbul. 15 (Te efoııla - n ye .. ~ - ... -' \erimizde tamir edip, a,ılayıp ""•-
..,, ı fc>shed:lmeıniştı'r ""aknt 'k' . , Kit ip Çelebi ;eynelmile l olmuf o~mr.nlı i lim ve müellifle-rindend 'r. cak prensı"plere mu·· "'tenı't bı'r su lhtur. 
, •lhelnı Al · ı· ı ıncı dav~ıf'ıııa bugiin de Ağırcez.a mahKt· " vetlend irme i7e ve ya•atmag· a mecbu. 

mnnyas İ stanbulludur. Ası l l\d ı Mustafa dır. ( nl1. uyanık olan bclbaaı Abdullah • T ı:'>e~les ı''ct'ıfal< da f.asıhezcalı~lmaennın1icşltni mBtt!ı- ıne,ind~ devam edilmi~ ve iiS şahic\ l j ~:)oqyalistliğin kun·et esasına daya n- ruz. Riz.im ruhumuz, bundan ba•ka .. ,. oğ unu oku tmak u:İn t•vvdiı. Kırıml ı an halif~ye sonra tl yl\~ hocalar- l ~ 1 l Y 
, nın·ın 't 

1 
.. · , cıinlendikten sonra muhakeme b·ış- d , < ıgını · iiy eyen A tice Bolşeviklere bir kalıba g iremez. 

l\"t • ·ıı' ı a yııyı l•ranr;ava doğru ... e- ka gfi,ı•' lıır. kılmıstır. an aahn ııonra Ahmed Hilmi ~ft•ııdiden cınl\ ders ci l dıl~r. Katip Çelebi lıtıcııın etmiş vı> bunların kendilerine 
ht[~~i~ r~ln •ktcn nıeııet~ecliği gibi. 14 yaşmda :ilahta .. ocağın;- yaz:ı d ı. Bu nrada c\"vanı h;jmayün Anado- sosyalist V(• hatta kumünbt demeğı.ı 
tııı, tn·ın·e Alrnmınırlan uzaklaşması- Kont s aki lu muhasebesinde çalıştı. Siyaka t ya7151 öcrcndi. Bir sene sonra Erzu- ha[{ları olmadığını söylemiştir . 
lı~ k ı olmuyor. İtalynmn komünist rumda Abaza isyanını tenkilc giden nı·dl\ ile yola çıktı, orada bef sene p 
~lS7\•I nııı. aldığı sarih vaziyet. d'l1a- Encümenlerde izahatta kaldı. lralm r.cçti. Dönnken yolda baba ve amcası öldü. Baba d4>atl:l- rens p ol 
tna~•i:t. •manyaya karşı da bir ni\_ rından Mehmed ha tif-: onu himavt>ı;inı· al d ı ve ona tarih zevk ini ~1-
&ö ~ ı~. ltalynnııı FinHindiva\··ı bulunacak ı dı. 
cı 111fhrd - · .1• h . • ıııc ;, r .gı 1 a 1·11 mühim bir hfidi- Budapeste, I:> (Raıbo) - A~an \C: 1628 de İ&tanb·ıln d önünce mi.H.cmadiyen en m~Jhur hocalarJan 
l!~rt~~ı~i nlc~ı. Sovetler, bu silahlar Mebu!>nn meclisleri hariciye el'CÜl11en- ders alnrnk 'Jkumağo haşladı. Fal<al b'ıa7 sonra ordu ile Halebe, ora
dl .. gı nkd.ı-de güc neceklerini bil- !eri Kont Sakinin \'enedik ı iilakat dan da izin 11. larak H icua gitti. Ona 1~lt• lıunun için (Hacı halife) de-r-

'11 dılı·ı-. ltal~ u ela ilahlar mlisnd · hakkrndı ki izahatını d 'ıı.f'm k üzen ler. Hicaza gitmeden Halepte, ıtö .ü;;L~ Divarbakırda hep okudu. Ordu 
c~ ıld fü üık<lirdc gücen ~. : b~' e flovkalfıclı.: içtimıııı rl:,wt eclilmişlec -dıı·dr • ecegını ıl - d'. ile harplere ı:irdi. istanbula clôuüııle keııcli·•'n i gene ilme verdi. Kondu· 
Al · • e yapacağını ko. tiremiv"'n ıı. ğu iki miuu;la z ngin h ir kütüphane ktırdu ve evlendi. Geceleri bil~ 

rn:ın\'a n hav t 'lAhl - M •• h.. •• " 1 t 
lRd!.' l'ıli. . llitleı: ~l sSı a .. arı itnlyav 1 U } m m U ca ~{a mum ışığında "'abııha kadar ~kuyo•·du. Hem d er s alıyor, hem de ders ve-
d:i 'h'. . le 0\~ e ln arasın- riyord u. 1(;41 de ilk Arapça t'$P 'ı0 in i Fnlekeiütteva rih ' i yazdı. Şeyhüli!-
... .. d 1 t.ı>rcıh yıı1>mnk nı'•CIJuı·ı·, ·•t'ııı- Pariı;. 16 ( H.:ıclyQ) - Ifa~vekil H. y • · ç 1 b ' . kd' '-1" r J'ı k b' " . ,; lıim ahya f'f endi eseri beı~endi, Katıp _ e e ıyi padışaha ta ım et-

, p ı Daladiye, bugün lıas komutan genera. 
ın \"' bı' ır zamanlar Bismark'_ mek ist ... di. Fa.kat il im a· sık ı C.'eleb ' , lıuna aldırmadı. 1645 de Girid hsr-,. Gamelenle uzun nıfütd t konuşmuştur. " , 
11'-in . r zamanlar ela ikinci Vilhel- Genemi Gamelen, ba vekilin nezclin b i ba§ layıncn, denizci liğe mnfl kla, l'tu·p ve tark lisanlarından (30 ) 
h i. 1;;~~k-ar~ 1

gib_i. ltnlya. bu ter"İ- elen avrıldıktnn nra Hollandanın bu- kadaı· es~rclen istifad e ile ::Cih<lımiima> iımindeki t a.,'hi coğrafya k i
endı .ehıne olnr:ık \'apma- rn sefiri i~ ı·ztın bir mülfıkat ynpmı - tabnıı yazdı. Bu ~~er, hem td k ike, h«-m <le Anad olu kısımlarında mü-

.Rı. çın fi det n A ı t . mnnyayı taz\'ik p ._ ır. şahedeye dayı\nıyordu. Çok ı<cvdiği Şnkird i. Mevlana Mehmed in ric:l-
l•H·ktNl'r So\\ ti . . B ~ • d l· . · . e erın Almam«ı ıçın er . l T1 e siyle Ali Kuscunun r'yaziye 1<itnhın ı t<;rcüme ederken şakirdi de, ken-
l enrtı i kıı 'at fa\'Clu 

1 
biri~ ortağı 

0
_ d' fakirdi oğlu d a öldü .. K.Rtip Çı•!ch i, b iı· müdde t matem içinde kaldı .. 

r:~ll~nrakl ll'Jm gostermf:'k nıak neli- 24 saaffa dör f yangın Sonri' sırası İle şu eserleri yazdı: 
. ,. n l •ıı gel~ni \'apmnktadır. ltal,. Zürih. 15 (Radyo) _ Son yirm' «Takvimüttr.vı:ırih», «~ü llemLilvu sul 1Jiı ta bakatül fuhuh , «Tuhfe tü1-

~ ın1 habıu fihikınf'lİ velcmsal; vcl 'ern r n, <:!(esfüzzunun a n esamiil kütübii 
11 ortn H·uııa ve Bnlkanları:la \lört ~nat zarfında Herlinrle döı1 bü-

r~virt\ik' ' ) tık ~angın olmuş. iki fabrika tama- ~ elfüııun» gibi .. 
d n l 

ı rr ı:ıne\'ra ancak bu znvi) e _ Bii}ük eserleri ile iiç yiizden :r.iyade ilmi, fenni, edebi e~er yazdı. En 
ı· kılı nıen yı.nmış, üçiindi f, brika dn kı-ı-

. .. nca nnlaşıhı-. Hitleı- Alman büyük eseri, yukarıda y.ızdık1anmızın t.onuncusudur. Bundan sonra ki 
~ ı ı bu lriz"'k k men hasara uğramıştır. . F l· 1 •.• • ar ... ı ında na ıl b'r eseri c:Atlo.s mineur» te"'cümesid ır. Ker<diı." Latince bılirdi. akat te~-
k ht<n· \'\lrc·cek? Hunu bilmiyoruz. F.ı- Fransız umumi mesai cüme işlerind f' miih ted i bir papastc.n da yardım görmüştür. 
nt "Ye• il ~·k ol ın karar yalmz .fcederasgonu Maliyenin bozukluğundan dolayı ;<Di.i!'lturülamel fi ıalahı halel> Os-
llnn\•uı.ın ue· il A. Al- J' nıanl 1 donanmasının b i:· '!lıağhibiv~t i iiz.f:r ine de tenl<ı'd ş~klinde «T uh-

d g ' HUpanın mukarl p ' 1· (AA ) U • ' · _ı k' l ' . b "h' . ( -::> erııtmı t . 
1 

- nrıs. t> • • - mumı mesaı fetülkıbar fi esfarılh1har» namınna. ı l l'er erı, rstan ut tarı ını n ev-
1 \ ıııc e en mile ·ı·r b" :: · ı fedeı·as'-'Onu h rnte berı· ı'lk to 1lant1 · · · ·· lr.cakt . s ır unu ~ • a "" n l . - nakuı saltana) v'! Türkç~ fe;,ı: lf'ke yı ya:uh . Son eaerı ( Mızanulhak ) tıı-. 

n. ısını yapmaktadır. Ruznamede komü - . . · · t b ld v · · ti l h t•• ··ı b t k ·ı · (1657) tnrıh·nde vE'f a t r:t ınıştır. slan u a efadan Unkapanına gı-
A ş ESME nıs ere er uru ra ı anın esı mesı .. .. .. .. , 

· · • R \'t! bunun neticeleri vardır. den caddede gomuludur. 

Zag repte jandarmaları 
teftiş etti 

Zaı~rcµ, 15 (Radyo) - Kral naibi 
prens Pol. bugün Hırvat jandarma kı
taatını teftiş etmi ·. kiliı;eye ve ~araya 
gitmiştir. Başpiskopos, kra l naibini 
k11rşılanuş \'e irad ettiği lıir nutukta, 
Hır\'al milletinin, şiddet siyasetinde11 
nefret .ettiğini söylemiştir. 

Prrn~ Pul, harice knr.qı kuvvetli bıı
lunnıuk içiıı milleliıı dahilde miıttehit 
bulunma~ı lfö:ım geldiğini bevan evle-
miştir. • · 

Bolgrad. 15 (Radyo) - Yugosla\' 
gazete. i, prens Pul \'C prenses Olga
nın Z;ıgreb sej ahntiııe büyük ehemmi
yet atfetmekU><lirler. 

Zagrelıde çıkan Novotni gazetesi di
yor ki: 

cPrens Pol :-siyaı-etinde yeni hir vo
la girmiştir . .:ı. I illet bunu hiss.edi,:or . 
Hın·utlnr siyasi şefleriyle birı'ikte 
pr.ens ve prenseslerine karşı samimh·et 
duygularrnı izhar ediyorlar .» · 

Vreme şunları yazıyor : 
«llırv:ı.tistanın merkezi, Prens Pol, 

S ı rpln l'la II ı rva t.lar ara:-ıındaki tesrik i 
mesamın kurucusu olarak seıamiıva-
cnklnr<lır.» · 

Pra\'Cla ıb hu ziyaretin tarihi ehem
miyet ve hususi bir mana tu.sıdığını 
ka)·ıt ile: 

cBu. yabancılnra karşı dahilde bir
liğimizi ve cıuih içinde bulunduğumu1.L1 
tevit d<'ct:>htir.> 

l>i. or. 

Biz, asker bir milletiz, büyük ku
cala-rla dolu ola n c ihan tarihinde 
asker?ik teknik ve uaullerini öğreten
ler, Tiirkler ola rak gösterilir. lhti. 
rl\! ların, istila hummalarının alevden 
dalgalar halinde etrafı baatırdıfı 
yirminci asırda, elbette ki, ayııi kud
retl i kı>rekteri muhafazaya, hatta 
bugünün icaplar1 seviyesine çıkar
rnağa m~churuz. Tekrar edelim, mec
Luruz .. 

Biz im de edebiyatımız, m~marınıu.:, 
felse femiz, klaıoiklerimiz, şarkta te. 
kevvün etmiş her fikir hareketinİ\'l 

nz çok b izd e de bıraktığı tesirler var. 
dır. Ga rba gideceğiz , elbette ki, i•r· 
p n ltültür ve med eniye tini alacaiız. 
Fakat f.U şartla k i, kendimizi red ve 
inkar etmiyeceğiz, mazimizi hakir 
~örm·v~ce~iz. T arihimizin aürükl~
yıp getirdiği mirası, ile r i bir idrakin 
te t kikinden geçirerek muhafaza, hat. 
ta is!ih auretiyl4e ihya edecejı:z. 

, ·11 • ~ apon mı eh, gar p teknik ve me-
d en iyet ini, g:ırp aan 'at ve ruhunu a -
1n k en, h iç bir zaman kendi benlik ve 
r.ıurunu, kendi tarih ve mevcudl.ye
t İni ur.utmamışlır. 

Garp medeniyet tar ih inin nihayJ:>t-
İz nimet ve h azinelerine kapalı kal
mış olan mazimiz, h'zi de en eski Yu. 
ııan merlen iyetinden başhyarak çai
la r hoyunca gelen bütün san'at, kiil
Hlr, f<•n vesaireden mahrum etmiıtir, 
l-ıunu biliyoruz. Biliyoruz deiil; acı-

- Devamı 4 üncü sah if ede -
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Günün Mes'elesi 

Almanyanın ''Şarka 
doğru,, siyaseti 

(AN" ADOLU) Hi Kanunuaaaı 194-0 SAI.I ,- ol Çimdikle:.__f/Sovyetl r, Skandina ya l t< A o Y 

ÇOCUKLUK devletlerJ•Oe DOİa Verdt• ı~ 30
8
Pruoggriianmkü,·e program Dünkü çocukla bw·ii'lkü çocuk ara- - memlekPt saat &-

suıda ne mütb;ş farklar Yar. yarı 
Şöyle hatırlıyorum: , 12 35 Ajans Ye meteoroloji haberleri 
- 7 - 8 yaşlarında idim. llfrkteh<> M b . •• ••} 12 50 Türk muziği. 

girderdim. Avluda koşarlık . Biribirl at Uatın yaptıgvl Deşrıyat Ve gonU .. 13,30-14 Müzik karışık hafif müzik 
m:zıe gırtlaklaşırdık. Sonra derse gi. (Pi.) 

1 y AZAN: Güstav Carelli rerdik. Öğle vakti evimize gider, ye!lle- ıu·· ~ e vkı·yatı, sı"yas"ı mu·· nasebata so- 18 00 Program ve memleket mat a· 
ii;imizi yer, sokaklarda koşa koşa hay- - v~rı 

Yeni haı·•,in ·rinci haftası Alman- tıldı. F:ıkat bu son teşebbüs Polonya- eli gene mektebe ~idcrdok. Akşam ge- v kJ k • k O •ı• 18 05 ::İ1üzik Cazband (Pi.) 
"ının arka dogru siyasetinin tez:ı. nın ve müttefiklerin kat'i müdahale; .- ne aynı eekılrle d0gru eve .. Bayramlar- gu U getırece • enJ JyOr 18 40 Konuşma (Çiftçinin saati) 
hürü ıle başla~ ıp Alman ordusunun ne maruz kalarak son harlı n çıkmao;ı. d:ıki vaziyet malum: Giyinir, el öper, • . . . . • 18 55 Serbe't ~aat 
Rıı~ kuvvetfori ile temas:yle sona er- na sebep oldu. tıarçhkları cebe doldurur. harcamağa .. Moskova, 1.5 (Ra?yo) - ~ovyetler kı:ım:tıe;ının ve.:dıklerı cevabı notada 19 10 :Memleket .~a at ayarı. Ajans ,-e 
mişti • Yalnız bu devrede Alman ırkçılık ç ıka_rdı~. . _ . ... ~uku~etı, fs,eçl~ Noncç~ birer nota Fınl.a~d,yaşa .. ır.oııdçrılen h:ııp maı:e- ~eteo:oloı_ı.~abe!l~rı 

T<lruıin her devrin<k muhtelif şekil· politikası .. la büviık bir tahavYüi h'.I· Ş;mdı, bır çocugun geçırdı.ın h:ıya- \ermış, \e her ı kı nıcmi<ke~ matbuatı- mesı ıle gonullillerın ~alk ta:afından 19 30 Turk muzıgı KJasık prograrıı· 
de tef~ir edilmiş olan cDrang Nach sule geldi: Eski.don Alın nrn h~ 'lud- lı dıişünümiz: n~n neşrıy_:ıt~m.r.rotesto ettıkt~n.soııra vuk~bulan .bır l!!<ehbu, ?itlugunu ve Ankara reclycsu küme •es re 
üsten• ı· ·a doğru sivaseti muhtelif !arı dışında Alman kutltleri"i:ıin bulun- Bu çocuk. bir çok şeyler biliyor. Bu bınlerce gonııllu ıl e J":k çok. m?hn;ımat hflkumelierın tamamen bıtaraflıkiarı- •az heyeti idare eden: Mesud 
istikametle~ arzetmişti~. durulması ileride hak iddia etme siya- çocuğun I·iiinatında, ders kitohı ile ve. \·e. harı:ı m~lzemes~n!ıı Fınlandıyaya nı. muhafaza. etmekte bulum~ukl~rım, (',emil. 

Bu 8;yaset kah yakın şarka ve Bal- setinin esasını teşkil ederken buguıı mek ve elbiseden J aşkı< bir ç'>k şevle ı •on<ier:lmesınden . ık~yette bulun~u~- boyle hır vazıyet k.arşısında .s:yas~ mu- 20 15 Konuşma (iktısad saa.fl) 
kanlara teveccüh etmiş, kah Baltık de- Reich(n Avrupa va dağılmış biıtıın Al- var. Tayy;;re, sinema, artıst. mott\r, L\lr. Sovyetı-;r Lıı n_ıdın devamı t~Kdı-. nasebatın rrut~essır o~ması ıçı.n bır se- 20 30 T?.rk muziği 
nızinin hf.kimiyeti gayesini gütlmüs. manları yeni ilhak ettiği topra !ara yarış, yangın, zelzele, ihtikar, bayram. rınde her ıkı huk'!metle olan sıyaBı bcp mevcud olmadıgını bıldırmıJ- 21 00 Turk muz;ği HeJk türküler" 
ve l,azan d:ı oı·~n Avrupada Alman ha- yerleşme"e davet ettıgini gorüvoruı. eğleııre. beraberce dans. teganni. her- !:'1un~s~betlerde .'o.gukluk arız olaca-ııeı"Er. cyun ve kaşık ra\·al rı , 
kimivetini kurmaya çalışmıştır. Bu suretle Baltık• bulunan Alman şey .. Elin bir fotoğrııf makinesi nlı- gını ılave evlcmı•tır .. Tas Ajansı bu teminatın tatminkilr 21 15 Ko >er takd mi H·ı'il I'.edii Yrr a 

H~rbi umumiye kadar çok mahi _ ek:ılli\·elleri cKor ' o ·u i~k;t~e davet yur, fotoğr 1 ·ekl~·or, z:ım.ını gelince, Gerek .weç, ve gerekse Norveç hu- olmaılığını ileri sürmektedir. netken ? 
rane idare edilmiş olan bu s:ya,;et, edilmekte ve diğer ı·ııntakala"daki Al- -. Beni '!·çin "evmlyor-ıınuz? . . 2'.l 15 ~ı;mıe~et ;'aat ayarı. Ajans h~ :n 
Bulgarlarla Osmanlı imparatorluğu- manlar d.t. Avııstuıya _ S ı 3yayı dol- D~yor . . Llkrclıya karışa;ak, sızı s • lı. rlerı, zı.raat, c h~m - t,ıhçı 
rı"n Alman - Avustucya blokuna ilti. durmağa sevk edilmektedir. tenkıt eclıyor. Hatta kaç çeşıt tayyare ovyet tayyaı"e erı lat, kambıyo - nukut borsası r 
ııak i!e en büyük meyvesini ~erm.iş . ~lmanyanır. .. • şarka doğn:• siyase; )Jd~ı~unıı h,ilmediı!i~iz için_ sizinle _e_ğ- _ (f.iy.a:) .·· .. . ; 
olrlu. Çunki' bu suretle muttefıklerın tının son tezahıırü bu ;;urı>tle merkezı !~nıyor. J'lıınya gıbı. çocuk ta. ll.·gış· 22 3o Muzı~ .:i\~ozart - kuçuk hır gece t 
Asya • .Avrupa devletleri bloku tam or- Avrupada kuvvetli bir kütle te~kil et. ~ı: ı;ıem de. ~ayrete ·~yan şek~de de- m.us!kısı (Pi.) a 
t&sın'~!.U ikiye ayrılmış oluyordu. meğe matuf bulunmaktadır. Evvelce rrıştı. Ah· bız;~ zavallı .çocı~kluv.umu~ 1 Du"" n lsveç u·· zerı"ne gı"derek, Uleaya 22 5

•
5 Muzık Cazband (Pl.) 

A;man;,·a Brcst - Litovsk muahede- Baltıkta temin edilmek i•tenen nufuz Yalnız ~unu ıtıraf eeydım kı galıb:ı b1Z 23.20/23,30 Yarınki program ve 
si ile c şarka doğru • siyasetinin sahasının şimdi :r. uslara terk edilmiş ~aha ter?iyeli idik. Hiç olmazsa muaL } panış 
en parlak muvaffakıyetini kazanmış. olmasının sebebi işte bıı ywi •ivasetin hmlerımızle alay etmez. kafa pa'.ia : bom ha -r atmışlardır "*t)O- - -
tı. Bu sur.,~le t:stonya, Livonia, Kur- inkişafındaııdır. A!man,·a Polonyarlan ~ıncaya kadar der:ıe çalııırdık. Şımd ı V' BORSALAR 
bandıa, Litvanva ve Aland adaları aldığı ara1;y~ !'IUkF oil ~::;J•ık r.:.ı.;;r.;- ısc... Paris, 15 (Radyrı) - Ha\'as Ajan- su le getirmiştir. Veliahdın oğlu prens 
Alman salıa•ına girmiş bulunuyon!oı. yetini Ru•:era ıe· ~e rall olmuştur. • •ı bildiriyor: Güstav Adolf, bugün Ulca>a gitmiş, U z O M: 

Fakat mütl<'ıiklerin zaferi Alman Almaııyanın cDrang Nuch üstem Havalar Dün Sovyet olması muhtemel sekiz ve bizzat tahkikat yapmıştır. Sovyet-
emper:,•alizmıııiıı bütün bu muvaffa - siyasetinin henttz kati bir \0Çh 0 alma. ! . .. .. .. . .. . ı t2yyate isveçin Ulea. Kaparan ve Ka- ler, bu ~elıirleri yanlışlıkla bombardı- Çuval 
kıyetlerinin üstünden bir sünger ge- mış olduğu mıntaka Tura havzası ile . :'m!rde yuneş yuzuıııı gc"1crdı. B~. laya şehirlerini bombardıman etmiş- mıın ettiklerini iddia edi;orlar. 1498 üzüm Tarım 
çirerek cAlman şarka doğru• siya•e- Balkanlardır. Buralarda yeni lı.r Rus gıbı hır ~a.vaya .k~vuştuk. Karlı dag- tir. İsveç hükumeti, S vyct hükumeti 

8 12 
10 11 tinin şarkta, Balkanlarda, orta Avru- Alman nufuz sahasının tak~imi mese- lara 1<.eyıflı ke/ıfiı ~akıyoruz: _F·ık~t Bu hadise, Stokholmda galeyan hu. nezdinde protestoda bulunacaktır. 

pa ile Ba'tık devletleri üzerindeki taıı.. le•inin çok müşkül olduğu muhakkak- buna: ınanmak vı; gu 0 nn.ek ~ç!n bır o0=------
yikini sıf ra indiriverdi. tır. h~ylı saf olmak lazım. Şark vılayttle- Al ' 

Almanranın garptaki mağlubiye - Çünkü her iki devlet menfaatlerinin rınde suhunet. sıfırın altında •42·· ka_r kaza oırsa • 
253 S. Paterson 

205 Oztürk ~ir. 
178 !\L Beşikçi 

7 75 
11 

12 15 a 
a 

ıs 25 •I 

tinJen •onra, şarkta bir çok yeni dev- burada çarpışmamasında imkan olma. 2 metre .. Berı taraftıı_Ceııubı_Amerı- manya 72 :II. j. Taranto 
Jetler kurularak Cermanizm siya- dığı gibi doğrudan doğruya bu saha ~3:?a sıcaklarııı faz~alıgından ın•anlar 60 D. Arditi 
setinin öafine bir sed çekilmek isten- ile alakadar bulunan ve orta Avrupa oluyor .ve halk, denı7:1e.re.koşuyor. 

8 25 
R 75 

8 1S 

ıs 

14 14 mi~ti. Halbuki o zamanlar düşünüldü- siyasetine taraftar bulunan iwlyıın ~şagı yukarı aynı ıklım mem!e~et- l "/f •ı F d [ • f • 23 
jiro ·e. şü. 

ğünün tamamen aksine olarak harbi imparatorluğunun bu hususta kat'i lerınd.~ gehp geçen ~u ~arıgı.k h":dıse. ngı ere l e ransa an ne er lS z· ı3 Ş. Remzi u 50 11 50 1 

umumiden sonra icad edilen bu küçük . 1 k •ht· d 1 1 ler, d'lnyamızın ~trumege. guneş.n de ___ _ 
rızasını a ma ı ıyacın !ll ır ?r. ı b l • b ı d • ·· "' • • H "f[ f b "f f • f devletlerin mevcudiyeti, Almanyanın . yoru .up ozu maga a~ a ıgı;ıı go.s - yecegznz l e es e »'nzş 

yeni cşnrka doğru• siyasetinin inkişa. Gusta.vo Carellı termıyor mu? Yaz g~lı~ce b~r soguk T l " • 
fını kolaylaştırnıştır. Çilnkil Habs - <'.algası yemez,;ek halımıze şilkrede - Paris, 15 (Radyo) - Sundey Kro. ya ilhak edilecektir. 
burgların hrparatorluğu ortadan kal- Yağ ihracatçılar birliği lım.. • nikl gazetesi, Almanyanın galibiyeti 3 - Fransa ve ingiltere Almanya -
dırılıp Rus imparatorluğu Avrupadaıı • • halinde Alman metalibatının nelerden nın bu harpte yaptığı bütün masrafla- 420343 
uzaklaştır.ldıktan sonra merkezi Av- Birliğ;n idare meclisi /ki yazılJa dair ibaret olduğunu istihbar etmiştir. rı fazlnsiyle ödiyeceklerdir No. 
rupada A•mnnya yegane büyük devlet Jd" Bu gıızeteye göre, Hitlerle Von 4 - İngiltere dominyonlarında ve __ _ 
olaral; kalıyordu. seç 1 '.ANAıJOLUda vapurlara ait iki kari Ribbentrop arasında tasarlanan meta- keııdisinde kalacak müstemlekelerde 7 

2302 
418132 

8 50 

1 
( 

Almr. !lyan·n son senelerdeki siyase- Dün öğleden sonra saat on beşte Ti- n;ektu~'l çıktı: ~ir_i~ci.si tenkit, iki:ıci- libat şunlardır: Almanya için geniş ikluadl rüchaııi-
ti. en·elA kuvvetleri inkisama u§Tahr· caret odası salonunda yağ ihracatçıla- sı medıh. Bu ıkıncısının, vapurlar ıda- 1 - İngiltere ile Fransanın Afrika- yetler kabul edecektir. 8 

bilahare tek;r teker hepsini mağlOp rı toplanarak birliğin idare meclisine re~indeki. bir .. memur tnrafındaı; y:ızıL daki ı_nilstemlekeleri Almanyaya veri- 5 - Fransa, Almanya ile derhal 25 9 

9 75 n 
10 7· 

e .. nek olmuş.ur. lşağıdaki zevatı socmiştir: dıgına hıç şuphe etmedım dogrusu ... lecektır. senelik bir ademi tecavüz paktı lmza- 10 
lt~lya - H:ıbeş ihtilafı esnası~daki İzmirli Talat E;b~y (reis), Abdul- İşin iç yuzun~ k~~di. cep~~leri_nden. o 2 - Alsas Loren derhal Almanya- Jamağa mecbur tutulacaktır. 11 

12 5 
ı46\l 

~ergınlık.ten .ve mu.vakkata:ı. bu?"ilk !ah Fesçi (reis vekili). a;.alar Kemal ka~a; vakıf.kı, bıı:ı~cı kaı:.ıın söyl~d~k- 00 _ j N C 1 Rı 
<.:evlet.erın dıkkatlerı kendı ilzerııı - Tırnakçı A. Lafon ticarethanesinden lerını bozabılmek ıçın biltun bu bıldık-

Vened·k m ··ıakatında de. çe~ilmcsinden istıf~de ederek 3 ncil Rahmi Filibeli, Doktor Fııdıl Doğa~ !erinden istifade dmi•. • 
RPıch ılk zarını attı: Sılahlandı ve Ha- 'lczai Ömer ll!avar:ııı ır. ve J. Tnrnn- Ancak şunu unutmamak lazımdır 
beıistan seferinden sonra da İtalya v~ to Karagöz oğlu AIİ Fehmi Simsar~ ki; e<Ter halimize şiikretm '.te bu ka
Almanya ayni snfta ~e.r aldılar ve bu oklu.. ' dar uysal ve semih davra:ıı.rsak bu de
•uretle garp devlctle;ı ıle orta A~·l'Upa l\Iürakıpler: Ali Haydnr Albayrak, fa zararlı çı~a_c~~ lan bızız ... Her va-
devlet!erı ara•ındakı temaslar ınkı - :Mustafa H~yda. Nazlı. taııdaş d~ha •YI:(ı ı•te~ckte ~:ı.ınıa hal .. 
!aa ugramıs oldu. Almanyanın İtalyu Yağcılar bzıyün de toplanacak ~dır. Daıreler ıse vazıfelcrını _Yapma-
~1e ımla~mas: İtalyanın .Avust:ıryanın Yarınki sah günü saat 16 da yağcı- ga mechu.rd~dar.: T,eşekk!ir eJıb· ~m: 

Sovyetler aleyhine bir karar ittihaz 
edildigv ini Macaristanın Moskova 

Çuval 
201 Alyoti bira. 

68 l\L H. Nazlı 

'.!69 
18G275 

Yekun. 
Eski > 

186544 u. 

3 25 
8 

ıl~akını ta~ıma ı_nı te~ın e.tm!.Ş olılu 'ar birliği umumi heyeti tekrar topla- mıı, •halımıze şukur. deneme~. '~ı;ı 
qarka ı\ogru• ~ıyasetı de ınkı"af et- nacaktır. Öğrendiğimize göre bu iç. b:ından dııha fen~sını mı h~klıyccw:z 
;ı-ıekt•• d~va_m ettı. Çekoslovakya Rusya ı;rırndn yağ fiyatı te·bit edilecektir. kı, cşey!an ~ulagına. k.urşu.n,. sııaun, 
ıle claa .ıttıfak~nı Ro'!1anya ve Yt~~o•- Gene yarın saat on h•şte s!andar- naza~ degmesın• der gıbı hıılımıze şük

f • • ı l d Z AH t RE: se ırı ya an a ı 77 ton ~usam 15 25 15 6~ 

lavya buyuk. ~ı~ ~ehlıke_ olarak goste. clizasyon umum müdürü Baı· Farukun redel.m. I 
!.Ioskova, 15 (A.A.) - 14 sonka- etmiştir. 50 ton P. çekir. 8 ~C 

r~.r~k .k.e?dısı ıç~n yegane engel. olan riyaseti ~ \ında üzüm ihracatçılarının Ç12JD1K ııunda l\foskovadaki Macar sefiri Po- Sefir, l\Iacar hükumetinin bu iddi- 185 B. pamuk 43 59 

kuçuk .ll!la~ın baglarını ırevşettıkkn da bir toplantısı olacaktır. ıı=---- tcmklni ziyaret ederek, Venedikte aları katiyetle reddetmek lüzum "•U ---=·*·-=--
Kont Ciano ile Kont Saki arasında h!sse',tiö:ini ve ~~r hangi ?i'. devlet- Bulgarista, da intihaba/ '~nra ıkıncı tr.• oynandı. Çeko•lovak- oooocı 

ya ilhak edildi. Bu noktada eğer milt- .. .. .. • 
tefikler Polonyanın ittifakını temin Duşunduklerım 

lngilteredek · 
Esirler 

yapılan görüşmelerin, Sovyetler bir- ler boluku teşkı'.ı meselesının Vene- .. . ·~" 
liği aleyhine müteveccih olduguna dikte tetkik edilmemiş olduğunu be- Sofya, l5 (A.A.) - Teş~ıı ıntı lf 

etmiş olsalardı, muhakkak harp kop - __ ..;. ______ _ . bata dün I'ılevne ve Burırnz eyalet 
dair dolaşan ~aylaları resmen tekzip yan eylemıştır. ri .de devam edilmistir. Bu enııet' muş olacaktı. Halbuki Almanya çok Ba§ tarafı 3 üncü cabifede -

mahirane bir manevra ile Polonyayı ve •ını çekiyoruz, tesi lerinl ırörmüt'.iz- K. w teşebbüs 
hatta :Macarist:ını bile taksimden his- d.. 8 . l h b d.. • . açmaga 

oo- den intihap edilen 41 namzedi~ otvf 

d kıld ur. maena ey , aar a onecegıı;. • • 
s~ 'Kinci ı;am~nda başarılan Çeko~lo. Fakat garbın yarattığı herfeyi, baya- etmış[e, dı Jur gazetesi Bı·r Alın ..... n yedisi hükumet taraftarıdır. ,~ 

n. lnt;hab:tt~ 21 ve 28 aon kanunda" 

vak nın ilhak1 ile Alman Nazist ırk- iı bir taklidle değil, onu kendi ben- Londra, 15 (A.A.) - Cumartesi Sovyetlerle olan müna-
çılık siyasotin!n jeopolitik bir ideoloji Hğimizin hamuru ile yoğurarak ala- gilnü öğleden sonra cenubi İngiltere- b . • , 
olan •hıı: ııti saha• siyasetine kolbo- cağız. Ve b·z de 00.._ ken limizden bir deki sivil üsera karargiibmda baş gös- se atın k6~ılmesını 

Tayya:esi var.:ı edilecektir. •---

Kazalar 

l~nduğ~nu görüyoruz. Yani sekenesi- ·ey vermek yolun" g"dcc.,ğiz Ga termiş olan ya.ıgın haJ.:'<ında y.ıpılan • t • 
niıı ekseriyeti Almanlardan mtiteşek- : . . . '. ; .: . '.:P• tahkikat neticesinde yer altrnd:ı kaç. ıs ıyor 
kil olan •op akların ilhakı yerine. yeni .Jorı hır mefhum, ılerı Lır .olçudur. mağa teşebbüs etmek üzere esirler ta- Paris, 15 (Radyo) 

Şehidlerde şark sanayi fabrika~o; 
Fransada y ' re inme&e da çalı•an Aziz oğlu Alımec' makı~ 1 

O • !" l . . t . i k • JIO 
jur gaze - me bur ed:ldi nınkr. ı~ erı'1kı etmız er.ke.n sag • e ~,. 

nn<yonal so ralist imparatorluğunun Fakat ona varmak, ona m••lık olmnk rafından kazılm:ş bir dehliz ı.ıeydana 
~iyasi ve jktısadi nufuz sahasını teşkil için, tarihimi7in kuca ındım çıkara!< çıkmıştır. 

tesi ingiltere i: beraber Fransanın ll"a meye ap ırmış, ı ' parmagı 
So,.;,etlerle olan siyasi müııa•ebatını Bil.kreş: .15 ~A.A.) - Dilı_ı !>'ramıa- sllmiştir. , 

eden Almanıaya milcavir toprakların &lik, temeyyÜ ehnİf bir tahai)·et ha
Reich hududları dahiline ithali gihi çok !ine eelmemeliyiz Celeıreyiz de O 
daha ümullil bir llhak siyasetine ge. 1 kd. d k · d ·u ı.. be·· · çildi. a ır e azanmıt e~ , ay tmıı 

** Parti müfettişi 
k 

. 
1

.. . . . . k . 1 nın ~ımalı tızerınde uçmakta ıken Fraıı Ay;ıi fabrikada Ahmed kızı Jl 
esmesı uz~munu ılerı ~ilrere şıd - sız tayyareleri tarafından takip edilen ' . . • 

jetıı. bı·r akal "' t A · . . uıce, makıneye kordon takarken ~ m, e y"zmış ır. ynı gaze- bır Alman tayynresı bir tarlaya inmek . . . . . . . . 1t 
Part; müfettişimiz İstanbul mebusu te, ingilterenin, Moskova sefirine bi- mecburiyetinde kalmış ve üç k:şiden elını makınenın sılındırıne kapt 

B. Galip Bahtiyar Göker lstanbula 'il müddet izin verdiğini de bildirmek- ibaret olan mürettebatı esir edilmiş- 'Ylış, kadın hafif surette yaralanı:ııı Bu aı;rctle üçüncü (Meme!) ve dör- oluruz. 
dJnc'.i (ktori.~or ve Danzig) zarları a- Orhan Rahmi GÖKÇE ı'itmiştir. tedir. tir. tır. 

• ............... .*-• .*:O....:+•«-U+.- ı birbirinin peşi sıra patlak vermişti. j Mardahal her nasılsa o gün Fo.ı yok mu ac:ıl..a?. '• • • ·şv - · .: Dılber yahudi kızını birahaneler-ıEmlih:ıı bir direktifini dinlemiş va - Onu da bilmiyorum. Çılnkü bii-'.• 1 n c 1 u es· de, ~urada burnda gezdiren !\farda- Alman teşkilatının Ester için çizdiği tlin mükalemelerinı yatak odasın-

•
~ . . ' · la.ır. arkadaşı kont mils\ dde:;i, Kıı- takip plfinını öi(renmiş, tebdili k:ya- dnki telefonla yapıyor. Yazıhanede 
~ . fc rlö Bardo, dilber Esterle yaptı!·ı fet projesini anlamıştı. Bu suretle yalnızdım. Fakat, oda kapusuna ka-
••:.:. _ Off•~ son mülakatta, bir şahsiyet tanımış- kont müsveddesine direktif vermi~ dar gid!p dinlemek cesaretini göste-

-- 84- Kadehler, derhal midelere boşan tı.. Dyni zamanda ik:nci şube riyasetiniıremezdim. Çilnkü işe yeni bşlamış 
- Bu şahıs, Fon Emlihin en sami".i keyfiyetten haberdar etmişti. lıulunuyorum. Daha teşkilatın usul r .ıdrahal o saatte barın etrafını dı 1 ·· ı.rkadaşlarındnn ve ayni zamanda kinci şube bu milhim h!di••Yi en J.-aidelerini hr·ıüz ög·renmedim. 

a;·1' da~laıiyle sarmıştı. Kendisi c!e - i\Iarı;ar:t, na<ılsın bakalım! .. 
d 

Al:~aıı casus teşkilatının en kıymet!i kıyınetF memurlariyle tnk:p etmis A)'ni zan,,ında tak·p edildig·imd 0 .1 
c c rda rl'laşıp uruyor ve nezaret Ne harnd:;ler ge rdin? .. 
e(lı.J"ı,!u. ş· d' k h. 1 T b.. .. k .. h simnlarında'1 biri idi. Kıyafet;n; de- bizzat meçhul şahsı Almnn cafüstı- korktum ve put kırmamak için ye-

v - ım ııı ıç .. a ıı run u e- • . . k E t . . 
Meçhul •ahıs, sevgilisini görilnc~ ·· d.. ... 1 d . ·b 1 d ırıştırere s erı ve aynı zıımanda nun peşine ~alıverın'şti. Meçhul ~a- rımde J<almağı tercih ettim. • nuz ı.n og e en sonra ışe aş " ım. . . 

r_,·ag·a kalktı ve sevgilisini kollarının r k·ı· 1 D'. d •. k k tıydurma kontu tak~p edıyordu. hı; da düşman memurunu şayanı hay Je~hul şahıs, cev:ıp vermedi. EJ-- e ·a a. un en uu ıı şama rı-
arasına a'arak alnından öptü. Son- c! h. b. 1 Este• onu yakınd1n t:ıı.ıyordu. Fa- ıet bir meharetlP me, Jana çıkarma- rarengiz ve ayni zamanda karmak~-
r:-.: ~.~ ıç ır muame e cereyan etmedi kat nıumn:lcyh tebdili kıyafet sana- rru muy·ıffRk olmuştu. r:şık bir bkım diişlincclcr. k:ıf:ıs::ıı 

_ Gel :llargarit. mı . tında o kadar mahirdi ki. girdtjS:i Nitekim meçhul ş:ıhıs, o gece, dil~. i•gal ediyor-lu. İkinci ~ubenin ş'mdi. 
Diye re le kendisine locadaki yerini - Etmış !saydı; söylemez mi mulıtelif kıynf Ptlerde keııd'sini tanı- man casusu barlardan birine düşilr • ye kadar temin etl'"iş olduğ'l muvaf-

gu,terdi ve: id ·m !.. Saniyen şimdilik onun nez - r.ııık in kan haricinJe idi. ıııiiş ve dilber bar kızının vasıtasiyı-0 fakı~ dleri ve ildetıı 1r hmet•izce ntı-
- l\lasa başında yemek yimek ~·e rlinde tam e'llniyet kazan ış deği - Alınan casusu hn akşam başk:ı or>u sarbnş ettikten sonra emrhdoki ıan geniş adımları düşünüyor, baya-

içmekle beraber mü ahase de daha !im; ancak şu var ki, kaçırdığınız Al- bir kıyafete g;;ivcr. E'tedn ekseriya o~orr.0billerden biline biı.dlrm'3. ih ir.,.ııamıyordu. 
zevkli olur. nıan memuru mevzuu üzerinde ya - <iolaştığı yerlere gi<l"r~k onu b~kl,. rransaya, esir olarak kaç>rtmıştı.> Fon Ronlih her halde v~ r.-u:1akkak 

Lliye il!ve etti, şampanya kadah- kından alllkadar oldu ve yirmi dört yordu ve daima Esterin ko,.tla btr:ı• l\Ieçhul şahıs sordu: '.ti beccriksi1 b'r adam değildi.. Bi-
leri:ıi cioldurdu. saat hep onunlP. uğraştı. ber işgal ett.ği masanın, önilndeki -- Ne iİbi tedbirler aldı~ .. ı bili- n.,er.,Jeyh yr.ptığı g.ıflar bir sobeb" 

·- M•ıv:ıffakıyetinizin terefine :. ına~alarda sırtıııı çevirerek oturuyor, yor mu~unuz? nıüsten:d olsa gerekti. Fakat ac.ıbıı 
•• !etli- J.-öpilk zail olmadan ıu kadeh- Es.er hadisesini daha mflhlm bir cPre)-.m eden mllkal-0meleri dinliyor- - Maalesef, hayır!.. t-u orb-'l ne olabilirdi? Yokga ken-
ler! bo~altalım, ıevırillm. lıAdiıe takip etm:ş ve bu hO.disekr du.. - lsviçre hükr.metine müracaatı di~i mi ±azla evhama ka,;nlı, ordu. 

Ikinci şube, gen:ş b'.r saha dahilW 
de koinylıkla, düşman teşkilatını b 

11 
pnlıyor, fakat karşıdan mukalı6 

görmüyordu. 
J\Ieçlıul şahıs, Almanlar gibi ıs 

ıe kav~ayışlı bir milletin, kola}' IC~ 
lay tuzıığa düşmiyeceğini ve }la 
ipleri kopardığı zaman bunu ;stil 

rek. bilerek ve bir maksadla koP•t· 
cağını rlüşünüyorciu. Bu düşünce o~ 
Hrdenbire se .;il"si hakkında ~ 
şt!phey~ doğru sürükledi. 

- Devam edecek -

DOKTOR 

BEI-IÇE'f UZ 
Çocuk Hastalıklatt 

Mü!ehaı;sısı 
Hastalarını 11.30 dP!l bl•e kad' 

tlPylt>r sokağındı. Ahenk matbP J· 

...... '"'" '<:!• 11 1 ,.-i,..,. 
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leri lm e ·ki dev
e like-• 

Yugoslavya 
Hazırlıkları 

matbuatı 
- Baıtarafı 1 CnCi aanifede - Balkan konseyinden bahisle uzun 

ve Tür~·ye arasındaki münasebetler 

ç'>k aamimi bir tekil almıtt!1°. Muh- makaleler ya zmaktadzrlar 
tel'em Numan Menemencıoğlunun 
Sof yadaki temaslarını ?1üteakıo .. ne~- Belgrad, 15 (Radyo) - Gazeteler !eri olan diğer Balkan devletlerinin me
redilcm reemi tebliğ bılhaaaa Turkı- gelecek ayın ikisinde bumda toplunu- ! nafiine uygun gelmiyecek her hangi 
ye ile Bulgnriıtan arasındaki doıtlu- cak olan Balkan konseyinden bahisle hır uniıışma y npmıyacağını, Balkan 
~un ut- ıafrlam esaılara .. mü.stenid ve uzun maknleler yazmakta devam edi- antantım takviye için her fE"dakarlığı 
ne geni~ inkişaflara musteıd bulun- yorlar. göstereceğini ilave etmektedirler. 
duğunu bir defa daha göstermiştir. Matbuat, Yugoslnvyanın müttefik-
Gcrek bizimle Bulgaristan ve eerek -------------

Ve t r Yugo!lavya ile Bulgarsitan araıında- s t 
ki bu münaaebetlerin gün geçtikr.e o vye -

•aIJl· daha ziy de in~·şaf etmemeleri i~in 

ı "e hiçbir sebep ve mani tasavvur !dıle- - BaRtan.•fı 1 inci sahifede - hareket etmiştir. Elliden fazla bom-

Fin harbi 
esud B } •k ld k} •h • t" mez. Bu münaııebetler daha zıyade . ~ · . . . . . •. e çı a ve o and ! ülciimet erinin a ı arı ı lıya ı . , . f ttik,.e hiç fÜphedz yakın bir ~or. - bn nbhnış ıki kışı ölmüş 40 kış, yara~ 

~~.~~8p:ıf!aristen ile Belkan antnntı • R~m~, b lo (Rady,?.) -A ~o\'yet tar- hmmıştır. Bir Sovyet tayyaresi dfişil-

crİ· tedbirler, vaz ·ye tavazzuhuna lcadar ip_ ka edilecelctir Arluınc!ba ~irl~[Ö1>~.ı!'ı!~r;;i~~ ::::- ie~r: ::~iri~;?~ ~~~~~l:J~~~~ı~~~~~~~ rillmüııtür.tSovye~ftadyyarelerinden it-
e c ve ~ a ~~ u .. • . • - ve yedi yfiz bomba ntmışlardır. Sov _ <;il 500 me r€ irtı a an mitralyöz a-

BrUkscl, 16 (A.A.) S , 1.1, ra d rmi tır. r.i tn·~yik etmekte ve fazla olarak da, t:mtn iltıhakı ıçın musaıd bır zemın yetler cephede bir muvaffakıyet elde ie~i lle açmıştır. 
y6- ~ptUıştırılan bUs lik ilanlar iz:n .• i olun Hi.ı un t ()rkunı ile n~keri şefler .. Iıı~ari tanla Balkım devletleri üze- ha~ırhyacaktır. • edemcy!nce, kuvvetlerini hava bombaı·. Hel~inki, 15 (Radyo) _Fin umu-

n ııskcrl 1r· k b" Ud ıh kt d l l kt d Yalnız ha.rış ic::m kurulmu• ve val- dımanl .. · ı . ı . l H l • }ı!Y ind k .. ı en ısa ır m a t - {;r gun op anma a ır ar. rmde tesir ypmağa ça ışma a ır.> . • 
1 

k 1 B 1 arına 'cı mış er \e uaş a e. n;ı karargahı bu sabah şu teblfği neş-

h 
r 1 k~ d.ıtnJ~rınn iltih. ka d · t ı.:yle- . 13 on uıu~1da ~aut yir;n!. ikide Bel- Londra, 15 (Radyo) _De.} 1i Tel- mz h:ırış ı çın ça 1~m~ ta 0 an . a. - sinki olduğu hnlde bir çok sivil şehir- .. . . . 
~ e tr. dığer taraftan but un at ' Çtka r, d.} U ,zınlı olan b ıtun askerle- • . • B l i'· kan nntantı bu J?ll.VP~ıne Val'f"'l"k 1Ç1D Jeri harap etmcğe knl'nr \'ermişlerdir l <::lffilŞhr • 

sfi.Sl rabalar, hn~vanhır otomobili r k· nı- rı ri ç g rınıştır. Tnk-;iler ve oto- ~ı af gazetesı • Almanymım, e ç ~a he-,.(leyden evvel ~alkan~or~a~i .muh. Son gelen haberlere göre, Amerika~ Karelide keşif kolları ve topçu atr>. 
onlar otobUsl r ve bilh naİ.ıı ~a- t.u ler mı.i , tl re edilmişkrd;r. ıle nııl!andayn tnrruz .etmek maksa- t"lif devlet ve ."!:lletl~rı hırhırınd-n nın Finlfındiya sefiri, gayri meskOn !jı faaliyeti olmuştur. 

ece ~aıaıı derhal şehirlerin m yda laıın. Alnı. n kıtnl rmın Hollanda budu. diyıe hfıdi e uydurduğunu \'e b'r Hol ıtzfıklaıot.ı .. "'." P~'"~ızlc-rı ayıklamBk.va bulunan villasına beş bomba atıldığın- Şnrk cephesinde, Rumansk istika-1 
ki oplnnacak ve belediyelerin veı·e - dund:ı Crm au mı tabsında toplan- l&nda tayyaresinin Alman toprakla- onları hırbırlP"ını aevmPye alıs ır- dan dolayı Sovyet hUkOmetinf protes~ ·t· d t t bbO d dil 

,,., ~b~l:ı teka.lifi harbiye vcs:ka arı mu- <lığına dair haberler gelmekte idi. As-
1 
•. üzerinde uçtu~u hakkındaki ff:na- mnk ı·zı.., oldu u.,u cok yi takd:r to etm:ştir m_ ın e aarruza eşe s e en ş_ 

- a ktı ınde cıheti askeriyeye tevdi olu- k ri rn knmlnr bunun üzerine. hudud 1 h •"den olduğunu Alman er- e.tmeJ<ted·r. .elS!f'addakdi khonst>b~. ~~- Hel~ınkl, 16 (A.A.) - Bugün rnan dp{~ckürtlUlmllşhtllrl .. fKeşif kdollan -
c ır. mıntaka uıc.iaki bu ... ı mahallcrın tah- ın u n~\ 1 

• ' • tımıu bunu hır kerre a a ut~n ikinci defa olarak Sovyet tavvnre!Pri mız, ı~man a mu te yerler e çar-
Arn rdnm, 15 (A.A. _ Belcikn ve liresıne ve le rt tedbirlerin teksifine kamharbıyesinm,. geçen seede.be.n dUn:,•~y~ ~ö t~rmek. hususunda ~ıze tnrafıncinn Helsink:ye yapıla~ taa~ _ pışmı~lardır. Düşman, efrad ve mal-

llanday karşı Alıı1nn tPhdı"dı" mu··.,_ kar r ,·ermfq}erdir. Hollanda ile Belç:knya taarruz edıl- çok müsaıd hır vesıle vermektedır. . ~ rn ce ağ · t k 1 et bf " ı Hamdi Nüzhet ÇANÇAR ruıda bombalar atılmıştır. Tchlıke 'e P ır zny~a n rnar.uz a mı~-
h ~şekil v.e bu iki hitraf memlekr- Londı a, l 5 (A.A.) - Ecnebi mü- mes: lüzumuna kani bulunduğunu işarrti saat 13,45 de verilmiştir. Şeh- tn·. 20 tank tahrıp edilmış, 20 tank 

liyetu~A udlnnnn ~lmnn kı.t larının f \. şahlı ' er, Almanların pek .yakınd~ yaz.maktndır. . M•J} M ı· • d tah · t ··e rı · t• 
tatbu~tbulundugu şu S~l :ı?n. Almnn HoıJanda ı istiltı edeceklerme kaııı :Rrük<>e), 16 (Radyo) - Belçıka 1 et ec ısın e r in cenubl garbisinde müdhiş bir i:ı. rıp opu ıg marn .ec.ı mış ır. . 
lk n ı garp demokra!'l!ltr m bu mcm ~ . f k 1 ~ d k f ilik duyulmuştur. Hnva dafi topl-ı- Sovy~t t.ayyareJermın bo1?bnl&rıy-

2 ili etlerin korkusunu i. ti mur ctm kk b ılunr.laktadırlar. d'ld"~. .. l.tikuml'tınce alına~ ev a ~ı~~ ~s c- .. -. Baştıırafı ı inci Rahifcds - rı clü man üzerine şiddetli ateş aç_ !e yrısmkıde Uç •. ~n~et~e bır, ~on!'~ 
~m cylemektüdir. Stokr.olmdn beyan c ı ıgıne g'>- ri tedbirlerin, vazıyettc sa a uc:;u- muttefıkıın kabul olunmu~t:ır. mıştır. Hasar ehemmiyetsiz<lir. D'> _ .e · ıbnde de on kışı ölmüştür. Bırçok 
Lsencte çıkan National Zeitung -ı:Bi- r , <• ki Hollanda başvekili Colijn le q-eJincere kadar ibkn edileceği ha- MIDLET MECL/Sı/ı.DE . saralı vardır. Sovyetle.r bombaJarhı 

'75 ~rh~arı korku~rı:ak. iç!n ~ C'ni ç cuk- !'<'çcn hnfta Romada bulunduğu sı- bE>r vc>rilmcktedir. Büyük M'llct Meclisi de, bugiin öğ- ~,ız ;.~yyareden mlırek~e~ olan Sot e' ıeri tahrip etmişlerdir. 
8 28urnay~Jetlcr> ışımlı hır makale<>;nd' ı·nda !\Iuc:;solini krndisine Alın~mya- 'Brüksel, 16 (Rııdro) - Dün gece leden sonra snat on beşte Refet Canı- )et ~ı osu üçer tayyare i gruplara r.· ' 1 • S • . 

nyanın hak t 1 • • teıin başknrlığındn toplnnmı~tır. - ·ın ınyyare erı ovyet gemılerml 
g 1a ri besl~mekl~ it~~my erdeı·ıarıcğı:,~z Umk: mn JTo!landa.{ı · tilıl etmek tasavvu- Bıük.qeJden. geçen ıkı.tren, h.udud<l .~ So"z alan baııvek:I Dr. Refik Sn.\·dı:ım Tavassut bombardıman etmistir. !ki kızıl tay-

.ı ın mı, ç 11 11 
• b"ld' · t• h d l kö l h Ik l ..:ı " 3 .eil_llekellerin hiç birinde Almanva ıımda oldugunu ı ırnn~ ır. ta lı)e e 1 en Yer n a ıy e uo- milli iktı~adı koruma kanunu h1yiha. ynre düsürUlmüştür. Cuma günü dil-

~~~ştıh~sı~ı cell>cdtcC'k miktaıd.ı ih- ?"'r:s. 15 (A.A.) - Bu sabah Be?- lu o.!arak gör(i}miiştür. Bu trenler ~ının bugün hükumetçe Meclise tnk - Teş?bbu·· su·· siiriJ!cn Sovyet tayyaresinin iskeleti 

60 uy iptıdaı madd ~r bulunmıyncağı- r·k. -\an g len haberler Liege mm - ~ark i ti kametinden gelmiştir. d!m cdildi;;ini söylemiş ve demiştir _. bulunmuştur. 
1 n~~akctlhadır. . t:ıknsındn derin bir endisenin hüküm Londra, 15 (Radyo) - Rl>yter- kı: ı~ 'h t b"t b r.J'akkın Jakı· haberler Hcıs;nki,15 (Radyo) - Bugilnkf1 

ıtafları Fctten Ah
1
n a~ .matbuatı Bı- Or:nel ~e olduğunu ve oradaki kıtn- d - Bu knnun avı asının, es ı u- rı• Uı 

tek • ransız - ngılız abluk ... ·ın~ . . kt e: . . yurncpğınız muvakkat encümende mü- [ f ~ava. h~cumunda Sovyet tayyareleıi 
kı. kolaylıkla bo)~n e~ekle itham: 'llın ı:.iı~h ba!'lı etti"rln' bıldırme ~ • 'Huradakı kanaate göre, Hıtler znker-e~ini h veti <'elilenizden isth•o- ya anmış. Helsın'kı~·e altı bomba atmıştır. E.. 
le \iarn <'tmekte ve rrilldler cem·v t"n G.'r. :;\ieucıo vadisindeki bütün fabrı - Hollrnda ve Belçikayı istila f:krinde rum. Bu teklifimizi kabul buyurur~a- Briik. el, 15 (A.A.) - Berlinden bil- hemıniyetli hasar olmamışbr. Civa .. 
~ı~kmn1arı için Belçika ile Hollan- hllnr mevcud stoklarını tahliye em- :sc, lıunu tehd'dlere lüzum kalmadım nız, kanun dnha cubuk çıkacaktır. diriliyor: Ta da bombalar atılmışsa da zarar~ 
'ıh ~z~lk eylemektedir. rini nlrnı lardır. Diğer taraftan Hol - yapa<' aktır. Şimdiki endişelerin yer- . Bund~~ ~onr~ ~foclıs reisi,w hüküı;ıe- Almanyanın, Fin - Sovyet ihti.lfifın- heınmiyets"zdir. Sovyet tayyare le!'\ 

ln'l' r~~Ye1 nez?retini~ nnsiri .e~1dlrı l:ındndan geıf'n hnlıerkrdc Alman siz olması muhtemeldir. Ayni vazi- tın t~klıfının ıe~.e konulaca.grn_ı ~ıl - da tavas~utta bulunmağa teşebbüs et- narbo civarınd •·· t . l"k f 'l 
Co ıp omatısche Und Polıtısch" . . . ;r. ..., • • • dfrmı" ve bu tehlıf kabul edtlmıştır. tiğine dair Londra gazetelerinde çı - . a l uz ay_y are ı ı o 
Iaa~i:Pb0?tde ... gaıetes!, tchdidtkar bir t..b~ldu.q~arınkm t~vkıf cdılmış olduı.>u y~t· .. 9":'. t~şrınısn~.1 buhran~mnda. ıla 'M\lvakkat encUmcn, kanunla alf\ka- kan haberl rin hiç bir esasa istinad et •• ıa!ınclc geçmişler, btitün güzergah. 

50 lcl 1 rafların her hangi bir Ş"- ıııinıe tedır. gorulmııştür. Bugunkil endtı;E'ler oel- lı nclUye, büd e, iktısııd, milli müdafan mediği Alman hariciye nezareti tara- n tchl:ke işareti v11riJmiştir. 
75 nt:.?a~lur: ols~n harbe sürüklenmrw· Bruk"1€l, 15 (A.A.) - Orduda ~f t"'Sns<>ıı değild"r. Ancak unutııuı - -naliye Ye zir.?-:t encünı0nlerinden dör-- fından bildirilmektedir. Ka!iski yakınında bir, Ribrimaks. 
17r al~tadı~ elerı lilzım geldiğini zuniyetlerin ilga edildiği haberi malıdır ki, Hitler, şimdiy~ kad:ı.r yap "er a::!:n seçilmesi muvafık görillınuş- Bcrıı. 15 (A.A.) - Selahiyettar ia da bir Sovyet tayyaresi düşürül, 
5 Diğer ·cih . h.llkı hrnc>tte bırakmıı:: \'e fevkalAde tığı hnreketlcri çok gizli hazırlamış- Qr. . . .. . ~l~~n mchafili, P.usya, - FinlfındiyR ?"ıüştiir. 
50 ISyJc Ya ketten ~olnısche c1:'·k t· lb t ı f B ü kU tır. Alman matbuatının neşriva.:.ı l_ıe!s~ Uiyıha.~m mtı .tac_elen müzake- htılafındn. her h~ngi bir. tavas~utta Sovyetler cenubi garbide Loşa kö-

Bu znıa. tndır. n ~ a ı ce e m ş ır. ug n , .. . , ·w • ' '"esı ıçın, encumenlerın derhal topla- bulunulacagına duır olan liaberlerı ka .·· ... 
ika cl:ünler zafında Hollanda ile B 1 te'~ heyecanlı hiçbir bac;lık ta- ~oylE' hır harel{ete hazırlanmadıgrna 'lnrnl· muvnkkat encümeni teşkil e)le~ t i surette tekzip etmektedir. ' une ~ nz bomba atmışlardır. 
ıı.rnak ncyre !Ilile.sse esine b -11 kal - •mamaktadır. Bu baptakf mil:t mit· dE>Jild!r. Bu fKi memlekeffn had ~eler ::ek azn.mn nyrılmnsını istemiştir. Bu rnehafil, Mosko\'adaki Alman sa- . Pa~ı~, 15 <Radyo) - Sov ·et tayva-

3 ır• ni r ıçın h:.ç ~Hr se~n r-"rm d"kl flnfaa ııeznret"nin tebliği de öyle fev- karşısında gösterdiği silkfit, takd:r- l\leclıs ~arşamba günü toplanma'if firinin B. Molotofu müteaddid defalar ıel~rın.n attıkları bombarlardan bazı 
S ntı!~men b ~ıı:m"ktedirler. Bu ~~ kalaı:l? başlıklar taşımamaktadır. Ga le karşılanmaktndır. Bitaraflar, n~ \zere dn~~Jmıştır. . . ziyaret. etmes!nin seb~bi Rus. - .Almaı ·e~.ırler ate~lcr için~e k~lmışhr. Fin-

ıar cd"I n. zarı ıt b'lra aln•n·~dan ız - t 1 b 1 h kk d h • •uretle olursa 1 Al . 1 E1ıcumenlcr Faalıyctc Gertı iktısadı mUnasebetlerıne ve ıkı mem l~ı ın kuvveı manevıyesı sarsılmamıı, 
·:ı·et· 1 mış. h!r kana lir. 'MH!efler ce- '~ er u mese e n m a usuı;ı ~ A 

0 sun, m~n °~ ~n :ı- l\IPcJ:s içtimnmı miltea)<ıp altı veldi.- 'eket arasındaki münakalata müteal ır. 
el<!eı ~a~bın P.atlama ı.na m yd::.n ver bır eey yazmıyorlar. nna 1~let olm~1?nk az~ındedırler 'e.~ cn~ü.~l'ni nz<ı<>ınclnn s:ı;ilen rirnı· ik mese!eleri tetkik etmekte oldu~rum Finlancliva imdi en çok avcı tayya. 

Iİ!ıfü ~S(ik b.r mesulıyet alhnu gir- 1 r.hey 16 (AA ) _ Enternasvo _ Loııd.a mehafılı, merkezı ve şarki fort kışılık muvnkkat encumen derha beyıı" etmektedirler. '"elerine şiddetle muhtaçtır. 
~nı · . ond;a ile Paris \en vrE" kuk . : · ·. .. ·. • , .A nupRda havalar iyi olduğundan. •oplanmı ve milli iktısaclı koruma ka- F 

at. l\ n. ıplerıni ellerinde tutm ktndı .... ı.al 'a~ı~ etten gayrı musaıt baz~ ata- Almanların nıezkOr ı takal rcl ıunu !Ryihasım müzakereye başlamış. rQllSlZ 
ta hlletle.r cemiyeti henüz a~a ı ol ı '11 tlerı karşısında IIolJancla hlikt1 - ~ • . m n a. a ır. 

~ ahıaflar için bir tehlike te kil cdec . m~ti her ihtimale karşı kovmak için r~c;kerı harekatı tereıh edecekler n - Gazeieci/e l• 
115 & ,. Yette bir harp alet• h ı· 1 l ··ı·ı . tl . k ld • w n '-:ı uen fUphe etmemektedirler. Zelzele devam r ·ı ~O ıştir. ı a ıne ge - u ı.m :mezunıye erı a ırmag h - • 

g :arak &"r verm;qtir. Belçikamn aldığı ted- Loııdra, 15 (Radyo) - Almanyanır Lonclra, 15 (Radyo) - Fransız 
59 an nı ~· l5 (A.A.) - lyi haber .,_ b"r1(1ri takip eden bu tedbirler ıki Holland~ ve Belçikaya kcrşı aldığ ediyor muharrirler"nden mürekkep bir he -

Bü~Q il}erde şöyle denilmektedir~ Il'emleket ara ındnki qıkı el birJ"f,i- '·nziyet Londra ve Pnriste alaka ile ta- yet, ingiliz hükOmetinin daveti üze-

bJle!n;k ~ ıhth at tedbirleri nlınmısh~ . ':i t . . d t l l"k Hol kip ediJmektedir. Londra ve Paristek· - Bflştarafı 1 inci sahifede - rine bugün r~ondraya hareket .etnıı:i-a uy~ a er ;htimale knrşı hazır bulu: nı P: s erır, en zıya e e ı ı eye w - knnnnt, Alman tehcJ"dinin yeni bir blo~ 
ti?ı'inı·~· Umumt kanaat vaziv"ttek· " _ landamn maruz bulunmasına rag- olduğu merkezindedir. ıldğu bildirilmektedir. lfa!<:ıır yoktur. tir 

n , 16ln olduk ' "' ı g r k ç;imdiye kad1r görülnı#t'f"i dcrcced · T f . ·aleti edfr B ça zail olduğu merkezin- men lk önce Belçika hnr ete geç- Fraıı ıı: a keri muharrirlerinder "dd tı· b" '· k hilk" _ kt r Gaz~teciler, ingı ız tayyare abrı 
t · u sebeple 1 t• ı e ı ır soısu um surmc ec ır. , 1 ki p t ':! t . 

·nletJllkında k ld a ınan tedbirlerin mış ır. .$arl Moris ise bunu k bul etmemekte qar~ kalardn ve çadırlardaki hnlk, rn nrını gezece er, or "1mo a gı -
o SE!ldir a ırılması kuvvetle muhte Paris, 15 (Radyo) _ övr gaze- ve Alman taarruzunun ynkın olduğ .. ~attnniyeler ve bol erzak verilmiştir ~ecelder ''e manevralarda hazır bu . 
d", Askert tedbirlerin bird 1 rA; Belçika le Holhmdnnın ald k- iddiasını ileri silrmektedir. Ordu. 15 (Huy _!) - Mes~d:\·~ ka lunacaklardı~. . . 

da nasını .in~nç eden sebeple~n:~f~a a~!;~~- :ı.rı a keri tedbirleri haklı bulmakt:t Muha~·rir d~~~:· ~i: . . ~ mm Gcred<> k.oy~nde -~~r bı_r m~tre.. Ll)rd Ç?rç ~· Fransız gaz~tecılerı 
?nernıştır. 1 . • 1 - Hıtler, onun ılzdckı cunıarteı>ı vı bulmustur. Bır kaç ko.} evı kaı ela . eı·efine bır zwafct verecektır. 
Geçen hrıfta Al . ve Alman ordusunun, her ıkı mem e- günü Hollanda \e Belçikayn taarruz ·okmil~. bir kadııı ile iıç çocuk enkaz • -

Aflara Şiddeti h;;ıan rnaf~ııatt bıt ~rıfn hududlnrma birçok kuvvetlı>r decektfr. Fakat Biti.er bunu Vliparken ıltıncln kalarak öhnü~tür. lngiliz sefiri 
kag111'1lan tayynrele;i b" cu1Jc ~mış ve Al - nğm•s bulunduğu bir zamanda bn~- L.Hnnettiği gibi müttefikleri - Belçika- Merzifon. lG (Hu:msi) - 'f'elaküt 

n}ciJ11:a arazisi (lzerı'ndır ço etr<'ler Bclçi -... iül"'iı hareket edilernıveceg-ini iJn. lılurı ve FclemenkHleri hazı; lıksız va- ıedelerden l ·r kafile gelmiş. icıtirahat _ Bastarafı 1 inci sahifedG -
.. J n e uçmuş ur. ... . - . . • ' . l v. al l d· 

el!ll' h Undan maada B ı "k • rı bilrerek şunları yazmaktadır: kalıJ amıyacaktır. Almaııya Belçıka vt arı t~mı~ 0 unmtı!'ltur. ı ar ı arın L:nnlar ,_,Ukselmesidir. 
,ıa UdudJ . e çı a \e Hollnn H ıı el a · r u k t d .. ednvılerı Yapılmıştır 

- ~ ını arı cıvarında Alma k t ı - cAlmanJann · emri vaki VEtparak 1 0 an n zerıne Yır r ·en, garp a :.ı • · Türkiyenin refah yolunda süı·u 1 • 
agı er1n faaliyette bulunduğuna~ ·

1 ~ R· R .... kr,' H lİ d h ~ ai d k: faaliyet göst.er~cek \'e böylece bir ta- Benzin ve Petrol 4iat- ,-urUyt-ceğine eminiz. Bu çetin imli-
"'-' "ie;nladhnmışttr. aır a- ke ..,ı ~l v: o.la~ n u. ~ arın la. '. arruz deneme ı yapacaktır. [ • ks [ ·z • J' • 

u p ite " en altı Al f k U\'\'Cı erme ı crı emrını ver"'le erı Londro., lö (Radyo) - Almanlar, erı gü e tı mzştır handa bütün devletler gib" dostlan-
tcn si ~~ llııntako.sına :Cf~ğiırh a~ının A.r ht'.maJi her zaman kin me,·cuddur. g:ırbi Lilkscmburk yakınında uzun num ~uza vı:ırdım edebildiğimizdcn mem-

t,ıt' tedir. a er verıl- .Almn.nva bir taraftan Holland·t i- zilli top! rı harekete getirmişlerdir. ~nkara: .15 (Telefon~n) - Ayın °: 'lunuz: '.ti.irki\•e\·e gelince. her sınıf 
aP -" 12 BonM d . . • ' . .• F nsız k a d ıı·ı !ht". t• b" t d be~ınden ıtıbnren benzın ve petrol fı· lıalkın fodııkarlıl\ ve ılluvvücrnabını> 
anfll" ı tedafa•t n un . a hnrıciye nezareti b:ı le Belçıkrı:ı.•ı tehd d ederken, dır.er ı.!"a 1 kumh nd ndnd gk' köıJla ı. ırhl? • ··atları vilkseltilmiştir 

r~~~ı~e~d~b~ır~le~r~n~lı~n:n~ca~~~~~n~l~b~;~1 ~:~ın~r~a~f:ta~n~d~n~t~s:k~a:n:d~in~n~\~•\~•n~d:e;v:ıe:t~le:~ıi- ~ır on~ u u a ! ~ erı ta. ıy~ • · h'7znt Rabid oldum. Kendi elb~~le-
• ıle halkı on dokuz kılometre ger.dekı rini feH'ikete uğramış kardeşlcrinı-> 

K •• Jt .. k 'iynnbnla naklcttirmiştir. yazıyor: V(&ren ler· b !"yorum. 

lllllQ 
u rpar Sznemasr Topçu aU?şi esnasında Mozelin cAlmanlar,geçendünyaharbined 

LOksemburg kıyısına mermiler diiş- Belçikadnn ba lamışlardı. Şimdi d BOyl1k elçi, kftr!'lılıklı haber teat!-
EBDEBE.. TANTANA... JHT/ŞAM müş, evlariıı camlan kırılmıştır. Hollnnda ve Belçiknya taarruz ile bU .:;inin iki mcm

1
ekette nliika uyandırn 

. 
l1n edecek .. 

Lüks ırılmrg köylerine de ıni.itend- tün dhanı aleyhlerine çevireceklerini ·ağından bahsetmiş ve $Özlerini şöy-
did mermiler <lil~m{lştilr. veni bir dilııya hnrbi açacaklarını ıın le lı'.tirıniştir: 

Vaşington, lfi (Radyo) - Almanlar zara nlmalıdırlnr.> _ Bu VP'>ileden ·~tifade {'derek 
Hollanda ve Belçika~, rehdid etmele. BrUk el. 15 \Rad~o). - So~ buh- T .. k'. d .k t d . T t b· 
ri. Ameriknda inf:aı uyandırmıştır. ran kısmen haf .flemıştır. Belçıka or- ur 1~ e e ı ame <' en ıngı ız e .• ı-

Efkan nmumiveye forcüman olan duqu, şimdi Kral l.eopoldun kuman 2.qt nnmrna kralımız M. S. altıncı Jm· 
ı revvork Heral<l ~a1rtel'i ~u satırları asmdıı bıılunmnktndır. ,;a hnli ane dnygularımızı. !'lamimt 

. hic:lerimizı b:lclir"rim. Tiirk'yenin c;p. 

EL HAMRA s·nemasında 
Bugün giizclliğitıc doyamıyacağınız şaheser bir film 

ym rN~icumhuru lnanilne harar0 tF 
te;nennilerimi ve selllml~rımı arut
r.ıek isterim. 

lzmir sicili ticaret 
memurluğundan: 

(H:kmet Güvan) ticaret unvaniy. 
lı> ızmirde Atnttirk caddesinde 32 
~umaralı mağazada ithalfit, ihracat 
,.e A\Trupa komi yonculuğu ile iştigal 
eden Hikmet Güvanın i bu t"caret 
ırn\'aıı· ticaret kanununun hüküm!e
rıne g"öre sicilin 2633 numarasına ka. 
yıd \'C t.e<>cil edildiği ilan olunur. 

İzmir sicili ticaret memur-
1 uğu mühril resmisi vo 

F. Tenik imzası 

İzmir üçUncü 6Ulh hukuk hô.kim-
liğindt-n: 940/100 

lzmirde hacı haşan otelinde 60 
numaralı yıızıhanede Cavit Ürgen 
ile rnüddeialeyhler Paikpaşa ma· 
l-ınllC'si 1258 sokak 10 No. lu cvdo 
Mnkbı.ıle ku:ı Nü ret ve i tanbulda 
"Beyoğlu kurtuluş caddesinde safa 3 .. 

partmanında 7 :ro. lu odada Qturan 
0

7.m rH f-loför Ali oğlu Kamil Baya 
!lay nleyhJerfne ikame olunan iznlel 
<(uru dava~ınclan dolayı ccreynn 
ınuhnkern de Rllmil Raya Sr.~ n teb
'ıfut ynpılmn ı için ikametgt:hının 
• ahk"ki hakkında iırtanbul emniyet 
·oOdürlüğiine yazılan tezkerede mUd
rleialeyh · uııen ve t:ı.nıyan olmadı -
w ma cla.r gelen c<>vnptıı'n anlasılmı~ 
tır. Miiddeialeyhin iknmct?,ahımn 
mE>çhul bulunma~ına binaen tebliga
•1n ilfm('n icrm;ına mahkemece ka -
.. ar verilrni olduğundan müddem -
1e:vh;n 27-l-!l40 cumartes; günü ":ıaı 
ı O da mahkemeye gelmediği vey:a 
hir vekil göndermed;ği takdirde hak 
'<tndaki muhak,,menin gıyabr"l lcra-
ın knrar verilmi~ ve tebl'ğ makıt· 
nına keim olmak Oıer{' Hanen tebl t 
ll u nur. 

Bafı-ollerde: 
VJCTOR 
RANCEr... 

Çocukları Dü Raşid Rıza - E. Sadi Tel<'fiyatrosu 
Tayyare Sinern .... ~ında 

man 
Z A.NNJ 
laf' DUCAV 

,)AYRICAtA~MURDAN KAÇARKEN 
kŞ ... ~ rınslar. 2 0 ~ tomedısı ılc ı~fotro jurno.1 ve renkli M=ki 

· - - .~ -3.4 3 ( ,.... • t • n::. .. .ı2 de başlar. 

Tabii r.enkli Fransızca sözlü 
Başrollerde: LORETTA YOVNG - RİCIIARD CRENES 

Foks jurnalda: Cenubi Amerika sularında vukun gelen ingiltere - Al
manya deniz harbi neticesinde Gra! Fon Spee zırhlısının ağır yaralı ola. 
rak Montevideo limanına girişi ve amiralın önünde yapılan cenaze töreni 

vesaire ... 

Seanslar: Her gun : 2-3.80-6,30-7 .30-9.30 da .. 
Cumnrtesi ve Pazar giln'eri 11 ucuz halk matinesi 

w • -,. 
Bu 2er.~ ı.aaf 21 de 

Taş Parçası 
2 Perde Pz"yes 

KILIBIKıBir perde komedi 1 
Bütün tem'Si!J ... rin nu~muıtlı r·ı lı:-d satı,Maktadır. 
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1 lzm:r tayyare l,ir: 1( 1P•i!tin açık eksiltme suretiyle münakasada 
bulunan \'Ukarıda cinsi ve miktarı yazılı üç kalem sebze ihtiya
cına ta a p çıkm"clığından pazarlıkla satın alınacaktı r. 

2 - Pazarlık 19 ı k i !!cİ kanuıı 940 cuma günü saat onda kışlada İz. 
mır le\'azım &mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahm;n edile'l tutarı 6.52 lira 50 kuru•tur. 
4 - Teminatı murnkkata al;çns ı ıq lir~dır. 

5 - Şarınam~s; h;•ı gün k .r·"\" n d:ı rü ! elı il' r . 

6 - İstekliler ticaret odafü!da !'ayıtlı ..: l rına dair vesika gö•
termek meclı tı r'.yetindecl'r'cr. 

7 - Pazarlığ:: i•tirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü~iincü 

maddelerinn" ve şart n ame•incle yazılı vesikaları ve teminat 
muva i;:k:ıtaları :le lıiı ·:ikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 

_."!'---.,,..-~~..,..,.,.-:--~~~=---:-~-:-~~~~~ 

znıir le :,az ı nL orp "rl iğı sa'" :;n altna kouıi ın11unda11: 

1\1 '. ktarı 

Kilo 

198000 
1 - İzmir tayyare birliklerinın 198000 kilo ekmek ihtiyacı 11 ikinci 

kllnun 940 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltme1inde talibi çık
madığından pa•.arlık 19 ikinci kiinun 940 cuma günü •aat on 
birde kışlada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır . 

2 - Tahmin edilen tutarı 21780 liradır. 

3 - Teminatı muvakknta akçası 1633 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Lcnret odasında kayıtlı olduklarına dair ve>ika gö>· 

termek mecburiyetindedirler. 
6- Pazarlığa iştlrak edecekler 2490. sayılı kanunun iki ve üçüne~ 

maddelerinde v.o şartnamesinde yazılı vesikala rı ve teminatı 
muvakkatal~rı ile birlikte ihale saatından evvel komi;yona mü· 

1 

, 
~ 

racaatları. 

l zmir kvazıı•ı a ı.ı iı'/:ği •rıtw alma komisyoııu11daıı: 
lzmi1· tayyare birliklerinin 27000 kilo kesilmiş sığır eti 11 ikin
ci kiınun !140 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltm~~:nde talibi 
çıkıııadığınd~n pazarlık lq ik;nci k»mın 9..!0 curırn günü sa.~t on 
buçuktıı kış:,.aa İzmir ievazım amirliği •atın alma kon.isyonun· 
da Y'" pı!acakt~r. 

2 - Tahmin edilen tutarı 7290 li radır. 
3 - Teminatı murnUata akç:ıs· 346 " ı · 75 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komôi.yonda ,; ·.·ülebilir. 
5 - 1stkeliler ticaret odasındr kayıtlı <ı !duklarına dair vesika gös

termek mec!ıuriyetindfdirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncil 

maddeler!nde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı 
muvakkatalnrı il.o birlikte ihale saatında nevvel komisyona mü-
racaat1arı. 

lzmir leı-azı.ıı cınıir 'iıi · satın alma komisyonunda•ı: 
ı - l zmir ır.üstahkem mevk1 bır!ıklerinin 50 bin kilo sadeyağı ih.. 

tiracı ıı ikinc[ kanun 940 tarihinde pazarlıkla yapılan eksflt
mesindc t:ı'!h • ~ıknıadığmdan pazarlık 19 ikinci kanun 940 cu- · 
ma günü sı.a t onda kışiada İzmir levazım amirliği satın alma 
komisyomında yapılacıktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 49 bin lir;;,dır. 
3 - Temınatı mnvakkata akçası 367!) liradır. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görü!eb!lir. 
5 - İstekliler ticııret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek ınecbcırintindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçü ncü 

madedlerinde ve sartnamesiııde yazılı vesikaları ve teminatı 
mııvakkataları ile birlikte ihale •aatından e\'vel komisyona mü. 
raı:aatları. 

l zmir lPraz1uı ar.1ıfrli6 gatrn cılnıa konı.Zsyonurı<la rı : 
1 - Ordu birlikler• hayvanatı için pazarlıkla 213 aded eğer takımı 

satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 24 'k!nci kanun 940 çarşamba günü saat on beşte İz. 
mirde kışlacla i?.mir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapı!acaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 14910 liradır. 
4 - Tem'natı mu\·akka'ıı ak~ sı 2235 liraclır. 
5 - Sartnamesi lıl·l' ı.r!in komisyonda ırörülebilir. 
• - 1ste1<Jiler t ir ı o ıla3ında kayıtlı olduklarına dair ve•ika gö'-

termek nıecvu .,yetınıledirler. 
7 - Pazarlığa işt:rak edccetkler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncii 

maddelerinde ve şartııclmesinde yazılı vesikaları ve teminat 
katiyeleri ile birlikte ihale saatından evvel komisyona müraca-
atları. 16 19 

l zmir levazım c: mi liği sattı alma komislfonundan: 
1 - Manisa n>kerlik dairesi ile bu daireye bağlı bir kısım asker lik 

~ubelerine ına.ımele memurluğu yerinde istihdam edilmek üzere 
orta tahsil g<irenler 50 ve lise tahsili görmüş olanlar 75 lira 
ücretle bir knç memur alınacaktır. Bunun için Manisa a•ke rlik 
dairesinde imtihan yapılacaktır. lmtihan günU ayrıca bildiri
lecektir. İstekliler a~ağ'.daki şartlara göre dilekçeler ini 25 ikin
ci kanun 940 gününe k~dar l\Iani"a a;kerlik dai re•i reisliğine 

göndermeleri. 
ŞARTLAR: 

1 - İmtihan iç!nde Mnnisaya gidiş ve geliş ve iki gün ikamet mas
rafları istek! lrre aıtt ir. 

2 - Askerlik muvazzaf de\ r !!. yapını~ \'e en az orta okul mezunu 
olmak 

8 - Kırk beş yu~ındar yukar; olmamak 
4 - H Usnühal ve eshabı namustan olduğuna dai r mahalli hükOmet

ten »esaiki almak. 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - l hale günü taliLi çıkmıyan komutanlığa bağlı bir lik ler i htiyacı 

için (240.000) iki yüz kırk bin kilo kuru fasulyanın tekrar ka
palı zarfla milnııkasa>ı 20-ikincikanun-940 cumartesi günü saat 
on birde yapılacl\ktır. 

2 - Zartlar komisyona mez!dlr saatten bir saat evveliı*! kadar veril-
miş olacaktır. 

8 - Beher kilo.unun m~hammen fiati (22) kuruştur. 
4 - İlk teminatı (3!:'61) liradır. 
6 - İstekliler belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satın alma 

komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 
~o 6 11 16 4742 

'(A°YA15?iLÜ) _______ ,_.,_K_~nunusani 1940 SALI._;,., 

S3tıhk yağ kaza. 
nı ve prese 

Bt·heridörderbin kiloluk ve ik;şcr 
çeşmeli üç adet vağ kazanı il<> zey
tinyağı, . ,, muk ~·esaıre nebati yağ. 
!ara elverişli şon s'stem çifte kovan
lı bir çelik prese pomparyasiyle maa 
t eferruat hep birden veya ayrı ayrı 
satılıktır. Taliplerin Çan' ırı çarşı. 
sında yağ simsarı Bay NamVe miı -
raaactları . D. 15 

Metal i um 
AMPÜLLERl 

Bol Işık Ucuz lşı':ı 
Temin eder 

Ma Tevfi k. 
'l'aze, temiz, ucuz B A },. K EN T 

1 aç Peştema'cılar No. 73 

Her türlü tuvalet 
çeşitleri 

Hamdi Nüzhet 
Çan~ar 

Sıhhat eczanesı 
Başdurak BüyUk Salepçioğ l u ha. 

nı ka rşısında . 

Telefon 3332 

METALLUM 

lzm~ ~vazım amirl ~i satın alm~a~k:om~i=ay:o:n:~~d;a:n-:-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~.-~~;e_n_r_ı~.~~~~-n-~~e~r~ll 
l - lzmir müstahkem mevki merkez bir liklerinin 17750 kilo 1U rCJ VAPURLARIN HAREKET LIS,.ıı 

zeyt;nyı;ğı ihtiyacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye kon - ..... l""~ American Eksport Lines, Jno. • 
muştur. O Nevyork 

2 - l ha!esi 18 ıkinCi kfmundn ~4U perşemoe günü saat on beşt~ ~ Nevyork için 
kışlada izmir levazını amirliği satın alma komisyonunda y a- ~ Eksilona vapuru 14 2 inci kAnur 
pıJ8.caktır. '... doğru bekleniyor. 

f""\ Ek chester vapuru 21 2 inci ~ 
3 - Tahmin rdilcn tutarı 7987 lira 50 kuruştu r. ~ na doğru bekleniyor. 
4 - Teminat murnkkata akçası 600 liradır. ,.. s~rvic., Maritime Roumain Buc_,,ı 
5 - Şartnı~mei'i her giln komisyonda görülebilir ~ Köstence için: 
6 1-tekliler ticaret ocla•ıı.da kay lı oldukları~a dair vesika gii,;- ~ Bucure~ti vapuı·u 10 2 inci kAnU1 

termek ıııecburiyeıindedirler. ~ \doğru Lckleniyor. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü- ~ Alba juli~ \apuru 13 2 inci k!!IU~ 

çüncü maddclcriııdE ve şartname>ininde yazılı vesikal arı tc- c:;,.. . doğru bekleniyor. 
n.i.ııtt ve teklif m~ktuplarına ihale ,autından en az bir saat 1 Atid Nat'ifatioıı Company - Hai~ 
ev, el konıi<yoı.~ wrmiş bulunacaklardır. Beyrut, Hayfa, lskenderiye ve J'O~ 

;: 7 12 16 Sait için: 
lzınir levrızwı crM.irriği satıı• a' 'la kornisyommdan: Atid vapuru 16 2 inci kllnunda ııı' 

leniyor. . 1 15 ikinci k~nun 94•) pazartesi gUnü saat on beste Afyon kor satın Vapurların is:m ve to ~ihleri ıı• 
alma komisyonunda pnzArlıkla satın alınacağı Anadolu gazetesinin 12 kınd a hiç bir taalthOıl alınma11. 
ikinci kanun !140 ta r ihli nushası ile ilan edilen 790 aded bakraç 227 aded TELEFON ı 2007 _ 2008 
küçük kazan 156 aded büyük kazan 17733 aded aş kabı 1500 aded çay- ----- - ·------__./-
da.::!:~ pazarlık günü 19 ikinci kanun 940 saat ona bırakıldığı iU\n olunur. O/ivier ve şürekaıı 

iz mir levazım imirlii: satın alma komisyonundan: Limited 

1 - Münakasa günü talibi çıkmayan komutanlığa bağlı birlikle- VAPUR ACENTA.51 
rin ihtiyacı için (96) bin kilo yu lafın tekrar kapalı zarfla mü- Atatflrk caddesi Rees bina• 
nakasası 20-1-940 cumartesi günü eaat on buçukta yapılacak- 1 Tel. 2448 

L<ındra ve Liver poJ hatlan fC tı~ ~ 
1_ piyasanın ihtiyacına gı!re vapurır 

2 - Zarflar komi•yona mezkQr saatten bir saat evveline Kadar mız sefer yapacakhrdır. 
\'erilmiş olacaktır. 

3 - Beher kilosunun muhammen fiati (7) kuruştur. 

4 - İlk teminatı (504) liradır. 
5 - lsteklile~in belli gün ve saatte fındıklıda komu tanlık satın a l-

ma komisyonuna teklif mektuplarını vermeleri. 
31 5 11 16 4758 

İzmir levazım &.mirliğı~ satın alma komisyonundan : 

1 - Münakasa günü talibi çıkmayan komutanlığa bai{lı birlikleri n 
ihtiyaçları için (96) bin kilo yulnfın tekrar kapalı zarfla nıt· 

nakasası 20-1-940 günü saat on buçukta yapı laca ktır. 

2 - Zarflar komi•yona mezkur saatten bir saat evveline kadar ve-
rilm iş olacaktır. 

3 - Beher kilosunun muha mmen fiati ( 7) kuruştur. 

4 - llk teminatı (504) liradır. 

5 - İsttklilerin btlli gün ve saatte fındıklıda komutanlık satın a l
ma komisyonuna teklif mektuplarını ver meleri. 

31 5 11 16 4757 

lzmir leva zın1 amir\"ğ i satın alma komiayonundan: 
1 - lzmir mil•tahhnı mevki merkez birliklerinin 48400 kilo lıu l 

gur ihtiyacı kupalı zarf u"uli' ile eksiltmeye konmu•tur . 
2 - İhalesi 18 ıLinci kıimın 940 per•embe günü .aat ond~ kış laia 

İzmir le\!:zım amirl:ğ. satın alma koııı!,yonunda yapıl acaktı r. 
3 - Tahmin edilen tutarı 5808 liradır . 

4 - Teminatı ınuvakkata akçası 435 lira altmış kuru ştur. 

5 - Şartpamcsi her gün komisyonda görül~bilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı oldukları na dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanun un iki ve ü

çüncü n-'.lddeleriııde ve şartnamesinde yazılı vesikal arıy le 

teminat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
ev\'el koını,yona vermiş bulunacaklardır . 3 7 12 16 

Istanbu ' be>~d ivesin-Jen: 
Karaağ~ç mezb,ıha,.'1'1a ke.;ilen hayvanat etlerinin 31 mayıs 940 

tarihine kadar nıezlıahmlaıı k-.s«JJ dtlkkanlarına nakli işi kap&lı zarf 
ı:"ulü ile :ırtırmuya •;ıkarılırı1tıı. Aylık kira muhammeni 5000 liradır. 

t lk teminat miktarı 1600 ı:radır. Şa.ıııamesi zabıt ve mıoameıat müdür
lüğü kalemimle görüleceht ir. !Jrn 1e ı 2. 940 perşembe gitnu saat on ueşte 
claiıni encümende y;.ıµılaı:aktır., Taliplerin ilk teminat makbuz veya mel:. 
tubu ve 940 ) ılına ait ticaret odası ··e şartnamf·cle yazılı vesaite malik 
olduklarına dair emniyet altıncı şube müdürlüğu ile deniz ticaret mü -
dürlüğünden alacakları \esihla r iyle 2490 numaralı kanuna ıröre hazır

lıyacakları kapalı zarflarıııı ihalP günü saat on dörde kadar dai mi encü-
mene vermeleri. Hi 21 25 28 333/ 160 

Makine Tamirhanesi 
işi gününde tes'im 

nunla iffhar 
Kestane pazan d 

etmeği prensip edinenve 
eden bir müessesedir 

rciler 67 - 69 Telefon: 3998 

bu· 

Mantoluk, ropluk, erkek ve kadın 
mufammaları 

BAYLAR 
için palto, perdeaü ve iyi elbiae 
ve bayanlar için aiır mantol&rı 

Eksir Şahap 
' 

İBRAHiM 
KARAKAŞTA 

Bnsrı r memelerini gt' 

Bulursunuz 
ODUNPAZARI No. 12 

1erir. Kuvveti, erke~ 
liği, iştihayı arttırtf 

D. . Y ,J/ r R inc ı İş ~etme mii· 
dür lü{!ün l en: 
Aboneman k~ı·tını h.1mil aşırari on kişilik talebe guruplarına refaJc• 

edecek yoleulara da tAnz'lli aboıwnıan Y:artı verilir. 

1 Bu tarife zeyli 1-2-940 tarihiııci~ı itibaren meridir . Fazla t afs. lli 
,.ı•••••••••••••••••••••••••a-.•• içi n i•tasyonlara mıiracaut eıli:nıe>i 226· ·3 


