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IKi FRANSA 
RUC0Mk0 PROGRAM 

N
•h 8.00 Program, 8.0S Ajans haberl&-

M ~ F d 1 ayet.. r,i 8.18 Müzik: Hafif program (pi.)· 

• eten. ransasın U- 8.45/9.00 Ev kadını .• Konuşma (B· 
ORHAN RAHMi GÖKÇE A. L.), 12.30 Program, 12.38 Müzik: 

Hafif şarkılaı•, 12.50 Ajans haberle-

1 
h · 1 "l 1 Uzun zamandanberi, Balkan ah. l'i, 13.05 Müzik: Halk tilrkUlefİ. 10 Milyon mu acır ve mı yon vali üzerinde dikkatle duran bütün 13.20/14.00 Müzik: :Karışık porQJ· 

k d h• d•l • k insan kafalarında, hıadiaelere takacl- ram (pi.), 18.00 Program, 18.0S ){0-
a ar ter ıs e ı mış as er var• düm eden bir intizar devresinin ao. zik: Radyo caz orkestrası (lbrahilll 

d besi ? nunda aöylendiği gİ~· fU keliıne doğ- Ziraat, sıhhat, sıtma - d l . l . Özgür jdaresinde) I 18.40 Müzik: K•· Vitili bunlan nas er. . ... m~'~ih~yet! .. » muca e e iŞ en ve dm fasıl hey'eti, 19.15 Müzik: Akor· 
~ azı b it tt ne şehirdeki gıda maddeleri deon orkestrası (pl.), 19.30 Ajan• 

Bugüu \:.sa~n 11 iki Fran a 'ardır. sından f ası. uraya ı !~ e ıgı . Yani, «Nihayet, harp Balkanlara· . . . A . . . . haberleri, 19.45 Milzik: Radyo Jnc~ 
Hu ıl.ırclan h'r'nci.si Naziler tarafın- göre. Peten dı~~rı ~~mı ~!emek da mı airayet edecek?.» Manisa, (Hususi) - Valimiz Faik bır müzekkere ile vılayete bıld!rılmış- saz hcy'eti, 20.lŞ Radyo gazetesı. 
d.ın 'sgal d'lmiRtir. Diğeri de mare- ~buriyet.ind~dır. Vışı huku~U; Zaman zaman, milletlerin küçük- Türel buglin gazetemi7.e aşağıdaki be- tir. Tahsilat işlerinde gayet hassas 20.45 Müzik: Çıgan havaları (pi.). 
:;: ı Petenin , , mırı Yich) 'li general- ııın bugünkü .hududları dahıhnd lüiü, büyüklüğü üzerinde dururken, yanatta bulunmuşlardır: da-.ranan müdürün tedbirleri ile buse- 21.00 Müzik: Dinleyici istekterı• 
ı.•ı i t:ır<ıfından idar (!dilmektedir. 10,000,000 muhacır \'e l,00?,000 da küçük milletlere kar•ı bir neYi maze- - \'ilayt>t m~·clisi biliyorsunuz ki ne vilayet t.'ıhsilitı çok memnuniye~ 21.30 Konuşma, 21.45 Müzik: Rad· 

FakHt Anılanların Fransanın or- teı·hi:s ,,dilmis Fransız asken va;ch~. ret oayı ayırmak iatiyenlerimiz çok- haftada iki umumi toplantı yapmak- bahştır. 1 yo orkestrası (Şef: Dr. E. PraetoriUS) 
, ıncla J..urclukl.ırı cÇiri sed> inin her A) ni za~11~1da •. b.ütün Abunl?r yetış~ı- tu .. Fakat bu maze~t, Yunan'atan~~· tadır. Diğer gu.ıkrde encüme!ller de *İki gün evvel parti müfettişi Dr. 22.30 Ajans haberleri, 22.45 MOziJı: 
ık' + ,ır: fııltla knlı n ellerde yıt~ıyan yormuş gıbı, \ışı. hük~metı Alman) a- müteveffa Batvekıhn ltalyan elçm- muntazam bir <;a.ışma ile umumi top- Vai!ıf Som) ürekle Gördese gittik. C'azbaııd (pi.). "23.25 23.30 YHrın1'1 

h.ılk t t m ıi ıt llCedt mahzun Ye mi.i- dun devre~il~n bır mılyonda~.1 fazla ne söylediği tek kelime ile, «Hayır, lantıya: is hazırlamaktadır. Şimdiye Fen hey'eti ile son heyetin durumu program ve kapanış. 
tec~s 'rd ·r. Kısn zaman ela pek bii.rük Fransız esırmdcn de m~suldur. . kelimeai ile» artak ortadan kalkml.f- kadar ba~ tar ve zirMt büdceleri miiza. tetkik .edildi. Heyelan mıntakası hak-
bı r felakete maruz kalan :Fransız hal- Normal zamanda, lngıltereye ıhraç tar .. Millet; millet olmak gerek .. Bu kereden gcçmh;tir. Bunlar hakkında kında yapılacak işlerin bir komisyon BIÇAK TAŞ YOR 
kı m· zi\ i hatırlamak bile i:temiyor .. edilen hububat şin:tdi No.r~andy ~·e cevheri kudreti nefsinde taııyı:ıbilen fazla malumat vermek istemem. Çün- marifetiyle tedviri münasip görülmüş- 1 LARDI 
ı,...tikb:ıli ıiusiinmen• korkuyor. bütiln Britany cyaletlermde çilrumektedı~. ve millet ,uuruna varab"len topluluk. kii ben sözden ziyade efkirıumumiye tüı\. A . . . 1 İkiçl'smelikte Meqfned oğlu EntİP. 
, lüka:-ıı hal ;Jt.dir. ·ve 0 hal pek acıklı Kıtlık Pc~n d!yarı~a ço~ yakın bır ta, hey~tli görünilılerin kof hüviye- önünde iııle gözükülme.'4ini duhtl mu- .\ ıla~. et J~ndarma komutanı B. Hıl- .Mm~taftt oğlu Osman, Mecid oğlu tlr 
bir man7 nrn arzHlb:or. mesafedeclır. Zıra Cenubt Fra:ısada tind«"n çok yükffklP- kıymetler var. vafık bulmaktayım. Meclisin bu top- mı bu ışe rıyaaet edece~ir. .• . ı rahim ve Mehmed oğlu 'Mustafanın il• 

l g. 1 n tındak · Fran ada en meb- pek mebzul üzi.im, sebze ve meyva y.e- dır. itte Yunanİ•tan!. Tarihin bu çok hıniı devre~inde en ziyade ehemmiyet * Yağmurların tevhd ettıgı f;ye- zerJeriııde birer bıçak bulunmuş, ı,1.· 
zul olu 1 , Alm,ın askerleridir. Bil- tişirsc d<' küme~ hayvanatı ve d~muz eski. fakat garip bir cilve ile çokluk ,. rdiğim nokt.alar sıhhat ve ziraat iş- zan .!{a~a!annda bozulan kışl~ z~.rı~~a- bıtaca alınmıştır. 
ha ,..a P.ıri .t hunlara ıw.k sık ra!!tge- müstesna pek az et bulunur. t.stıh~nl saadetine erememi4 milleti, nüf~s!"- leridir. tın ye~·ını bo~ bı.rakmamak, bır donu~1 Hilalda da Akif oğlu Hilmi ve Zi
l. ım •kt d"r. En mühim me51galeleri, edilen hububat ta pek ehemmıyetc;ız- nun aokaklard8'11 tattaiı barbar dan Geçen sene stımanın geçirdiği hali topragın. ekıms~z kalmall'!asın~ ~m.m keriya oğlu Naci ve Anafartalar cad
ı ık an c·ım'ar ııı ı;evretmek"' meı:ıhur diı·. edilen, ormanlar gibi sünpden dem göz önünde bulundurarak mücadelti· ıçın de bır ko~ısyon te~lol. ~dılmıştır. desinde Tevfik oğlu Rağıbın üzerind.' 

' rler· d~la m k. e~imler ç;krnektir. Şimali Vt! cenubi Fransa iktısaden vuran, bir cırpıda Akdenizi kendi niıı şimdiden başlamasına ve bu hu- Yazlık mahsulun •. en verımlısı ola~ d.a-, birer hıçak bulunmuştur. Suçlular ad-
Bı hç<'l rde cazlar Alman askeri tamnmh:le b.iribir~ri~ ~ğlıdıı·. v~ bu gölü haline ~~yacağını aöyliyen hal- su~ta vilayetçe de nakdi yardımda bu- rı, patutes zer ıne karar verlımış- li\·cw• , erilmişlerdir. 

mal' 1,111111 , ha\alımnı çalar. Bütün ı.ıe~ple<l~r kı a~a~.a bı~ Cm ~u\aıı~ın yaya kar~ı dunyayı gıpta ve hayran: Iunularak mücadele işinin daha şümul. t.ir. · ~ 
t'l ilerin H' c ... as binaların kapıların- çekılm.sı pek kötu nctıceler \ermekte- lakla ayaga kaldıran mukavemet. lü ve verimli olmasını temine çalışıl· !350 lon tohumluk darı zürraa tevzi 
da Alnı.ın lm..-rnkl:uı dalgalanmakta- dir. l\foı.mnfih Fransanın nisbet~n .da- göstermiıtir. . maktadır. 4 bin liralık bir yardım ile edilmek iizere şimdiden getirtilmiş- ORDU MILOLLER IOIGRESI 
dır. Ma)!:ız·.l; r, Almanyadaki ailelet ha zeııg_in kısmını cld.e eden Nazıler Bal.k•n ~erçe.ve•İndf'!, Balk~n mıl- irap eden ilaçlar tedarik edilecektir. tir. 
rin gônderilm •k uzere ipe~li çorap, bu .kıtlı~a pek ~hemmıyet verml:'mek- ı-:tter:ıne a!t ~~tettk Vf'! muııtakar Umumi bildcedcn yapılmakta olan sıt- Zürrn komiı.;yona bir müracaatta İki :-••nede Lir toplanan Ordu rıı•i 
larnııta n•<:airc> ı~aclııı C~\ ası satın a- tedırler. . bır ,, yasetm luzumu, Sof yaya çok rna mücadele iş!ne, hu~usy muhasebe buhmmuştur. Orta Anadoluda ~şler: lfill<'r birliği lzmir şubei!inin umu~ 
lan unifornı·llı Tazilerle doludur. Rugiinkü müstevlileri en çok alaka- anlatıldı. Aile ihtilaflarının, büyük de bu sene bu miktarla ıştırak edecek- maıt :ıvında sona cı'(>n ve zirai kombi- kongl"l'_:ı i 5 maı: ~41 Çarşamba !6~, 

Alman im ,;ı ~·ınn~:.da koydukları clnr cd •n. 1!1ese~ isgal altında olan ."'!e ve ~.arici mace~al-:ra vesile. ol.mama- til·. Şehirde ve köylerde bat:ıkhlara, nalard;ı bulunan ziraat makinelerinin .ı;aat. 1 .ı. de İkın~ı beyler. soka_gı~ • 
para sistfmi a\·esind" cebinde Almnn ~l~ıy~ı~ ıkı mın~aka arasında h"r tur- sı luz~m'!ndakı hıkmet, bütün Bal- !linisinek ürememesini temin 'için mun t>ir iki aylık buralara getirtilerek ma- Partı lıı~asındnkı merkezınde ı('t!Tfl 
mal'kı olaııla.ıt cennetlerin ka.pıbrı a- •ti ıhtılafn manı olmaktır. kan Tıcala tarafından .. Bulga~ deYlet taza?ı ı:;urette mazot Yesaire dök~il~ ki neleri~· daha cabuk ekim işlerinin yıı cdecrhtır. 
cılmaktadır. H r ş ·~ ucuz ve clveriıdi- . . ;, .. adamlATına ~ık sık .aoylf!ndı. F~kat cektır. Bataklıkların kuı:utul~ası ı~ın pılmnsmı istemiştir. 1 
dir. Fakat uiın teriylt> kazanılan Fran Hıtl rın propagandacıları • Pı~rısh o, b~nlan. ~ınlem~ı,. anla~k. ıst4;- kanallar açılacaktır. Bızzat ou ışle Vilayet bu dilejli ait olduğu vekile- Ol PLOllSIZ DiŞÇiLER 
ı-;ı,. frangını Jdıllanana Allah kolaylık proletaıyaya hıtap ederken .. Nazı .. Al- medı. Ta!:'hın ve had .sele~ ~ıç bır meş~ul olmaktayın~. . .. te drıtfiyJe yazmıştır. 
\C'r,.,:ıı ! İşte bu l)!>pt<>n dolayıdır ki ma.nyııı:;rnda kurulan !'!OS) alıst mues- zaman ~uaa.maha etmıyeceırı ~rr.yol- Bılhm;sn mısır zıraatınde çapa mu~- B b h• . d Keç('ciJerde Anadolu otern le JJ 
. til,. , r müc \'h rat mağazaları ya- ·esele~·iııden . v~ bunların muvaffa~ı- da, es~ı ~ulıar .10~9une :atınad k~ilatmın o~dan kaldırılması kin z.~- ar aros na 1yesın e lfü;i oğlu N:tci. Dağiatan: Ji~l1JrnS.-
'.ı l\lmnnlarm lehin<> olarak bO- yetlcrrnden ıftıh:ırla bahsetmekt('dır- eden bır .. !~ae~le anfıra.d yolunu tut- ~ı}::ttın cmıbzerlc~ yapılm&.-.ı esası goz iyi bir çalışma var dişçilik yaparken tutulmu$, adli~-e>" 

m ıda lır l<'r. hl •• Denebihr ki; Battıktan Balkan. oııunde bulunclurultnaktadır. !«!\•ke<lilıni~tir 
"'• · Biıtuıı halka hitap eden gaz.!tel<'rdc lara kadar uzanan iki senelik hadise- 'Ekmek, guz pek mebzuldür. Fırın- Barbaro<1. (Hususi) _ Dahiliye · · .. 

• :-ıe Nıtzilf'rin üzerinde durdukları. ya- lerde, Bulsariatanm meauliyeti, hiç Jarda ihtiyat ohlroik ~·etmiş sek.sen çu- \' ekal tinin f>mirleri üzerine kövleri-ı' -o 
!'atmak i~tedikJeri şey, İngiliz dii:;- de az detildir. Bu •hada yetmit mil. ,•al un depo .e.dil~işti~:· .. Ha..'i:ıd za~u- miz .. b,•;; ~e~eli.k .imnr llrogı·amİarını Ücretli ; mük-ellefiy ti 

'" manhğıdıı'. Framnz halkını İngiltere- yonluk büyük bir müdafaa srubu, nına k:ıdaı· vılayetın butun yıyceek ıh- taıızını eim~ll'rdır. Tatbikata derhal 1 Ş 
111 kt dir. Y<'g-.ııl' ı akil vasıtası. yemi. ıı.in alrıyhine döndürmek için h~r ti.ir- harbe. ~ar~ı müc:lhit bir19d halinde tiyacı menuddur. Normal halin bozul- l.ı:ış!anını~cır. Bilhassa bataklıkla1 m :3780 ·ayılı Milli korunma 1<3Jlır 
tı tr ı'tl'r. Hl• \okluk ı;;imdi Fransa- lü propngnndaya baı;nırmnktan çc- durabılirdı.~ . . m:ım:tsı için unları depolarda değil fı- kurııtulma <:ı iı-ind(' kövlünün göster- ııunun !I uncu maddesine göre yoJ.. 
c' , ui iki t nH da:;ıııın <;ıkmasıııa ,;ebep kiıımemektedirler. . . . ~eyse, b~tün b.unlar ~zı ol~ut, rınlarda biriktirmeği daha muvafık dif(i has;;al"r.• et şayam · takdirdır. Ça- köpı·ü, neyclan ve i.skole inı-;aut j:~I 
ı'ınu!ltur. Bugün Pari~te başları~n ıııdır.Ie1 !1 l'~lıp ·~·ıt·. Şbncl~~~lm ~~k~e- bulduk. Lüzunıfuz telaşa ve ihtiyacın- lıskan nahiy, müdürünün Ye Parti ı·i için tesis edilen ücretli is mill~tlll 

...: · ı· k 1ı k k ı i'tiin l'nrh:.li- 1ıü\·ük \'C müdhiş darbenm !:'ersem ı- Y•P sehr 1• 1 ar mu er onun e. dnn fazla ekmek almak sevdasına dü~ ba~kanınııı te viki.,·lp kö.v sandıkları fiy<'ti milddt'tinin değiştirilm~:-ıi hB~Jr 
"' ınc ı .ıc 11• er ' 1 

' • • • • 1 k ı h" · t · · f l' · iz Bul ariatan Almanya için bir ., )erin n !!'il\"ııd 'ld<>ri nakil \·a~ıtn ı bi- gınc en urtu up urrıyc ıçın na ı~ ?- Y · S • • ~nlcr bu mebzul hali görUncc l<ötil iti- hesabıırn bağ 'e zeytin fidanlığı ye- kında ki \' ekiller he~·'eti kaı•an ı:ıe . 
. . 1 tt'. te g~m"'ke hazır ,·atandaşlar henüz a.açraylf yen olmuttur. Almany~ın yaddan ,·azg~mişdrler. tistirm k için hazırlıklar yap1lmu:ı- .-imizclı•ki alakadarlara. tebliğ' ed1 

' e ı. k t k üktü ı• · · .. 'd d Balkanları bir harp sahası balme , . il Hu g c, s: al dokuzda, a.-ıır!arc:ı 1>~ ~ t r. « 1unttn ıçın umı o- • • • tır. miştir. hu karara göre iş müke e 
1 

ıkl r rlh arı eli\ nam bırakan hu lu gö;~lerimlzi Londraya ve De Gaulle ••tirme&de ka.zaıaçlan da vardır, ~ı- Parti milfcttişi~iz Giresun mcbu- Tütiııı sntı:;;larm<ln da büyük titiz- yeti bir takvim ı-ene$1 zarfındıı l 
h k · ı ki bil ·· ek cevirm l'viz » Diven çoktur yanları da .. Zıyan kwnınm daha ka- su doktor V:unf Sonn.iirek, mebu11u - lik al)..;termi:~ v:. halk lıu harek"ti g<'- a\·dan ibaret olup mükellef, müdd 

canım !le r ·: ran ı · ara runm - ·· '.. . ·. · tk· b k ld ;;... ·· l · eçer k ~ ~ lı 
t ·r. A man makamlarından ızmsız Evet. b_ugun. ıkı .Fr~ns:ı .Yardır, ·ı arı ~ u •• n~. ~Y ~YP-P 1 e ' muz 2ski iktısad vekili Faik Tiir"I bu- "inçlc karşılamL~tır. AyncA Uzunku. tini bit rdikten ~onra is1er~e da 
okair ,.1km. k <X.! ıretiui gösrc-nl('r Fıanl'n kı sakınlerı bırbırınd~n daha Bulsaraa~ donelım. . ! günkü Ankara trenivle Ankamv:ı hn- yu ve Darbaros köylerinde iki spor fazla da calı.şabilecektir. 

,.,, " . . . ı.,·tb ht b' bı·r· d"n daha me'L·ustuı· Bulsarıstan Al.manyaya ıeçıd ver- ı. • . • • k d b • kalandıklaı ı takdırde geceyı hapı11- ~ .n. · ır m " . •. : .• • · ' . . • . ı re.J\et <•tmıştır. meydanı tesis edilmiştir. Ya ın :ı u-
h< n t cirm('kted'rler. Bu ıkı Fr:mMnın hıç hırı yaşıyamaz. mekle, Alman kuvvet~ı aın~. ~~- * Ycni g<'Jen hmıuı;i muhasebe mü- ralıırda faaliyet(! geçilecektir. 

Fr:ııı ·ının dürt bir yanına clağılnn t~t"kbnlin Fran~mn ne Almanların ~~~.le, B~lkanlardalft .on dug~ dlirlimüz Bny Ha.san kazalarda devir KöyHi.' ü \'C başlannda bulunan f lflDll HIRSIZLAR1 
\'tizi rcc, binleret? Parisli hala kendi minn<>tiy~ ya~ıyanların, ne. d.e deniz çozulm~ane eebe~ .01!"\lf!b~e : h seyahati ~apm1ş \'l' dönmüştür. Faali- Nahiy ' mildilril ile Parti bru kı.ııhm- Limanda Tırhan \'apurunda. lbr" 
~hiıleriıw donmeğc muvaffak olama- m:nosu gı~·eml\"ec<'k kadar ırtıean ka- nda da ıtaret .ettıtıauzBs11~~ Utd yetlr-ri görUlen memurların t~rfil"ri nı tebrik cd<'riz. him oğlu Kamil, Ha.san oğlu amele I> 
mışlnrdır Pari. t.e kalanlar ise her gün çan k:ımqıların Fı·amıa<::ıclır. dUnyananh «Nihayet, 1 ·uaı· ~~ da _ li, İsmail o;;.Ju aemici Ali Galip, ~ 
i !erme gıt~ektc bc:rdevamdı~l~r. ~a.~- x eylemesine imkin hazU'l&Jlllfbr .. Da- D •• d ı ı ? med oğlu Aptullah ve Mehmed ".;/ 

: • • • , harp aa a•ı mı oluyor » s mı ara ~ 1 M 
0 Of'~ 

hında hıç bu şey olmamış gıbı goru- Ruzveltı"n mu··messı"lı· ha dün ~· llltılfflıplıtı anlatmanın onya a ne er o uyor Şükrü, -.·Apurda'ki fmdık çu.vaua~ı.r 
nen bu hal, aslında halkı o kadar sars- h · lıiı•· .. · e da.n fındık çaldıldwrmdan tıitUhn\l~ 

h~ıA l'kte k t l ru Utıar•••• a .. mıştı! k.ı' ö!a serSC?1 ı . n uru up Lizbonda H•elt.......,. taau tllll•n ictinap dır. _,, 
kcndılcrme g('lememışlerdır. et .......... il a..m.a ana hat- . -------------· 

.Mi.istevlıler hnlkın sempati~ini k~- Lizboıı. 2 (A.A.) - Ruzveltin. h iJ&lıı.e:ı. ;~,. 8 .. aristan BiR MHll~~YESTtŞININ ıda ~~lelere ;aimd1 mtaez~hr!ıklakr. da sa.t- ·'·.a başlamıştır. ....ı 
zanma:ra çalıştıklarından kımsenın Avrupada hu:;usi mümessili olan Al- ul.i...ııt nriltiıı nr ..ry tine. l'ıı.A ma a ır. ura a n ı es ı mezar Sibiryanın' diğer yerlerind<' soJ.,.. 
z IUnıden ı.ika~ eti yoktur. En çok. rast- bay Donavan buraya gelmiştar. 1 , •iW .... 'T._ ... ;.._:ıav. k ı1~deleddikytc şehir i~indtaen .mhAezaMrhkkları ta~ları <la ko.Idutağu gıl 'kbi mu~atf.az1 a edil: 30 . :l6 derece arasındadır. 
gelinen Nazi propaganda afişle~ınden Yakında tekrar Madride döneceği Ja~ Ta. ... ile -a•ll .... •m•· "a ır. ı an sonra .. n ı • ~ ~z mı.ş, \'e es ı şçı ı sana ıy" ~·em HOLLANDA iNEKLERi 50. 
biri kuc:ıgrncla bir Fran~ı~ çocugu ta- bildirilmektedir. ~,....., k~ Yerme.._,...,, ••ede- F..fe_.ndbı .mezakrllığınık d~rt bsenel evşt'fel sanlaktladetaüdkucl~ğk~a,ştınldmıştır. Moeo. CANLA BESLENiYOR 
şı)an bir Alman askerıdır. Altında .... Fainııt<-TlbldJ•• • 'J• sa· asn ır şe.. e ~ 1!1ı.)a . aş amı. ı. zar 1 ar m .. ürü ü .oura ~ t:ır.ı.l Teks'f -edilen süt fabrikafannd~ 
şoyle bir yaıı vardır: • ... • . h_....a lı....ti ......_.._ sW.i de M~za~ltk büyük hır ıtma ıle tanzım ~ne evvel olen Seyıt Ha~ıl ı~mınde birinin firmasında «ineklerimiz ç 

cNaziler, çocukların dostudur!> Trabzon. vılayet mechsı wW8111 ~· .... ecek h ... .::; ... ~m- edılmış. ~ollar açıl~ış, havuzla.: ya- bır zatın çok ~nt.era~an bır taşını <la bahtlıdır> yazılı idi. 
Oiğer bazı ibareler de şunlardır: . . W... • ~ .WılM• k _ pılmıs, agaçlar ...,.e çıçeklerle suslen- bulmuş ve ftmalı bır ~urette muha- Bu fırına, şimdi kutularının ill81' 
dHı~tevliler simdi 5000 ne yakın Trabzon, 2 (A:~·> - T!·alYLon ~ıla-r ~~; .... :;:~-·~ mişti. Burada şimdiye kadar hic bir faza altına almıştır. Bu taşta aynen ne şu cümleyi de ilave edebilir: #~ 

Fransızı he lemekte ve gi\'diı~kte-- yet umumi meclısı ~il~ .sabah vah B. 
18 B~~... li ~ · · Türk mezarlığında görülmiyen ölü Şunlar yazılıdır: cKan dırıltısından !erimizin husu~i bir rayihası ,.,. 

li · 1 Naci Klcımanın reıslıgınde son top· ™21 u 0 an kütüğü usulllnil de tatbik etmiye ölen Seyit Halil ağanın ruhuna fa. 
( r;lmanlarııı Framıada insaflı <la\- la.ntumıı .)apmış,. yeni yıl büıicesini ~ iatıW B ........ ~r Al- başlamıştır. Her ölünün vazıh adresi, tiha.» dır!~ ı-ı" 
randıkları muhakkaktır. Fakat izzeti 5l90~0. lıra ilzerınd~n. kabul ederek • ..,_.....,. ·~H .razdaı:, aile ismi, hastalığının cinsi bir sıra DONY ANIN EN Y A.ŞLI ACACI ' Hollanda&, her sene milyon ıt 
ııefı!I sahibi bir 1',rnnsıı kızı, bu hu- mt•saısınc son vermıştır. Tra~on kı- ~· iı tl .a. ,.. bm1Rtice bı- numarasiyle bu küLUğe kaydıe<iilmek- Dünyanın en yaşlı ağacı bir çınar- kilo !'!oğan yetişir. Harp dolayıslf.,r 
usüıki hisRirntını !IÖ\·le hulasa etmiş- .zıla~· kurumu senellk kongresı de hal- z~'*~ 1t• .. :ı1w.tr o~r, o t~- tedir. Döıt senedenberi buraya 552 dıı · ve Queensland (Avusturalyada) bu .~oğanlaı ı harice srevk~tmek 

1 
r: · kennde toplanmıştır. dı rdtdtialad•Mrek~e karşı~- ölü gömülmüştür. Mezarlıklar mü- dır. Yüksekliği 19 metreden fazla kanı \"ok 

Du manın merhametine müt;şek- x ~~hıat.clillıwldli•uz nasıl milm· dürlilğU her ölünün üstüne bir numa. olmama~la beraber tamam 12.000 Hoilanda çiftlik sahipleri, but~ 
kir olmak o kadar güç ki!.• ı gilİ• ) • • kun olur?·· . . . . .. ra levhası da koymaktadır. Bir ölil- seneliktir. ·oğanların inekler için iyi bir Y il 

İki Fran anın birbiriyle olan alaka- D z e ÇiSi .. B~lsa,lar böyle bar ~azıyeyı bu~ nün mezarı be., seneden evvel açıl- Greko - Rumen medeniyeti başla- olacağını dü.şünmüşler. Honan 
!arı gun g çtikte azalmaktadır. Bu - b~tün- un'!tmutl~~ rnuatak~l ~·- mamaktadır. Belediye mezarlıklar madan evvel, ilci misli daha yiiksek inekleıi, bida:}·ette biraz nazlan"!! 
nun ıetice i olarak Fransanın iktısa- ( BAŞT ARAFI ı NCI SAHiFEDE ) dıaele~ ~esre, 1:ürkıye taahhüc:llenn- için bir ele tarife yapmıştır. Mezar V.! dallı budaklı idi. lar, fakat sonra tatlı tatlı yc11'1

1 

dı \aziyeti h r J!Un IJirnz daha kötü- lannda bulunmaktadır. 1 dBenl nü.kial etllllfR aayılmıyacad~~ıtür .:~ kazma ve gömme 400, kapak açma, AME~IKADA ~EDI BOLLUCU başlSOamNışlaMr.ODA GERDANUiC ..J.. 
Jeşmektedir. Alman kıtalanmn Sofyaya gir~r u !'ariatant ~~ya~ın uı ·~ 150, b~ş yaşına kadaı çocuk. me- Amerıkada kedı pelc çoktur. En bir 

. Al ,,.Tx.: .. il d b' 1 va: .. yetten, meYkii itiharıyle, muhak zarları için de 200 kuruş te..;bıt et- azı 120.000.000 kedı \'ardır. Yalnız Nevyork, kuyumculanndan •tJI 
• • gırmez man e,..ı ı5 ı on n e .ır res- kak lrı" daha fena vaziyete di1fecek- ~i<>+ir Nevyork sehrinde bulunan kedilerin Mıı11r kraliçelerinden HatsheP. U~ 

Pet.en Fransa"'ı, biltun Fran,.;nmn mi geçid yaptıkları söylenmektedir. · F k k" · ık b' "'' · tı"':. iıç~ birinden clııha küçük bir ~,razi dn- Sof ya, 2 (A.A.) - 1ngilterenin tkarıy •• meat ifaatdnee e.çtmiar~yecı'ekpt"ır· m. an ı ' ır Mezarlık 14 ada halindedir. nele- sayısı 7 milyondur. üç bin sen:e evvel kullandığı bır :,,.-11 
danhğı aynen taklit etmiş, piyaıt-

hilinde kurulmustur. Bu küçük diyar- Sofya elçiı;i Rendell, dün gece geç l'a- ORHAN RAHMi GÖKÇE -diye ta)~in edilen bir tarife ile bura- SIBIRYADA SICAK 
da m mleketin zirai mahsulatının an- kit kral Boris ile bir görüşme yapmış- çıkarmış. j'o" 
cak Rekizde biri btihsal edilir. Halbu- tir. Görüşmenin nerede vukua geldiği 1 1 ı k Sovyet matbuatı, fevkalade bir Bu gerdanlığın büyülC bir ra ~ 

Krnsnoiak eyaletinde termometre, dünya müzelerinde mevcud beY 1 
ki bugün Fıansaııın nüfusunun yarı- malum değildir. şçı· erı· n sagv lilw iDi o- hadiseden bahsediyorlar. Sibiryanm kazandığını gören açıkgöz ku.yuo:ıı 

birdenbire, tahtessıfır . 30 derPceden lerin boyunlarındaki gerdanhk"f, 
6 derec<>ye çıkmıştır. Ayni zamanda aynin.i yapmifi ve milyonlarca dO kararnamesi buzlar çözUl.miye,. yağmurlar yağmı• kaza mı4tır. 

Tayyar.e Sineması el. 3646 
eLHAMRA Sinemasında ruma ................... , ........................... . 

BUGÜN MA Ti NELERDEN iTiBAREN 
Guzclliğine, Nefasetine, Harikulideliğlne -asla 

• iKi ŞAHESER FiLiM BiRDEN 
-1-

ELVEDA GENÇLiK 
F ANSIZCA SÖZLU 

doyulmaz 

Yaratanlnr Robert Donat 
-2-

Greer Garson 

B l LL UR K-ÔŞK 

. &Vekiller h~ etince tasdik olunan son kararname 
a~ı;; .. dar makamlara tebliğ edÜİÜiftir 

İşçilerin sağlığını koruma ve iş em· ibaret olduğu ve bu esaslara göre iş 
niyeti nizamnamesi hakkında vekiller yerlerinin ne suretle kurulacağı ve a
hey' etince ittihaz olunan karar, oehri- çılacağı hakkındaki umumi hil.küm) 
mizdeki aJAkadarls.ra tebliğ edllJ:ni•- ler nizamnamede tesbit edilmiştir. İş 
tir. İş kanununun. ıumulelü. ~ilın~ ye;leri kapalı, yarı kapalı ve açık ol
bulunan her türlü ış yer nnın ve ft-
ı;il~re ait Ucametph vesaire gı"bi müt- mak üzere üç kısma ayrılmıştır. 

~ 'temilitın haiz olması lizım gelen sıh- Kapalı iş yerlerinin irtifaı en az 
yaratanlar • Judy GARLAND _ Frank MORG.AN • Jack ffALEY hi vasıf ve şartların ve iş yerlerinde 2,58 metre olacaktır. Hava hacmi, a-

Fokı-ı jurııalda en son ve en mühim harp haberleri kullanılan ilat v.e edevat, makine ve dam başına on metre mikabı olacak
iptidai maddeler yüzüncı.n zuhuru tır. Kapı, pencere ve ışık tertibatı, ha-

TABU RENKLİ 

SBantlBr •. BİLLUR KÖŞK - 3.30-7.Se.--. da başlar melhuz kazalara ve sart b&4'talıkl&- raret, havalandırma, temrzlik, yemek 
9 EL VEDA GENÇLiK - ı .30--5.»-9.30 el& ra mani tedbir ve vasıtalann ve her yerleri, tükrük hokkalan, helilar, so-

Camarteai ve paaar sünleri l 1.30 4a ilive ..... sınıf mOesaeeelerde İ.IJ kazalanna kar- yunma yerleri, ieçi Jkamet«Ah1an hak-
DlKKAT - Her 8'ÜD ilk seanslarda ucuz liatlla iki filim. l1 ş it yerlerinde bulundurulmuı mec- kında nizalnııamede ieçi lehine çok 1e-

•••••••lill••••••••llİI••••••.. bari olan tedavi levazımının nelerden rinde hüldlıtller mncuddur. 

CördQU rajbet ve talcdirlete 1aartı ~ f~larla ~ 
proaramlar tertip etmektedir. B• haftidııf.,,ft»sra...cla iki filim J 
~.rinden mllkemnwltlir. Tarihin'-w clhahın tanımmt IMi 
beatekirı 

VERDININ AŞKLARI 
Hayata ve bu meyanda Aydala Traviata - Risoletto sihi öbne• 
etet'lerini l'öateren büyük film. 

Oynıyanlar: GABY MORLAY -BENIAM1NO C~ 
MARIA CEBOTAR1 

ikinci ilm 

KiM ÖLECEK KiM DÖNECEK 
Oynayanlar: Che•ter Moniil • Ltldl 8olt 

Tarafmdan OJ:D&llDllf maeera ff ....... filmi 
Buıiln Pa:ıar; oyun mtleri l 2,30-3,30 9,80 ._ .. VEltOI • 

2 • · 1,11 Kla ıa.eıekJ Kt. .... : 

1. ...... ~B~uı:.;•=Dk~===·1.1;m;;~t.er==~b=·==;..1 
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3 MART 1941 PAZARTESi 

13 - 18 yaşına kadar 
ilk gençlik devresinde yapıl

lbası fay dalı beden hareketleri _ 
1 

Umumiyet itibariyle ırkımızda kız- azanın ahenktar bir surette neşvüne
ar on iki :ile on üç, erkekler on üç masına hizmet etmiş olmalıdır. Eğer 
le on beş arasında bühiğa ererler. ihtiyaç hasıl olursa beden terbiyesi-
Rüluğun iyice vücuda yerle~ebil- ne ~ir doktoruı;ı yar?ım etmesi ve 

ltı~i için vasati olarak iki sene geç- hatta . bazı na_zık vazıyetlerde ona 
~esi Hizımgelir. Tegaddi üzerine te- yol gö t~rnrnsı llizım~ır • .. 
ll"leri ise üç dört ~ene devam eder. Beş yuz veya sekız yuz m. koşu 
BülA ki w ]ara baznıı on beş yaşındaki çocuk-

. uga erme· e evlenme çagrna 1 · t' k tt• 'ld"w· · k d f 
tırrnek ara mda da beş altı senelik . a;ıı: ış ıra e ırı .. ıgı~ı . ~ç e a 
bir ınü<ldet geçer ki işte buna ilk ıçımı~ ~ızhyaıltlk g.ormilşu~dlir.. Bu 
tençlik devri denilir. n<;_ buyuk ''c .a.ffe.dılm~z bır ha .. adır. 

V" .. .. ~. . . . Eger yarışı bıtırdıklerı zaman bu ço-
'Ul ucud~~- buyuk degışıkhkler:n hu. cukların yüzlerine dikkatle baktmız-
~ike ge!dıgı ?u dcvr~ _h~?·atın en ıın- sa, uçuk .benizlerinin, bembeyaz d~-

deuelermden bı:ridıı · daklarmm, bayılacak kadar bit kın 
e On dört yaşındaki bir gencin vil- hallerinin her halde siz ele farkınn 
hUdundaki azanın nesicleri henüz ~aw vnrmışınız ve bu hal sizde de çok fe
f'a .tamamlanmamıştır. Bu ya takıler na bir <tesir bırakmıştır. O dakikada 

1~tıy-0Ioji bakımından çocuk addcdi- kalplerini dinlemiş ol:;anız dakikada 
~rler. B.u~lann m~ka.~·~et.~:~~ Yl iki ~·üze ~·akın, ~elki de daha. f~~la 
\•daleleı-ını,n ~-~vvetı gorundugunden attıgını h.isseder.sıniz. İhtimal ıçınız
tıe zannedil~ıgmden ~ok. clnhn .. znyıf. de genç.lerin kalbi sağlamdır. bu k.a
·.r: T('neffüs hareketlerı büyuk de- dar yorgunluğa tahammül cdebi1ır, 
yışıklikler gösterir. Bu yaşt.nki genç- diyenler bulunacaktır. Hu m0ta1ea t kuvvet ve mukavemetlerinin tam doğrudur. Yalnız sunu ıln hatırdan 
{arını bilmiycrek kendilerini haki- çıkarmamak gerektir ki bu gibi mü-
atte olduğundan daha kuvYetli zan. sabaknlann sık sık tekerrUrü, kalp

nederler. te lezyonlar husule getirebileceği gi. 
<l' 'I'erbiyecfü~rin bu husu lıırı nazarı bi tevlit edeceği iştihasızlık ')-'ilzün
kıkkate alarak talebelerine fazla llen de gençleri zayıf düşürebilir. 

U\"Vet ve mukavemet sarfettirmeğc Spordan ve beden hareketlerinden 
~hebiyeı \•.erecek hareketler yaptır- beklenilen fayda bu mu<htr? Şüphe-
arnası lazımdır. H<.'r talebenin fizi- siz ki hayır. Çocuklar koşmalı. sıçra

l'~lojik kabili)·etile mütenasip \ "C tcd. malı, oynam:,ılıdır. Fakat kendi nrzu 
l'ieen artan \'e zorlaı;an mu ıtnzam ve istekleriyle ve arasıra dinle•1erek 
etzerslzler ya ptınlmalıdıı·. 14 - ı 5 kosnıahdırlar. Yoksa müsabaka ka
~ıt.cıına doğru ilk genç.lik de\Tl'siniıı zanmak gayesiyle ve bahusus bu ka
h şlangıcına d~IH olan teznhül'ier dar uzun Lir me~afe dahilincl<> de-
aş gö:;termeğe baslar. Çoctıl{ bir- ğil.. 

(ANADOLU) 

lzmir Vilayeti daimi encüme
nJnden: 
118 941 tarihinden iUbaren yirmi giln mUddetle kupalı ınrf usuliyl~ 

eksiltmeye çıknrılan iş: IUesi-Selçuk-Arapçı yolunun 2+400-12 +500 
kilometresi anısındaki pıırça ile h:.ırnbeyp giden 400 metrelik ~ubedeıı 
!11Ur<!kkep birinci kı:;mın, toprak te:wiyesi, sm;n ve sınai emlak in~antıdır. 

2 - Tahmini keşif bedeli -134685- lira 66 kuruştur. 
. ~ - Keşif evrakı turbılik yollar mn.ıtaka müdilrlüğünde mevcud olup 
ı..;tıyenler parasız olnrak suretlerini -alabilirler. 

4 - Eksiltme 20-mart-941 tarihinde perşembe günü saat 11 de İzmir 
vilayeti daimi encümeni odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı -7984- lira 28 kuruştan ibm·ettir. 
6 İstekliler bu iı;;e girebilmek için ihale tarihinden en nz sekiz gün 

en-el turistik yollar ınınt:ıka müdürlüğüne müracaatla ekiiltme snrtna 
mesinde yazılı ehliyet YE'.sikn~ını nlncaklaTdır. " 

7 - fstekli~r 2490 ~:ıyılı kmıuıınn hükiimlerine uygun bir şekilde tan
zim e<lEce~~ı i zarflarını ihale güııiinde saat ona kadar ''ilavet makam · l 'T. • • ma 
tewh ec ereK mukabılincle makbuz nlrnalar,ı. Jaz1rndır. ı 3 806 

lzmir Defterdarhğından: 524 

Osman oğlu Maksudun Başdurak şubesine olan 299 lil'a 49 kurus 
Kazanç vergi.si borcundan dolayı h'aciz edilen ikinci Karata~ 150 sn~ 
yılı Sakızlı sokağında 5 kaptı No. hı ve 960 lira kıymeUndeki Furun 
Vilay.et idnre. hey'eti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkaw 
rılmıştır. Talıplerin 5 Mart ' 941 Çarşambn günü saat 16 de Vilü,·et 
jdare hev'etine müracaatları ilim olunur. 12 19 26 3 

lzmir Vilayeti Daimi Encüme
ninden: 

l 3/ !l41 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle kupnh zarf u~uliyle 
eksiltmeye çıkarılan iş: l~fes-Se'lçuk-Arapçı yolunun 12+500!-26-4-460 
kilometreleri :ıı·nsındnki ikinci kısmın toprak te:-;viyesi. ŞO:'i:t ve sınai imn
lat inşaatıdır. 

2 - Tahmini l<eşif bedeli -103087- lira 9 kuruştur. 
~ - Keşif evrakı turistik yollar mıntaka müdUrlUğünde mevcud olup 

isti.rcnJcr p:ırasız oiarak ı;uı'i!Uerini alabilirler. 
4 - Eksiltme 20-nıart-941 tarihinde perşembe günii saat 11 de lzrnir 

\·ilayeti daimi encümeni o<lnsın<ln kapalı zarf usuliyle ynpılacnktır. 
:> - Muvakknt teminat miktarı -6705- liradır. . 
6 - lsteklllel' bu işe girebilmcl< için ihale tarihin~n en az sekız gün 

f'Wel turistik yollar ınmtakn miidiirlüğüne mürncnatla eksiltme snrhıa-
me.siııdt> yazılı ehii)·et '" ~ika:mı alm•nkhmlır. · 

7 - istekliler 2J!:l0 sa.rıh kanunun hüklimlerin~ uygun bir şekilde tan
zim cdec<'kl.eri ;mı flarını ihale giinüncle saat ona kad:ır vilfıyet ınnkamı
na tc\.Cli e<krek mul,:ıbilindc makbuz almaları lazımdır. ı 3 805 

denbire boy atar. Adaleler zayıflığı- On nltı ile on sekiz yaş ara.:;ında 
111 llluhafaza et.mekle beraber azalaı c;ocuğun beden terbiyesiyl e mükellef 
llzar. Dizleı de bfr ağırlık. hafif ağ- olanlarııı yegane dikkat edecekleri 
l'ıJar hi sedilir. A ap bozuktur. Gecı noktn çocuğun sıhhati olacaktır. lzmı•r defterdarlıg"""' ından• 
h~kuları baznn buhranlıdır. :ı-;?1 ufak 'ııor hareketlerinin en fnzla ze\'kle • 

1 
•r seye- kıımak,. inirlenmd< gihi hnl. yapıldığı bir devre \'al'sn o da ilk Halil Zekinin Ba~turak şubesine olan 44 lira 26 kuru§ ka:z.anç vergisi 
Pr rnü~hede edilir g~nçlik devre;:,idir. Yalnız burada ı borcundan dolayı haciz e<flen Bayraklı Merainliıi demiryolunda ki.in 
. Bu aewe içinde bulumın her gen- dıkkat edilecek mi.ihim nokta, yaptı-1 190 lira 20 kurut kıyınetindeki kulesiyle tarlası Vilayet idare hey'eti 

Cıh rnu1rnvemet \ e ku\'\'e1i azaldığı nlacak hareket.terin, çocuk lamı di- karariyle 21 giln müddetle müzayedeye ç1karılmıttır. 
"'in onlara yorucu hareketleı vaptır- maği yorgunluğunu giderecek b!r eğ- Taliplerin 25/3/941 Salı günü saat 15 d,. Vilayet İdar,. hey'etfoe 
arnalıdır. Oyunda onları kendi hal. lence mahiyetinde olmasıdır. müracaatları ilan olunur. 3 8 ı 5 ( 817) 

1 l\ne bırakmalı ve eğer i:st cmedikw Raı•yoııc•l ve ihtiyatlı bir beden tel'- ---
l!ti bir OYUn va rsa zorla bu OYltna biy~j tatbik ederek \'ÜCUdlal'llU la- lzmı•r defterdarlıg""" ından•. 
~·ik etmemelidir. ÇiınkO on :.ı'r bu ,·ıkjyJe iııki~af ettiren gençler. Nl ew 
'):unun yorgunluğuna tahammı.il edt• kiz ya ı-;nrn g~ldikten ı;onra eğer keıı- Abdurn,hmaıı oğlu l\lehmet RaRimiıı Haştu: ak şubesine ohm 4::>2 lira 
~1.receklerini takdir etmiş ve ondnn dilerinde .-porun her hangi bil' şuhc- )Iilli Emlfık satı .. bedeli borcundan dol:ı) ı haciz c<lilen Birinci Karatnş 
az geçmişleı dir. sine karşı he\·es ve i tidat göri\yor- Post:ıcı Ali Hıza sokağında k~1in ~ski ~!1 yeni 35 1 sayllı ve 864 liru kıy-

(f Bu yaştaki gençlerin bilhassa be- ları>a bu sporu yupnrnktn artık ı-ıcr- nıetiıı<leki evi ile dükkanı vilayet idare ht\\ 'eti kar:ıriyle knt'i ihalesinin 
U ~11 terbiyesiyle mükel1ef olanlar best bırakılabilirler. kı ası için on gün müddetle mtl"n~ e de) e çıkarılmıştır. 
f ıerine çok ağır ve nazik bir vazi- Göğüsleri dal', kalpleri zayıf. cüm- TaliJJiel'in rn 3 ~'41 Pcrş ,•mbe günli ,;:ın 15 de Vilayet idare lıey'e-
g e :llnıışlardır. Bu itibnrln müt-ehns- lei asa biyelerinin reaksiyonları şid- tin<' nı ürncn,ıtln: ı iliın ol un ur. ( 818) 
\~s bir doktorun kendilerine yardım dctli ge11çlerin hiç bir munyen~.:e ciı- - ---- -------
de ırıuavenet.i temin edilmiş olnrnlı- bi tutulmndnn spor miisabnkalsll'lna K k l /zmfr befod:iyesindcn: 
r 1~· Terbiyeci talebesini daimi kont- iştirak cttiı-ilnıcl"ri kadaı· hn~aıı lıir aya spor arı 1334, 1385, 1B61, 11362. 1363. 1366, 
~o ''c. nezare~i. al~!~d.a tu.~acak,. ve hareket olamaz. i ~1.rn~: 2. (A.A.) .- ~'i~ay~,t ~ny:ık- 1368, 1:169, 1370, 1371 ve 1379 sayılı 
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V.zmir Levazım Amirliği hahları! 
..... , ......................................................................................................... . 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundanı 
ı - Askeri ov,;u f•n on bin kilo irmik 5-3-941 pazartesi gilnu sa:ıt 14 

de pazarlıkla alınacaktır. 
2 - l'ttuharnrnen bedeli 2500 liradır. 
3 - Kat'i teminatı 375 lirndır. 
4 - İsteklilerin pazarlığa 1ştirak etmek üzere .Manisadn askeri a

tın nlma komisyonu başkanlığına müracaatları . 
18 21 25 3 

lzmir Defterdarh2ından: 
Hav.er ve Cevdetin l\lunmeJe ve 1stihliık vergileri şubesine olan J 056 

lira 88 kuruş lstihlfık vergisi borcundan dolayı haciz edilen Akdeniz 
mnhalle..;inin Mimar Kemaleddin caddesiııde kain 82-84 sayılı ve 960 
lira kıymetfodeki mnğaznnın borçlularn ait olan 8 hissede 2 hissesi Vi
layet idare hey'cti knrmiyle 21 gün miiddetle milza:yedeye çıkarıl

mıştır. 
Taliplerin 5 Mart 941 Çarşamba günü saat 16 de Vilayet idare 

hey'ethıe müracaatları ilan olunur. 12 19 26 3 (526) 

D. D. V. 9 nci işletme komisyo
nundan: 
Muhammen bedeli 22900 lira olan \'e işletmenin bir S('nelik ihtiyacına 

tekabül eden 120 Ton miktarrndn dökUm işi kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye çıkarılmıştır. 
Münnknsıı 121 31 fJ41 Çnrşamba gilııil saat 11 de Sirkecide 9 uncu İşlet

me binasında A. E. Komisyonu tarafından yapılacaktır. 
!stek.lilerin ayni gün saat Ona kadar kanuni vesaik ve 1717,5 lira temi

natı ihtiva edecek olnn kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

25 27 1 3 (724/1826) 

T. C. Ziraat bankası 
KURULUŞ TRIBl 1881 

~rmayul 100,00,000 Ttlrk lirası Şube ve ~an adedi Hl 
zanıı 11• TiOQrC Bn- Nrri Bcınka Mwa.mmlm 

Para bfriktirenıere ~.lSOO lira ikramiye verece1' 
Ziraat bankaaında kumbara ve ihbarsız taaarraf hesaplarında en 

u. 60 lirası bulunanlara senede dört defa oeldlecek tur'a ile aoaiıdaki 
pllnagöre ikramiye daiıtılacaktır. 

hteı ifrata gıdıldıgını görurse der- Beden terbive.i bir mu\'nzene. t:ık- lçıl,ııı, knılı mınta.ıkt:ııd.ı ç.tlı~ınalu~ . ı k l N 'be. dd · · b" 
aı bunun öniine e ecektir. . , . . w • • • • ıınn de\'nm etmekteclırler. Erzurum so <a lar a • .ecatı ; ca esının ır 
İşte bu hususa ~a~an dikkat eclii. dır \C ıhtıyat meselesıclı~'. Tntb.:k e.dı- hursmıcla yetis.en b!r eğitmen her giin kısmmdn mevcud mol?zlann kaldırıl-

4 Adet 1000 Liralık 4.000 Un 
' c 500 c 2,000 c 

ll'ıerniş olması sebebiyledir ki zaman )~~ek usu.llcr her ~enc·ı~ \~azıretınf> miinaYebe ile gençle-re kayak :-ıponı öğ- 'ması ve yerin tesviyesı ve bu rolların 
zaınan vukun gelen ağır kazalardan gore te!:ibı~ ve ~~yın. edılmı~ olmalı; retınekteclir. Köyliilerimiz de hu spora iki tarafına yeniden 3222 metre kesme 
~olayı çocukl~rının sakat kaldığım d.ır. I_Junlnrın ~ostenşten zıyadc> te- yakın :ılfıkn göstermektec1irler. kordon çekilmesi işi, fen işleri mOdQr-
e Yahut tahsillerini vanda bırak- ·ırlen nnzan dıkkate alınmnlıdıı'. ı ıu~·· d k" k 'f . rt . . 

ll\ k • !'\ ı • t • 1 · rl • k • 1 · d l · f 1 d'kk :ı ·ı k gun e ı eşı \e şa namesı mucı-a mecburiyeti hnsıl olduğunu gö- • a ı sana a emın e, !-;an at. aı·ııı :-;ın c c e en aza ı at '!cıı ece . . 
ren ana ve babalar her türlü spora yalnız ilim ,.e t eknik hıısusımôaki l lrn~u:o, yaptınlan haı eketlerin müs- bınce kapalı ıar.flı ek~ıltmeyc konul-
ltarşı nefret hissi beslerleı'. şöhret~ ile iktifn olunmıy?r, ortnr:ı 1 bet ııetic':ler. ,-~rmiş olduğunu gör- muştur. 
Yaş biraz daha ilerleyince, .rani koydugu ~serlerle kıymetı daha. zı- mek keyfıyetıdır. Keşif bedeli 11142 Jh·a 47 kunış, 

on altı ile on sekiz arasrnda. artık yııde takdır olunursa, beden terbı~· c- 5· K. muvakkat teminatı 836 liradır. İşin 

' c 260 '. 1,000 c '° c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 .c 
120 c 40 c 4.800 c 
160 c 20 c S,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içiDde elli liradan atalı 

.tlfmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmi fazlaalyle ftrileeek*· Kur'alar eenede dOrt defa, l eyl81, 1 bırfnd kAmm. 1 mart, ve 1Jla.. 
llllraJl Wiblerinde ceklleeektir. .J 

Ço~Ukluk devresi geçmiş ve gençlik # 1\ beckli. arttırmaya çıkmılacak arsa 

~gı başlamıştır. K~mikler kalınla - Şark Sanayı· Kumpanyası ·ouknbilinde tc<live edilecektir. İhale- .. ~. adaleler de birdenbire inkişaf I" " ır 
~ll'ıiştir. Yorgunluğa karşı mukavc- ,i 17-3-941 pazartesi gUnO saat 16,80 Yayaköyde 

Bin bir çeşid 
Bakkaliye 

' 
.et artmıştm Bu yaştaki genç ken- T A Ş den iadır. 2490 sayılı kanunun tal'ifatı 

dıni daha mukavim hi ~eder ,.~ kuv- • • • .ıahilinde hazırlanmış teklif mektup· 
\'etini sarf e'tmek iÇin fırsat arar . 
. Bu devrede adaleleri çnlıştırmak lktısad Vekaleti sanayi umum müclürlüğil 28 Eyllıl l~MO turih v 12486 'nrı ihale glinil saht 15,30 n lrndar en-
faJnanı artık gelmiştir. Teı·biyeci ta- No. lu tezkeresiyle vaki olnn tebliğe ııazarnn marnulf\tımız ııamuk ıplik ve .. nn1".!n riyasetine veri!il'. 
~belerine kuvvet ve mukavemet is- kaput bezi fiatleri aşağıdıı gösterilmiştir. 28 3 8 15 
tılzarn eden hareketler yaptıracak- İplik Vater Katlı Bilkiilü (kıvrak) 

785 

l'. No. Kuru~ Kuru~ Kuruş 
~ Fakat burada da teenni ile harc-
et etmek ve ifrata kaçmamak rn

~11l'ldır. Çünkü tahammül kabiliyeti 
~l't.ırıı., olmakla beraber bu mukavc
tlıet henüz daha azami haddini bul
~a.xnıştır. Bu itibarla muhtelif azanın 
lıyolojik mukavemetlerini kırmak
~ çekinmelidir. Her aza birbiriyle 
~Uteııasip olarak inkişaf edecektir.! 
d Unlardan birinin diğerine nazaran ' 
\ı •ha fazla inkişaf etmeısi sıhhati 

1 ıtıumiye üzerııid2 derhal tesirini l 
tôatennekte geçilemez. Egzersizlerin 
~~icen yapılması kal.bin ve ciğ~r
~;l'in muntazaman inkışafını ternıne 
U •rdım ettiği gibi cümleyi asabiye 
r ·terinde de nıüsbet tesirler gös'te-
ır .. 
liakiki bir atlet. tipi on sekiz ya

~ndan aşağıdaki gcnçleı;de aranma
·•ıahdır. 

Günün uzun saatlerinde mektep 
!\tratarı üzerinde oturmanın tevlit 
t'<tebileceği hafif kamburluk veya!ut varisi vücut deformasyonlarını 
ı.ıUzeltmek için en faydr I · neticeler 
\'eren terbiyevi egzersizler on ile 011 f ltı yaş arasında yapılan jimnastik
erdi.r. Gençliğin bu devresinde vü-

)Ut iskeleti iyice kemikleşmiş, adalc-
er de henOz daha inkişafa başlama. 

tl'ıı.ş olduklarından bunlara istenilen 
~~kli vermek imkanı olabilir. Bun
clen dolayıdır ki bu yaetakilere be
dUen hare.ketleri yaptınlırken h'er tür. 

ifrattan sakınmalıdır. Yaptırıla-
Ctk hareket ve epentzJer batun 

12 
14 
16 
20 
24 

Kaput bezleri: 

650 
58f> 

655 
705 

Tip D. 

90 cm 852 

595 

790 

,Tip E. 

85 cm 879 

690 

Tip G. 

75 cm 750 710 
Gerek iplik ve gerek kaput fintlerimiz beher lop için fabrikada teslim 

peşin fiati olup ambalij ve nakliye masrllfhırı müşı..,riye aittir. 
·-·~-_.._......_ .. _ 

P zmir p2muk mensucatı Türk Anonim şirketini 
Kaput bezi satış fiatleri 

Tipi Eni Sm. 

36 Metrelik beher 
topun bedeli 

Kurut 

818.-
918.--
879.-
874.-
800.-
178.-
710.-
749-

tattf flatldir. 
ittir 

Beher 

AL SANCAK 
lst .. yonu karıııınd• yeni açılan 

EGE 
hususi Hastah-:tnesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

ADıL BiR 
• I 

Her ıube1e aid hutalar kabul ve mll-

tehauıaları tarafından tedavi edilir. 

Müessesede her zaman 
doktor bulunur. Tel 2918 

v 
magazası 

ALİ ARKAVIN 

1 
Toptan ve perakende bakkaliye, hırdıvnt, kırtasiye ve baskı 1 

• işleri de yapılır. 
Hariçten gelecek her hangi bir sipariş müşterinin arzusuna göre teslim 

edilmek .eartiyJe de kabul edilir. 

T. iş Bankası 
Küçük Tasarruf Hesapları 

1941 ikramiye Planı 
Keşideler: 4 Şubat, 2 May1s, 1 Ağustos, 3 ikinci

teşrin tarihlerinde yapılır 

1941 İkramiyeleri 
1 Adet 2000 Liralık 2000.- L:ra 
3 « 1000 c - 3000.- (1 

2 • 750 « 1500. « 
4 c 500 c - 2000.- c 
8 « 250 « - 2000.- c 

35 « 100 c - 3500.- « 
80 c 50 « - 4000.- « 

300 • • 20 c = 6000.- « 

Tllrki1e lı Bankaıına p&Ta yatırmakla :yalnız para biriktirmit •• 
f aia alllllf olmaz, afllf samanda talün1zi de deoemit olurıunu. 
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• Alman aıanşı ve a 
Çinçar Markoviç SON D"AKIKA: 

... 
aç 

. 
Afrika harbi 

Alman kıt •aıarı Bulga-

BBŞİ taş ta ımı, ıstanbul bölgesi sam .jgonu oldu 1!:'~:; s~~~:ı'!si~nd~ş:~- 0::1g~:1:pdeı~:~en ( BAŞT::=~~~:~r::~:FEDE J 
Bclgrad, 2 (A.A.) - D. N. B. ajnn- Aııkı.ra, 2 (llu:-;u i) - Bugtin 19 Bugün ~tnrl~ unuı gelen val: doktor 

Bulgaristanın Üçlü pakta 
iltihakının Yugosla vyada 
sukunetle karşılandığını 

bildiriyor 

ı, Bulgaristanın üçlü pııktn iltihnkı- m,ı\ ıs ı-.tmlında c:ok h".r<'cı.nlı futbol Lutfı Kırdar, <'11 iyi bir oy'tm çıkara· etm!ştir ları göndermek için münad~ iateın~· 
nın Yugoslnvy:ıdnki flkislNini "'öyle r1Hi abakalnrı olmuştur. ı ıak galip gelf',cek olan takıma \'erilmC'k Hariciye Nazırı tir. 
bildirmekt:ediı·: tik O\'tın, Ankaragüciyle D ... mfr por iİC'7.cıre centilmenlik kupnsmı B('şiktaş it ,. 

1 
. Alman hükumeti: bu müsaadeyi j.-

«.Bclgrndm salfıhiyetli mahfill ri. ara uıcla oorc.vnn etmi H 4-0 Anka- kııtlhınıırn \ermiı: vı> müt .. :ıki1'"H mO- aıuan suvarı• erı ,. 
B 1 · ·· lil kt ·ıt·ı k " '" v terken, bu kıtaların vazif eainin ı 

u gnrı~tanın uç l>U. ~ 1 ! ın ·ın rag·üciı lehine ııoticn)(>lllllİf~tir. s:ıbnknlal'U bnşlıınmıştır. De~ lıal v.ral naı·bı· ta-
Likunotlc: knr~ılamı~lardır. Ba. vcki İkinci m.ır·, gümin en mühim k.ır.;ı- İlk 

0 
u D b h .1 G 1 ... ı Tı nı mania mukayyed bulunduğunu ve ht· }"'"l f . . · 1 p 1 • " ~ n, ı'<'neı a C-2 ı e :ı nL.tısn- 'ı' 

ı o un, .ın1ın n~<>ra:;ımınc c .u garı: la~muı;ını leskil Nmiı:ıtir. Ikmir"poı·- ray tnkıınl:ıl'ı arn. ında cerevaıı etmiş Top ateşi karşısında rafından kabul olundu definin d e, Balka nlarda aulh v~ nı 
tanın ko~ş~ı mılletlerle do, t~~c mu- la .Mnskdpoı· takımlııl'ı mw•ındn CP- \C 2.1 Feııerhalı<;c Jehiııc 'neticr:leıır mın muhafazası olduğunu be)''11 

!uıS<.'betlermı mu~afoz.a eclece~1ne. dr.- l'f'~ an ıd n hu nuıc, 2-1 DPmir,.;poruıı rnisliı-. ~Jıit •.LkiLen. matbuat takımı dörtnnlla . kaçmag"'·a Bdg. ud, 2 ( A.A.) - İncil'i ziyu- etmiştir. 
r hc:ymmtın~n, ~ılhn~~m memnunıyeı gaıihb etiyle nı:tic<'lenmıştir. ile h:ıkcml r takımı nra"'ında b.:rrıbt>r- l't't için Budap ·~teyç git mi~ ola'l Yu. nıll 

I<' Zlrnrşıland.ıgı ~oyleıhııf):lolr. . P 1 . IstarıLul, 2 ( H u~usi) - Blilgc:' fut- Jikle nC>tic 1 nf'ıı hiı· nıac ) apılmıştıl'. ha Ş [adı/ gosla\') a H arici~·e n:ızm ÇinçHr • Iar- Alman hükumeti, Bulgariı.t• t• 
~ıın~:cı~. sıyası !11~ ı erı, :·~ C!'nrı.· bol şampı\ ona ma<:bı 1 !!' >çl 11 hı ft::ı t\·üııcli onııı. B iktn. in muhtelit • ko\'İ'-'.: lıugün lııırayn <lciıınıiiş 'e doğ- sulh siyasetine ve komşularına kil'. 

tmı~!ı u.ç!u. p~k~n ıltı_lınkını .. ~udı:cleı:~ on:ı "rmi,..tir. Boşil,t.:ı:- tnkımı hiç ye- tıık m Hl .hında c ·r yan c:tmis V<' her . Krılme, 2 (::>. 21 :.ı;; .~~t' r:ıdyo n~- ruca --nr.aya giderek, kral mıiLi Prenı: olan a hdi vedbele rine mu1rayir h~ 
tabı! ~ıı ırıkı .ıfı ol.ı.rnk k.ı ')tıl c>tmı nilm diginc)"ıt. ı..,11 nhul nm)Jİ\ omı cı). iki t.ıl 101 çok i.ri 11,,.ııı)•arnk. m.ıcı :~.3 rı.r:ıtın~nn) -. Dun ogleden ..:onra Pol üırnfınd:m k:ıbul olunmuştur. bir talepte bulunmamıştır. Bi1•1'11 

lerclır. , mu tur 0 ıal •rliklP lıitiın;istir neşı·e.dılr>ıı tc:bJığ: . . . . Hnrkiye nr~~ıı·ı. kı-al nnibini•ı ya~ Al h " k A t/ k 1 rnııl' 
Zngreı,teki İngiliz kon:>olo.:ıluğu ik· · Erıtr~dc Keren ·ehrmın şınıu!nıden nındn uzun muddet kalmış1ır. man u ume " ornşu arı ~ 

tısad ~finiıı, İngilizlerin Yugo.ılnvyıı · ----- ilerleyen İngiliz kuvvetleri, ~chrc gi-ı meriye tte ola n dostluk muahede~~,. 
daki mümessillc:rinin YugoRlfı\•yadn unan·sta So netler bu"dcesi den mUlıim bir yolu elde etmişlı·rdir. 1 Eden . ni ve ayni 2a ma nda kom, umu2 ''ı. 
kalacnklnrı giiıılerin ~ayılı oldnihmu a . . !J , i Habeşist.andn 'l'nna gülüniiıı şima-1 kiye ile geçende iınu edile n ve lJıl, 
söylem~si manidar gôrülmüstür. iinde Gondnr şehrine. cloğı·u ilerleyen rr A gar hükU.nıetinin sulh siyasetini bil' 

Fransa cevap verdi B d Brltrıny:ı kuvYctleri, mU\·nffakıyetler .ı. aggare ile Una.'l/a d it' 
Şiddetli bir zelzele o\du u sene mü afaa işlerine kuznnmı~lardır. kere daha e hemmiye tle kay e)'· ıi· 

13 mi !yar ruble fazla Gozznnun zaptı için yapılan hiicunı- vardı miş, bcyanname )\i hauelen nazarı 10 
lar ela, Tana gölünün cenubunda Dor- Atina, 2 tA.-A.J _ fugiltcre Ha- ba r a almı.ştar. Bu vaziye t dahiliıı t 

taiıs~sat konmuştur r~)e.açılnıı tııp aleşind~ itnlyan süva- riciye nıızııı Eden vc: Genel kurma' ve bütün hadiaeleri a özönünde tııt· 
rılerı knçmağn bnşhmuşlardır. Habl!ş . ~.. . .. · l kt B ı h "'k. f rnt.111' CevaJ>i nota hakkında Zelzele 

• :\f.<:>:-. k_ovc1 •.. 2 (A.A • . ) - So. v_yetle.r vatanrınr.·erJeı·i, 1tal,·anlam mühim lı b •. aşJ,_nnı .Sıı Co.n Uıll, bugun a kşanı u an aonra u gar u ume a; ~ 
ı " t ·ı kt d" - b 1 - k k " 1 t t l t'"' " leketimtzfn ve milletimizin yatarıı' ı ma uma verı meme e it Larisa kasabasında bü- il" ıgıı~m yu ·~e . .;)ovyct ~~cısı, a 1 zayiat. ,·erdirmişlerdir. Buradaki şe- tızerı tnyy:ıre ıle buraya gl'lmişlcr- t· 

Tokyo, 2 (A.A.) - Japon hukOnıt·- •• dC'v~·<'.s.ııw ~r~ıccl"n. evvel ~lu~ı 19~~ se- hiı'lerin sümtle tnhliyi> Nlileceği an!n- dir. Edenin geleceği JM!Urn olma- haklarını korumak ve muhafaza t. 
tinin istihbarat ofi~inin bilc1irdiğin ~ yuk hasar at yaptı 3e:-;ı ~.ü1?CrP:sııı1 •. ~asdıdk t>t~.ıhş~ır. fBuldcJek- sılmaktadır. <lığından, rnu\"alntmdn nıc:rasim va- mek arzuaiyle ve Almanya ile suJK': 

F b · ··k ı · · A ll e llllll .ı na ,hmın n mu ım az; a .ı - 1.t:ıl.rnn somnliı.in.dc hrll'C•kfü. sürat· l"·"'lmnmıl'i.ır. ~ · riıt.an arasında mevcud dostluğu"' gör<'. • ransız üyu e cısı r.->!>n tı· Af 2 (A A) Dün saat G da vaı dır. k .,ı ~· ı 
ri 1 giln öulc üzeri hnrici,·e nazırı ına, · · . .. . le ıııkışııf etme f('dır. El T.' ı zarı itibara alarak ve Bul•a r de" e-

' '· r. • • "· • .. Llir:Rada cok şiddetli bir z ~ızele olmu - . l ?~.1 . cııesı budce~mde . S'l\·~·etler N aerobidc nqreclileıı tebliğ: ~lıCn, ~r~ .ikinci J orj tarn fıııdan .. ıı· 
Matsu?kayı zıyaret c:derek JUP'lll hu- tur. Biinık hasnr \ ukun gelmiştir. ln- bı~lırı mudııfnn ınn 70 mılyar 900 kılyan sonıaliı-iııde znptcdilmiş 0 _ kabul edılmıştır. tinde mevcud kanun ve nizamın ~ 1 
kOrnetı tarafında~.) ~pıln!1 :ulh t:ıvas- sancn ı;ıiihim zayint vardır. Bnşvcki- mıl,t on. rııhle ıı nılmıştır. G~çe~: sene lan Mogndisyodn ital) fınlann Je,·nzım 1ngiltertı Harieiye nazırı, Türkiye- ha.fa.za edileceği ve me nfantlerill 
sutu~a F:a~gız hukumetının rernbmı lin emri üzerine içtimni muavenet nn- bt~clcesınc ırnz~ran l~u s~ııtkı budce~le dolu bir lirli depoları nwyclann çık- ye yaptığı seyahatten memnun oldu- riayet olunacağı teminatını aldıkt~~ 
t-ev~ı etmıştır. Fran~ız no~a~ı \"C ı:mılı- zırı. yardım işlerini bizzat idare et - mildnfan tahsısntı ı ... nnlyar 900 mı!- mıstır. ~ ö .

1 
. . sonra, Alman hükumetinin t a lebifl 

tevıyatı. hakkında hıç. t_afsılut.'.erıhn ...... .,,k t'ı·".erc 1 .::1·1·. av'ı hareket --:+nıı· ... tı'r. \'Oll ı ubl" f lnlık d ~unu s \ em ıştır 
h ıu..: ,. - 0 

- "'• r." '' ~ • ... - az' \'al' ır. 23 Şubatta Noodor şehrine deniz- • · kabule k a r " r ver.,..;•tı"r. me~tedır; Fakııt elçının, .. a~·.ıc:y~ nrı- Atiıuıya g(:'leıı yolculnrın \eı·diği ma- B ' · 1 d d = oo ,-=>--- .. ._.,. 
zırıylc bır. aatten faz_la gor~şmüs ol- lfimı.hı göre e\·leriıı vüzde 40 1 harap U gar1stan1n ..-On r a den yapı!an bonıbar ımanda Bra\'a li- ı't 1 t "= 1 • ' Bulgar hükumeti, k endi hesabı~: 

beb 1 l 11 l f 11 T k 1 " • • • • maııına f;{'kiz kilometre uznktn ve içe- a gan aggarı erı 1''' ma~ı se ıy e ma ın ı .. ma ı •,. "r, 0 
- olmuştur. sef1rı çekıldı ride bulunrııı b.u şehird(' ağır hnsnra , unu beyan etmeii bir va zife bilir 

Y.0 st.ılh. konfor.rı!_lsı muzakeı:e 't'e t.c~-ı 28000 ki .. si olan sehir nüfu~uııun bii B ı · t d Al k l rırı111 

1 fi b tu-k t .. n t f 1 t tk 1. • Lo d ') ( \ A) T.! J • t Hel1ebi~ •t Y\>rilınistir*. Preveze ı"le Fı"lorı·nayı 1 u gard••. an. aB ı m.an ıtalha ·1·· 1 .cr.11_1.ın. u m a ·a. "'' e rn ıy '' t> ' 1" ''Ük bir kısmı t.•urdsuz kıılml!~tır. Se- 11 ra, ... .n.. • - .. ~u gar ıs anııı , 
-..1 ld - k b 1 d 1 " "' · ~ I 1 mevcu ıyell, u ganatanın u ıı ~·ı ıgını ·n u c ıyor ar. hirlc telefon muhnber.ıtı durmustur.. ..ondra sefiri l\foııçilof, Bulgariı:tnnın ,_. J • l'f bl·~· b b d t ·1 •·t•' 

.na w·c - aıa tc l!Jl.' om ar ıman e tı er . setini hiç bir veçhile bozmam•" 

Bursa Umum"ı mecı1· sı· Yoll'ulur, I..arisacla biı' çok I (ıff>lll'riıı mihvere iltihakı lizerine vnz!fe. inden Tn)) nrelerimiz, Kel'cll şehri ch•a... At" " ) • . dır Bul ariatan •. f ~· taahhiİ'w: 
harap olduklarıııı haber Yeı·mişlcrdir. i ·tifn etmiştir. rındaki düşman mc\·zilcrini bomlıardı- ın:ı, ... (A. A. - Umumı \.'mlllY• l · g • gwl.f • 1 ıııı 

. • ~ti.nn ras.ndhaııe. !· ze~z ·lenin .1!1eı·- • mrı'l etmişlerdir. Dessi tayyare mey- nezaretinin 1 mart tarihli resmi teb- re sadık kalmakta~u-. Ve yuk•' ., 
Bl!r~a, 2. ~A.A._> .:: Burs.ı umumı kezının Lfı.m~anın şmrnlı garbısındt• Muhtekırler mah dımınd:ı bulunan 2 dilşnı:ııı tm·vnresi Jiği; swk hattı hareketinden §afm&n1'' 

meclısı, valının reıı;lıgındc son toplan·, bulmıcluğunu bilcliı'mektcclir. Hüklı- · ı d'I ·~t·. •• .. . b" ı h h t" r· t uıd•' 
. tısını yaparak veni sene varidnt ,. met zelzC'le mınhk·t~mda derh·ıl Hıı·- ıııı ıa "' ı mı. ıı. . . • ~ . Duşmım tnyy:ll'ol'ı·ı 'thrnfındmı ve ınaena ey er uru aarr • 

""••"knıa·c1e mn.Hr.af 1·Ucl""Sİ111· 1,377,0G 1 1 ' k .. 1 a' •• • ' kuA m old ltaly:uı. oınn.hsıncl.t; ceı.ıııbı Atr.ka PrC\"cZ•!"'C rıtılnıı bomhft 1ardnı1 hı·~ bı'r ve her hangi birinin menfaatle~ ı.... u '"" c ım f! ıp eri gön eri mesini cmrelmis. U t ı k 1 t ı k J 1RU ,. L:r 
lira üzerinden kabul etmiştir. Biidce- ııynı~._. cı·ı, g;:m ce ·ı en 1 tı ya~ ti\:- tel f t · h · ı t . · tehdid edebilec~k he r tilrlU tedl>" 

tir. • >· • • ~ YNlerıııl• üıanuzlnr \ npmış, ~ep;ellı- e a \<' a .ır 0 manuş 11 • • • y !! 
de 50 bin lira nnfıa, 511813 ı:ra ma- Zelzeln Golos \C Tirlıaladu 'lu l'i..; •- lsl.ınbul. (Hu ·u.ı;ı) - l ıl ıhttkaı·ı d, moförlii it.ah·nn kU\'\'ctlerir.e> hü _ Florinnda iki kadınla bir çocuk yn·ı lerden •el nap elmege karar verrt1 
arife, 24 bin lit~ı zirırnt \'c 117 bin lir:ı dilmistir. Hu sehirlt'rdP hnsnr \'tıkun yapmaktrın te\1kif edilen foptmıcı ta- c·um ederek mühim z:wfat '"':"rHrmis- ralnnmış ve ~foranın Boro mı:ıt:1kası- tir. , 
· ıhhnt i.Jerine nyrılmıştır. nu münn- gehn;ıni~tir. cir Yako Gulıalyn. Bnrulı Gabayın, pili !erdir. Hiltiiıı trın•nrelerimiz. ilı.lerine na .rnınlnn •~cnvu··z net"ıc>..siz •·,nlmıP-, Bu kararı verirken. Bul8a ri5l' 
sebetlc \"ali bir llutuk söylemiş ,. ' Yili'i-ı " * - .....: ~ 1\ .. ., b~ 
yet ve şehir n~cli i nzalarJ şer fin fahiş fiatla ·attıkları ve bu suretle rlüıı~11ü;l"ı'd;ı·. .. f tır. • · I hükumeti bununla Bulgariatana 

ti f d dO k Crlikpn Al milli korıınm::ı kanunumı muh[ lif ha- l\.nhırc, v
2 (A.A.) ~ Dun ak anı _'>!}, x· ".l ?ı-. b t k d . gün Ve istikbalde ve keza Balk• " ' ' r pnr tara m an n a ·şanı • - ma ar . . . . . . C'uba ırmtıgmııı l!iO mı! garbında Bnr. anunusanı\lcıı -:o ~u n n n nı • . . . tr 

lmıtn bir ziynfut verilmiştil'. 1 rcket -ettıklerı, ı~tanbul ıkıncı :ıslıye ılenının isval cclilmi~ olcltıy•u bildiril· olan miiddet zarfında düşman bom- da sulha en ıyı bır tanda hı:ımet 
Yolunu şaşırmış fsveçin, Norveçlilere yar- CRın mnhkem(,'since sııbit görfilmüş- mcktedil'. g bnrdımanla.rı ıneticesind" 31 i crkt)k ti.ği mütaleasındadır. 

Belgrad, 2 (A.A.) _ Bulgar!~tanı dınl etmesine nıanı tiir. )lahkem", diin her ikisinin de be- 0 3·1 U kndın ,.~ rnütebnkisi çocuk olmakJ Bulgar hükümeti, va2iyet:n her 
1
'1 

gitmekte olan bir Almırn nakliyo tay- şer ~ liz lirıı nğır para cezası ödemcle- ii:reı·t' 82 kişi ölmliş, 58 i erkek, 29· u • raftan iyi anlatılacağını ve Bul~~ 
yarcsi, dün Bğleden sonra Yugo::ln\'- oluyorlar !'İlli \'" iki ,er ~en(' miicldeHe E. kişehi- Heva akınları 'kadın \'e mütebt!kisi çoc.uk olmak ÜZı."'_ı miJleti tarafından tasvip f'dilecd1~ 
yada Osküp tayyare meyclıınına mec- Loııdra 2 (AA) ·oı·v·"' ''J··ın re stiriilmelerini karar nltınrı almıştır. I . re 101 kişi yarnlanmıstır .Sehirförde ümid e der.,, 1 buri bir iniş yapmıştır. Tayynrcle pi- • · · - ~ ""' " ~ - · ( BAŞTARAFI 1 NC SAHiFEDE ) '.. . • &et 

k b . ııım bildirdiğine ghre, lsvcçin :\orve. l\1evkutlnr, knraı-la beraber ~t!rbcıst hı , . ve kns:ıbalardn 101 c\' ,·e bir hııdıth:ı- Bu beyanat, Sobranyada ay• jll 
lottan mada sekiz kişili· miireıte 31 çe ~·npmak istediği yardımlara Alman. rakılmışlarchr. Bu iki tacirden pil ala- .f rım;;n lle Hollandn<ln haYa meydan· ne harap olmuştur. dinlenmiJ ve ekseriye ti mutlak• 
vardır. P.ilot, yolunu şaşırdığını ~- lnr maııi olmaktadırhr Nitekim Is- ı·nk fnzla fı'•ılln ı··ık'ın n·ısbe•~ k:r l lıırınn akııılar yııpılmıştır. A\·cı "~ t · k b 1 l tu an etm"ştir ' • · • • • • ' , , , , . ~n az a .. b 1 1 t 1 . 1 . asv p ve a u o unmut r . . 
Y • ı . vcçliler·n hediv{I etmek istedikleri bir 1 t y t• . 1 ·ı . S om rnrc ınuın rwynre erı "~ c twrıye Bi 1 lk A lk .. ·ı~ ı 
{ miktar. ~keriÔ .ı.'orveçliİere v ritme- n ::ınt ı~ı ı~e ıc~::ı.111e v:ıı:~ mı. µı cı . a- fil.ol~ı~·~ Manş <~enizinde miidaf~·n tc. r 01 mer a Sofya, 2 ( A.A .} - D. N. B. bı 

D O 
Jt.. u M sine Almnnlar muvufnkat etmemi'}ler- lnmon E:skınazının de ~ ırmı be~ lıra mızlıgı hareketı yapmı~lardır. Y riyor : 
\.> dir. p:ırn cezası ödemc::inc: ve dilkkfıııınm Bütün bu harekfıttan 11 tayynrenıiz BuJgaristanın alacak~a· lngilte renin harbi Balkanlar•. ~ 

Norvcçkki mtrhnr\.!beler esnn~ıııda bir hafta müddetle kap:ıtılmn~ınrı ka- dö!ım~n~iştir. 3 ı\lmnn n\'cıı;ı tnlırip "' 
Deri fabrikatörlerimizdcn Ba) Almanlnr tarafından tahrip edilen e\- rnr '\'erilmişt"r. Pdılmıştır. • ı rını bloke edecek rayet ettirmek n iyetlerine ma n• 

Mehmed Ruşen Akglinün bir erkek lcrin ,·erlerinde kurulmak ÜZN'P 1s- l>'~,.. . ft· L'' 1 1 Lon<lra, 2 (A.A.) - H:ıva ııcznl'e- \ •. · I} •• mak ve bunu önlem Pk ve a yni :ıaın'~ 
çocuğu dünyaya geldiğini ,., i~nıi· ' l'l v. , t •l • .. d nk ··tn ıg~ı taıa mı, r ıııcaııcı aıuı <'CZn tinin Cıınuırte. i giinü ne ı·eılilen klH :ısmgton, ,.. {A. A.) - Dun Ame- da Bulgar menfaatle rini himaye tf 
nin c'Mustafa Ruşen Akgün kon- ~i~.' ~İm~~)~i. b~ e~(i~·~~a:~:11xo:~cç~ tnciı i Raşid Se,•il, kilo~u :320 .ile~ ~5~ liği~ . .. " ı rika ~irleşik dcvlctlc:ı·i Hariciy~ na- me k iç "n Alman kuvvetleri. uuıı', 
duğunu sevinçle haber aldık. Ar- lilercLn giz!em:şler \'e ııcticeclt> ruld~t- kuru~ arasında satılabılccr>k Jelntını l um: g(inu hanı karnr~ı~tan sonı-.1 zırı Kor<lel Hull , eğer Rulgarı~tan 

8 
it' 

kadaşımız Bny )Jehmed Ruşen Ak- micılerclir. cczrı İbrnhim Nezihiyc 750 kuru;ıtan boml.rnrcl.ıman _t:ıyyare:lerımız. Brı"s· 11 A lman kıt.alaıı tar:ıfından isg-al edi· hükume tiyle mutabık k a larak 
0 

gün ile muhtert!m refiknlnrını teb. t .ı k J( ı·· d • hududunu ge,.miot i 
rı.k "'der, -..·avru.,·n, uzun, sıh. hatli ıı ~attıfn. Rızr. Tütnııcüye de bli) il' fnz- :ınrıııc ·ı Ol! eı'l?Jl ya~·ım a ı~smn rn lirse Amerikn hükumetinin, A111eri- " r. f 

" ., . • . Hollmıda sahıllerındekı rıı:kerı hedef-' . Sofya, 2 ( A.A. ) - Bugün iç.in t0
., 

ve mes'ud bir ömür dileriz. M a ita '~ fıntl~ snt ı~ ~ aptıgı ve ~ekle. ~~e~lclı: )are tan !TUZ etmişlerdir. Hu taarruz· 'kad~a.kı . Bu~gar alacaklarını bloke et- lanmnaı kararlaotırılmttken soo'ıi 
ıngl·ıı· z tayyarelerı· nı :ılılıg1 hıılde fatura vermcdıgı ılerı <lnn bütlııı iayyareledmiz, ~alimfl!l döıı mrgı cıclılı ~m·ı>tte ııaznı ı clıkk:ıtf' , 

'T' k b b Ih dan aalıya bıralulan mebuaan ınt ıJ ~ e rar om ardıma n stırtilerek, Snltnnnıelımed birinci . u rrıuslerclir. !hı gece tnf,fl'UZ edilen eııns alacağını güylemiştir; b 
( BAŞTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) N'zn mnhk 11me ·isne gönclerilmistir. Ra- hPdd \'illıelm. !•~fen olmuştur. 1 si, fevk a lade toplantııını gene 

Londra, 2 (A.A.) - 'Röyter ııjan- edildi ~id Sevi: milli korunma kanununc1 ff a:-:nrın tesbıtıne fena lı:t\',ı s:wtla- j ııpnıışlardır. gün aant 18 d e yapmıştır. 
sının Arnavudluk hucludundakı husu:;i • lalta, 2 (A.A.) Hesrni tebliğ: m•ıha!i!" 'hm ekett<ın sorgusunda ihti- ıı mani olrntıı:! u~. Yıılnız !ıedef mın- Londrıı, 2 ( A.A.) _ llavn ncztm _ •-----.oıı!!!'"-11"!!!" ____ • .,.... ...... 
muhabiri tnrnfından aşağıdaki mnlu· .. • . .. .. . . . . - ~ . . . ' 1 takaı-ınn çok buyuk (.'.apta bıı· knc bom. linin IJir tebliğine gör<> bil' İngiliz !l\"- D o k t o r 
mat verilmiştir: ( um.ırtesı gunu dilşman tn) \mele- J.:ır "ll'lmndıgını, bu ıddıalnı ın rısılsız h·mın dliştliifti crüriilm[ıştiir B·ıska 1 . 1• F .. . t B 

ı . . I\J 1 . . >· • : • • ~ . • 1 · ,.., ~ · • ·. cı gru Hl, şıma ı rmısa uzt>rıne \'fil> ı- h f u 
ngiliz '"~ Yunan tayrarclerı, Amn rı, • a tn bwrınd~ uçmuşlardır. J,ıl:t- olcl 1 ıgurıu soylemıştır. lfokım Heşıc tn~yaral~r Emdcıı limımı ile Alııwıı- ğı lıir akımla ı Alnımı fl\'Cı fay,;aresl- e çe Z 

\'Udluğt~n şi~nl kısmmda italya~ ta~ - hm·e nvcı tayyare! riııiıı refnkatind' Nome". Hasicl St-\ ii hakkında t<:'vkif \ l~nın ı:atı ~amliııi. bomlıartlın~aıı el- ııi clii ·iirmilşiiir. Hilfıhnre hir keşif u
ynrelerıyle ~ır ha\·a .mu.h:ırebesı rap- olan ılüşmnn bombnrclımaıı tayynrcle-' P'üz~l,ker(lqj kesmiştir. Kenc.liııi, t:ah- mısle.rıl!r. Ynlmz bır trın·:ıremız dön- çuş11 egıı:umıdıı dn bir Alman boınb:ıı·
mı~lardır. 'l mıa~ı ':e ıngılız bom.lıar.dı· ri muhtt>lif )~rler<ı bombalar almıs- 1 

kikat tckc:mmiil ettikten sonra 1stan-j lll"mı~tıl'. l dımaıı iayyar(!Sİ, deni1.e dlişürülmfü~-
man tnyrarclerı. ıtalymı mcvzılerın w ~ : 1 • • • • ' • Lomll':l, 2 (A.A.) Jııgiliz bom- Lür. Gece hıgiliz ha\'n kuvvetleri Kıı· 
ve bu m vzilerin gerilerindeki 'lııkliv, lnrdır. Uru ar olmamıştır. Sıgınaga gır ~ı.I ıkıncı nsl ye ceza mnlıkem ındc I hnı·clını·ııı trı\.,. .. 11.,.. 1 ,,rı· d("ın cr~e f>' .1 1 .. . ff k 4 .1. 1 . h:. 

Çoruk hastalıkları 
mütehassısı 

• " • • • • • 1 • • • • • , • J• ... - "' , r.L" " ııı ı e uzerıııe nıuvıı n ·ıveı.- ı Jır ucum 
\

0!1. ıtalnrına şiddetle hücum etmişler- mıyen ıkı kışı raralanmışhr. nıuhnkeınr {'dıleceklıı'. mıııtaknsınclakj hcdfillcre hih.:umlar yaµmışlal'dtr. . Hastalarını 11,30 dan bire ~ 
clir. Bu m ·yanc'a Bernt, Elba. an Y<' Te , ş: 

pedelen etrafrnclllki mevziler bulun- Soyununcnya kadar bir iki 
mı\kta<lır. Runn mukabil itnls nn bom- attı. Sonra yntağın:ı uznııdı. 

kony:ık 1fı1Z;ı:r;::ısmt?S11Ei~~-•s-1Bi5El liyet sahasına girebileceğim. 
-.., Ftıkat lıu sm~tle, a:o;ıkın peıı~esi yanında ka bul eder. 

Beyle r soktıKında Ahenk matbıl 

bardımnn Uıyyarelerinin de cephe ge- Uyudu. 
risine. !:<"lorina, Görice ,.e l\1oskopoli:;i Frıknt evhrımdaıı doğaıı koı kuııç rli-
bombnı·dıman ett(kleri iiğrr.ııiJmistir. ~ nlıırın te:;iriyle rahat uyuyamadı. 

İki tar:ıf ıır:ısında cereyan cdc:n ha- Ürkmekle, srı.rıklımınlfüı, htitiiıı geceyi 
\'tı muharebeleri esnn"ıncln miiteaddid geçirdi. 
tnyynNlcr düşmüşse ele buıılnrm hü- 7,amnn zaman ııyhusııııda çığlıklar 
\'iyetleri henüz te.'>bit edilememiştir. bile tltıyol'<ln. 

Şiddetli kar fırtınası yilzünrlcn gc>- 1\leri bir kııç defrı uyandı. Koı·ka. 
çirilen süküt devre~inclen .sonra ısimcli korka hanımının ~·anmn kadar gitti. 
haYnlnr biraz <!üz.elince şimal cephe- Hanımı U) uyorclu. 
ı:ıinde Yunan kıtaları tekrnr şiddetli Meri düşilnüyorclu: 
muharebe \"e hücumlaı·:ı bnşlnnıı.Jnr- Acaba ona ne olmuştu~. 
dır. Yok.·a barda fa7.la ıılk0I miı ıılmı<;-

Cumartcı;i günii şimal ~phesinde tı ?. 
,..:ddetli topçu ateşi olmu. tur. Develi Zozonun lıu vaıi) eti 01 ... n ol~: . r.ı-
nehri mıntnka. ıııda ve , kumbi yukıırı hııtsızlıktµn ileri geliyordu. 
vndisind ... şiddetli topcu ateşi C'lmu ·- l\Lri, bir iki defa hanımını uynn
tur. Yunan topçu ntcşi. clnha "icldetli dırdı. llatırıııı ordu. Faknt Zozo: uv-
idi. Poğradeç simnlinde topçu dUell ku ser emliği içindeydi. • 
losıı olmuştur. YıınanlıJ:.ır, mtitP:ııldictj Zoıo; ertesi gün çok geç uyandı. 
mıntnkalnrdan hücdnm geçmişler ve 1 Bıına rnfrmcn lıahl yorgunluktnn k"lır
sevkülceyı:ı kıymeti olan miitcııddicl me\'I tulmuş değildi. Kafa ·ının "'eı .. emliğ" 
zil<>ri ~ide etmişlerdir. elan de,·am ediyordu. Kahv~sini içtik-

1 ndra. 2 (A.A.) - Burncla ')ildi- ten onra; kendini t.oparlıyabilcli. 
rildhrine göre. İngiliz hnva km'\·etıe-' Öyl · yemeğini 2 numaralı cwm ~ıa 
ri, Yunnnisüma ~·npılnn tecavUıün bi- berabn <'Vinde idi. Y ~mck esı1asında; 
cla\·.etinclen beri Arnnvıı<lhık nraziqi ü. yüzbaşı Rene ile evlenmek için VC'rıni, 
Z<!rindc 115 dUşman tavyare i düşiir- olduğu kararı anlattı. 
miiştür. 44 düiima11 tnyyııre~inin de - Bu teklifi; bi1.uıt ; apacnğım 
tahrip rrlitdiği muhtemeldir. -derli- Rene; nasıl ol n beni C\'iyor ve 

e· AŞK nltındn czilmiye~ğiniz ne malüm? • f 
- Kendime itimnd -t;dh·orum. Ha- A N A D Q L lJ 

1 

diseler meydtındır. Ben de. insanım \'c . ' - --
Karım seni gakalıgorum, casussun 

insanlığııı t<.'vlid ettiği zaruri ihtiyaç- ·-••••••••••_.,.. 
larrı sc:rfüru etmek mc-cburiretinde-
yiın. Fakat serfUnı edecek olan vücud. Sahı'W •e Bafmaharrirl fJI - ~·ı 93 ·~·~iiiiiiiiiiiiiii...-1 diir. Hulı: a. in!.. HAYDAR 'ROSTO OKT 

-- Pekalft !. 'F'nkat teklifinizi ı cd-
dc•df!r~e !. · lıir enc:clir peşimde dolnşı) or. Evvd-ı göğüs g~rerek mnsunı bir ruhla lıeni 

ce; keııdisi11l1 kıymet Ycrmiyorclum.. mlirlaf,ın <'elen bu gt'nce kıırşı minnet
nu a .. kın tezahür:llını; golip geçici bir tarlığımı C''lirgemin~cek biitiin me\'CU- - Ona imkıin taı;;avvur-etnı i~oı·um. 
hadise olarak ~elfıkk" -ediyorch.ım: 4 f:ı- 'dijetimlt: Ol\~ teslim ol~caktım. Fakat Çijnkü neneyi hepinizden iyi biliyo
IGm ~ n, crkcklık lıu, her g nç; bıze a- 1 . . A • rum. O: dc:'fnlarca bu teklifte bıılun
şık ol:ıbilir. F:ıkat finfrle <loı{nn bu gibi ıuguıı te51 kılııhm11. \'C: clolayı"lıylc ha- ıntıs; 'akıa · tckltfi n~ ı·eddt~tmetfim. 
ı; ... vclalnrdn ciclcli) el nranmaı.. ) rıtım bilvlik bir iehlik 0 kar~ısmclndır. Fakat ııza dıı göstermerlinı, onu kır-

Ö\'le; hııklı. ınız !. fl:ırp he henliz bitmiş değildir. Hu i- mı~ :ıcak bir :;i.rnset kullnııdım. Nite. 
_ B.u geııd h"n, düfalurca le.cı:Lib~, 1.ihal'la y:ış:ımak,. c~:ıbn çetin mücad0

- kim takip ettiğim bu siyaset yüziiıı-
• . , . . . • 1 ler hazırlamak ıçııı ve diismanı ezip den bana karşı be::-lediği askı tnkvi-

de~ e.tım. (.C'Jıp g<>çıcı ~sık_lnrclan oı21rn- kanlı fncial:ı.ra ;cıd çekmek. için, asıl \ • etmiş bulundum. 
dıg-ııuı tıım kanaat getmlım \e dogru-i bundan sonru bize lazım olncaktıı·. B, - Güzel!. Fnknt şuıı.ı· cliişünmek 
:-unu sö)liyeyim; bilhassa ı:;on gilnlcr-

1

sebepten dolayıdır ki, bııgiiııd ıı itilı .. - lfıznngcliı- ki; her te~eblıü~ü mU\·af- j 
dt• düşman olmağn rağmen onun i~in ren onuıı1a e>vlenmeğc kal'ar '" ıh"'· fakı) etlı• netict•lendirmek, w !-leme
kalbimin nthğını hissettim. Yani bu-ı rum. Ve kararımı da umumı mııı·kezi- ı wsiııi iktitaf ~tmck için. C\ ve la 
giin o Fransız ~·üz.haşı::ıını derin bir mize uyrıca hildiı nıiş bulunu~ onun. muhtemel tehlikeler i giiz öntiı>e ge
muhahbetb e' irorum. Dunu gerek Zozo, yazdığı mektubun suretini tirip ona göre hazırlanmak nn·dır. 
f'>iı~. g<?rc:k~ keneli ·ine arıetmek iste- gösterdi \".., ilave e't.ti: Bu itibarla tekrar zatıalinize sor u
mlyorctum. Harbin hitıımını beldiyc- - Bu evliliğin işimize yar olacağı yorum. Yüzbıışı Rene fnrzı m uhal 
cc>ktim V(' o zaman benim için her fe- mı.1hııkkaktır. Çünkü üzcrimd 0 topla- olarak sizinle eYlenmc>ği kabul ct
dnklirlığa katl:mmı \"e bu suı~tle faa- nnn biıtOrı şiipheler bu hnreketimJ.e mc:z .. n. ıı olncnk?. 
lir<'tinıe engel olmak istiycıılere karşı zail olacak, daha erb ı:;t olaral} fı'\H- -Pevamı var-
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