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Eritre cephesinde 
Askeri }ıarekô.t durma
dan ilerlemekte devam 

ediyor 

• İngilizler 
AGORDAT ŞEHRiNi ZAPTET· 
MIŞLER VE ITAL YANLAR· 

DAN MOHIM GANAIM 
ALMIŞLARDIR 

• 

H:artum, 2 (A.A.) - Sudan hudu
dundan 130 kilometre kadar ilerliye- lngiliz tayyareleıı'. 
tek Eritrenin anahtarı mesabesinde • 
bulunan Burentu ve Agordat önilnd~ Şımali Afrikada 
ltalyan kuvvetleriyle muharebeler ya-
llan İngiliz istila kuvvetleri, İtalyan 
llı\ıkavemetini kırmışlardır. Şimdi ln
&'iliz topçuları Barentu "Şehrini ateş al
tına almışlardır. 

lngiliz tayyarecil~r;nin 

gösterdiği muvaffakı

yetler 

itaıuan taggarecileri 

Daltonun beuanatı 
lngiliz milleti pek ya
kında çetin bir imiihan 

geçirecektir 

Buna rağmen 

Musavvaya demiryolu ile bağlı olan 
llarentuya 6 sı hafif ve 5 i ağır tankla 
Yapılan hilcumlarda İtalyan topları 
tahrip edilmiştir. Geçen hafta Erit
tenin müdafaası noktasından mühim , 
olan bu şehre yapılan taarruzlar esna
sında düşman kuvvetleri Omhadadan 
kovulmuş, bu mıntakada mühim ga
naim elde edildikten sonra şarka doğ- Ya kaçıyorlar veyahud Hitler son kozunu oynı-
ru ricat eden düşman kuvvetleri kova- vı l k i yacak ve çok feci bir 
lanmıştır. mag fi.p o ara epe-

Kahire, 2 (A.A.) - Eritredeki as- taklak gidiyorlar vaziyete düşecektir 
kerı vaziyet hakkında alınan maluma-
ta nazaran motörlü ingiliz kıtaları, Londra, 2 (A.A.) - Tobruktan Londra, 2 (A.A.) - İktısadi harp 
8€vkülceyş bakımından çok ehemmi- İ .1. h nazırı Dalton Lesçer de bir nutuk 
Y ti' Londraya gelen bir ngı ız ava su- söylemiş ve demiştir ki: 
e ı olan Agordat ile Barentu ara- bayı . şunları söylemiştir : _ Memleketimizde herkes, pek 
sındaki yolu kesmişlerdir. Bu har.ı' ' • b · .. . • · · · 
ket, bu iki şehirde bulunan İtalyan - Tobruktan ayrıldıgım z~man ı- ydakında m~?''1.1b.ve. çeJ~n b~rdımtıh1 adn-ll\Ufrezelerini tecrid etmiştir. 1tal- zim grup, düşman tayyarelerınden 72 • an ge~ecegı gı ı şım ıye .. a ar o u
Yanların Agordatta bir, Barentuda da tanesini düşürmüştür. Biz, 6 tayyare gu gıbı gene tıebes~ilmünu muhafaza 
bir tümenleri bulunduğu a;nJaşılmış• kaybetmiştik. Bunların ilçüniln pilotu edecek ve fena_ ~azıyetl~~den. asla yı!-
!ır ş· d" Agordat ve Barentu civa- Bilt'" 1 d h" mıyacaktır. Butun Ingılızlerın lıunu , ım ı kurtulmuştu. un uçuş arımız a ıç ki d · · N 'k b' 
·tında oldukça şiddetli muharebeler ce- . . .. yapaca a;ıı_ı an emıı_ıız . azı ır 
re. t ktedir. Buradaki düşman bır vnkıt toplu halde 27 den az duş- dev!'eye gırıyoruz. Hıtler, son kozunu 

Yan eme · te d'"f t ed"k B. k k "·-· b" · te d lııukavemeti artmak istidadı · göster- man tayyaresıne sa u e m ı , ır oynıyaca ve ço "'"ı ır vazıye ü-
lııektedir. defa da 52 avcı tayyaresinin himaye- şecektir.> 

Diğer taraftan İngilizler, çorak yay ,.inde uçan bir bombardıman tayyare- Nazır, işçi. ~rtisi~iı_ı :vazj,ıretinden 
lanın arızalı arazisinde 16 kilometre . .. d"k . bahsederek, ışçı partısının hukılmete 
katetın·ış bulunan kuvvetlerin insan ve sı Bg~r u · d 37 t yardım yapmağı kararlaştırdığı va-

ır uçuşumuz esnasın a ayya- . · lek t · · b f d k" 
'llıalzeme takviyesine durmadan devam relik bir düşman filosiyle karşılaştık. k~tten ber! me~ 1 e . ıc;ın der .et~ tr: 
etnıektedirler B 1 d d .. h. b. k t lıgı yaptıgını soy emış ve emış ır ı. 

Kenyada. ~fogale civarında şiddet- .unte ar a~ Y~ ıs; ~1 ~r ~u. a~~~e - İşçi partisi, bu kararı aldığı za-
li nıuhare~ler vukubulmaktadır. gk?ks rmb~ ~n tç ı, ama ~esı~.ı ı .. ıd .. t· mandan beri hattı hareketini hiç bir 

Kahire 2 (S 21 45 Londra rady·o~u 
8

1 a gıh 1 beısad bı~ zde ·kn ta uşurku · vakit değiştirmemiştir. 
, . , . umu are e ız ı ı avyare ay- S'" 1 • · d d J ·· • 

~eşriyatın~~~) -. Şarki İ.talyan Afrı- bettik. Fakat bir tayya!'emi.zin pilotu, ?Z .er.mırı ~onun a a şun arı so~ • 
asında muhım bır mevkı olan Agor- 90 kilometre yol yürüdükten soııra ka- lemıştır · . d . t 

-Devamı 3 ncü sahifede- . 'h d'" .. t'"r - Harpten sonra ıstesek e ıs eme-
ıarga a onmuş u · sek de çok yeni bir dilnya kurulacak-

tır.• Fransada Komünistlik Antonesko ---x---

· lngiltere 
Yunanistana geniş mik

yasta yardım ediyor 

Mühimmattan başka 
Yiyecek, ilaç ve askere 

giyecek gönderiyor 
Atina, 2 (A.A.) - Röyter ajansı 

muhabirinin öğrendiğine göre, İngil
terenin Yunanistana yardımı muaz
zam miktarda harp malzemesi sevki
ne münhasır kalmamakta, ayni za
manda yiyecek ve giyecek ve ilaç da 
sevkedilmektedir. 

1 
İngilizler Yunanistana 350 bin çift 

1 
ayakkabı, 300 bin yiln yelek, mühim 
miktarda çorap 80 ton ilaç vesair 
malzeme, 45 seyyar hastahane vermiş. 
!erdir. Ayrıca 1 milyon kilo sığır eti 
konservesi, 1,100,000 kilo koyun eti 
konservesi, mühim miktarda pijama, 
çamaşır, çadır bezi, tuzlu balık, çay 
ve kah'!e vermişlerdir. 

Vilki 
Amerikaya avdet edince 

çok şeyler anlatacak 

lne:iltere Krah 
Vilkiyi Amerikaya ha
reket etmeden evvel 

kabııl edecektir 

"·~ 

Japon imparatoru 

Japonya da 
Yiyecek fıkdanı baş 

gösterdi 

Tokun beledige reisi 
Bundan sonra pirincin 
vesika ile verileceğini 

ilan etti 

Asya hudutları 
Japonya Hariciye Na· 

zırının beyanatı 

Yeni nizam sahası 
Siya1n, Mongolya ve Man 
çuryada bu nizama dahil 

imişler 
Tokyo, 2 (A.A.) - Tokyo belediye- Tokyo, 2 (A.A.) - Asya hudud-

larına dair hariciye nazırı Matsuo
si ja~n~anın başlıca g'.da mad~esi ka beyanatta bulunarak Asyanın, 
olan pırınç satışının vesıka usulune son zamanda kurtuluşunun hissedi
tabi tutulacağını bugün ilan etmiştir. lir vaziyette olduğunu, mücadelenin 
Çin harbinden beri pirinç satışı ilk deva,m ettiğini söylemiş, Siyam, Nan
defa ola:rak tahdid edilmektedir. Bu kin hükfimeti, Mongolya ve M:ınçur. 
kararın ne vakit tatbik edileceği he- yanın, yeni nizam sahasına dahil bu-
nüz bildirilmemiştir. lunduklannı bildirmiştir. 

Amiral Darlan 
Parise gidiyor 

Londra, 2 (A.A.) - İsviçre gaze
telerine göre, Fransa bahriye nazırı 
Darlan dtin akşam Parise hareket et
miştir. Bu seyahatin, Hitlerin Brino 
vasıtasiyle mareşal Petene gönderdiği 
haberlerle alil.kadar olduğu bildiril
mektedir. 

General Dögol 
Çelenk~gönderdi 

Mareşalın gösterdiği 
işbirliği baltalanmak 

isteniliyor 

Romanga ile Transil
vanyanın sükuna muh

taç olduklarını söyliyor 

Papa Nikolis 
Adındaki Yunan tahtel

bahirinin zaferi 

Vaşington, 2B(J.~~; _Ayan ha- Elen gazeteleri 
riciye encümeni reisinin talebi üz~ri-

Tan Gazetesi 
Komünistler aleyhine mü 
cadele açılmasını ve şid
detli tedbirler alınma
sını tavsiye ediyor 

Liyoıı, 2 (A.A.) - Havas ajangı 
bildiriyor: ı 

'l'emps gazetesi, başmakalesinde ko
lııünistlerin, Sendika karşısındaki va
ıiYetini tetkik etmekte ve şunları raz-

1

1 

lrıaktadır: 

Atina, 2 (A.A.) - Papa Nikolis 
kumandasındaki Yunan denizaltı 

gemi~inin Adriyatikte İtalyan gemi
sini batırdığı zaman, İtalyan harp 
gemileri kafileye refakat etm~kte i
di. Bahriye müsteşarı bu ıpünasebet· 
le demiş-Ur ki: 

- Bu muvaffakıyet birinci dere
cede ehemmiyeti haizdir. Kral tara -
fından, kumandan ve mürettebatına 
verilen madalya ve rütbeleri haklı o
larak almışlardır. Kendilerini hara
retle tebrik ederim. Ayni mümtazi
yetin, Yunan donanmasının diğer 
çocuklarına da müyesser olmasını 
bütün ruhumla dilerim. 

Atina. 2 (A.A.) - Yunan bahriye 
nezareti, on bin tonluk bir İtalyan 

vapurunun 28-29 sonkanun gecesi 
Brindizi açıklarında Papa :'\l'ikolis 
adındaki Yunan denizaltısı tarafın -
dan torpillenerek batırıldığını bil -
dirmektedir. 

--->:---

ne hariciye nazırı Kordel Hull, Lon
drada bulunan Vilkiyi, demokrasilere 
yardım layihası hakkında mütaleası
nı bildirmek ü:ııere Amdikaya dön~ 
me~e davet etmişti. Buradaki kanaate 
göre Vilkinin, İngiltere ziyaretinde e
dindiği kanaatler üzerine ileri sürece
ği mütalea fevkalade mühim olacak 
ve parliımentonun ingitlereye siira~ 
le yardım edilmesi hususunda.ki ka~ 
naatini takviye edecektir. 

Londra, 2 (A.A.) - Senato hari
ciye encümeni komisyonunda İngilte
reye yardım projesi hakkında beyıı
natta bulunabilmek için vaktinden ev
vel Amerikaya döneceğini bildiren 
Vandel Vilki, Kardinalı ziyaret ederek 
yarım saat kadar hususi surette görüş 
müştiir. Görüşme sonunda Kard;nal, 
Vi!kiyi şeref merdivenine kadar teşyi 
etmiştir. 

Londra, 2 (A.A.) - Vilki, dün ak
şam başvekil Çörçilin misafiri olmuş
tur. Vilkinin, Amerikaya avdetinden 
evvel kral tarafından kabul edilmesi 
muhtemeldir. Vilki, dün gazetecilere 
beyanatında bombardıman edilen yer
lerin amele tarafından silratle tamir 
edilmesinin üzerinde yaptığı mühim te 

Türk milletinin göster
diği c.lakadan minnettar 

Atina, 2 (A.A.) - Gnzetel:r Türk 
milletinin, Metaksasın ölümü 
münasebetiyle gösterdiği alakadan 
dolayı minnettar olduğunu bildir -
mektedirler. 

Katimerini gazetesi ezcümle di -
yor ki: 

cMetaksas, bütün Elen milleti gi
bi Türklere karşı daima samimi idi. 
Türklere şöyle diyordu: 

c - Size karşı dostluk siyasetine 
devam ediyorum. Zira biz Elenler , 
bu dostluğa inanıyoruz.• 

Ve o bu dostluğu u.zun seneler sa
mimi bir surette muvaffakiyetle ida
me etmiştir. Şimdi Türkler. bir dos -
tun, bir müttefikin, bir ifüanın ziya
ından dolayı ıığlıyorlar. Onlara te -
1ekkür ediyoruz ve onların teselli ve 
taziye sözlerini kardeş sözleri olarak 
karşılıyoruz. 

Habeşistanda 

•Mareşal Betenin gösterdiği ;çti
ınaı barış ve işbirliğini baltalamak 
'Çin komünistler teşkilatının emir vcr
qiği öğrenilmiştir. Halk, hükumet'e 
%irliği hallnde bulunduğu sırada ko
~ünistlerin bu hareketi, çirkindir. Sen 1 
"ıka, komünistlerin işi ele almaları
ııa mani olmalıdır. Bunlar, yiyecek
~iı!iği ileri sürerek içtimai şereflerin 
Y~ni rejim aleyhine olacağını ileri sü-

Elen milleti siri anlatmıştır. /ta/yan askerleri ric'at 

h
recekJerdir. Sendika, gayeleılini der- \1etaksasın yolunu tak· p 

.. ~ .,, .. _...., etmeğe başladılar 
ISAR tTı.tR aJ tahakkuk ettirmelidir. İşlere yal-

nıı sendika azası alınmalıdır ve mü- General Antoneoko edecek ve zafere 
cacteJe açılmalıdır. Bükreş, 2 (A.A.) - Başvekil ge:rn- 1 k B "' d • t" 

I<onıiJnistJ.erin iş başına gelmeleri ral AntoneHkO, gazetelerde çıkan bir u .aşaca tır ug ay ıs ıyen 
mühiırı bir ihtimaldir, maamafih sa- makalesinda diyor ki: Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı 
hırsızlık temayüllerini kat'i.vyen göz- cBugün Romanya ve Transilvanya, bildiriyor: bı"r ko"" y halkı 
den kaçırmamak lazımdır. işçi sınıfı, sükuna muhtaç bulunuyorlar. Buna Matbuat nazırı Nikolidis, Niki 
llıuarızlara inanmamalı, onların riya- aykırı harıeket edenler, düşman ;;ayı- mecmuasında «yaşasın 4 ağu>tos Bergamanın Turanlı nahiyeainin 
kiır propagandasına hakikate dayanan lır ve merhametsizce muamele görür.• 1936• başlıklı bir makale yazmıştır. Kadıköyünden yazılıyor; 
l>ropganda ile mukabele etmelidir. Nazır, bu yazısında diyor ki: Geçen yıl yağmurdan ve taJkından 
. Ayni gazete, 19·10 senesi nisanında Metaksası kaybetmekten !'llüte - ekmeklik ve tohumluk buğday ala -
bazı hildisel~r yapan bir komünist gen- TepedeJen vellid büyük acı önünde gözyaşı dö- madık. Hükumet fakir zürraa az çok 
tinin, mahkemece yirmi sene hapsine ken milyonlarca Elene hitap öçin şu yardım etti. Bilahare toprak of.'ıten 
"e 20 sene müddetle hariçte yaşanıağa I:alyanlarca tahliye bir kaç satırı yazıyorum. Metak•a•ın ihtiyaç soruldu. Bir ay evvel, listeyi 
lııahkıim edildiğini ve bu gencin son tuttuğu ve çizdiği yolu takip edece- gönderdik. Hila bir cevap alamadık. 
>-amanda yeniden komünist propagaıı- d•ld' ğiz. Yunan milleti tarihi vaz;fesini Buğday bulamıyoruz. Halk, mıaırı 
~a,ı yaptığı için cezasının ağır oldu- e l l yapacak ve Metaksas:n yolundnn ay- 9 kuruttan almak mecburiyetine düı-
lrunu yazmakta, ayrıca 4 gencin d~ 14 Londra, 2 (A.A.) - Buraya ge - rılmıyacaktır. Kralın emri altında ça müıtür. Buna bir çare bulunmasını 
•r -ene hapse ve onar sene müddeU~ len, henüz teeyyüd etmiyen l:ıir ha- lışarak zaferi kazanacak, Elen yıır- rica ederiz. Çünkü arada muhtekir
!nedeni haklarından mahrum yaşama- bere gôl'e, İtalyanlar, Tepedeleni tah-I dunu şenlendireceğiz. B. Metaksas ı lerin istifade etmeleııi muhtemeldir. 
li'ıı mııhkılm edildiklerini yazmnktııdır. !iye etmişlerdir. ölmilştür. Yaşaeın 4 Ağustos 1936. tt 

, 

Şarki Afrikada 
200,000 kişilik bir ltal

yan kuvveti vardır 
Aden, 2 (A.A.) - Dün aşağıdaki 

tebliğ neşredilmiştir: 
Perşembe günü Adis - Abnba • Ci

buti demiryolu Uzerindeki Ayşa garı
nın bombardımanı, İtalyan münakali\
tında yeni bir rahne açmıştır. Fransız 
somalisine, 45 kilometre mesafede o
lan bu gar, İngilizlerin Habeşistan:ı 
doğru tazyikleri başladığından bı!ri ü
çüncü defa olarak bombardıman edil
miştir. 

Hartum, 2 (A.A.) - Tana gölü 
-DeY&mı 4 neli aahifede -

General Dögol 
Atina, 2 (A.A.) - Atina ajansı bil

dirivor · 
:.ietaksasın tabutuna konulan çe

lenkler arasında general Dögoltin tle 
çelengi görülmekte idi. ---------
Lavalın dostları 

Pariste yerıi bir Parti 
kurdular 

Yeni Parti 
Almanlarla işbirliğini 

istihdaf etmektedir 
Berlin, 2 (A.A.) - D. N. B. ajlıMI 

bildiriyor: 
Dün Pariste Mili! halk toplantısı 

yapılmış ve :\filli halk partisi tesis e
dilmiştir. Alman radyosu, bu partinin 
Qrogramını okumuştur. 

Program, Fransanın imar ve ihya· 
sı ayrılık kabul etmediğini ve Avruııa 
ile işbirliğini, milli inkılabı başarma
ğı şart olarak kabul etmektedir. Avru. 
pa işbirliği esas olmak üzere Afrika, 
beynelmilel istifade !ahaın halini ıılıı· 

-Devamı 3 neli aahiW-



- Sahife 2-

Ah~ ka ın esasında bir 
değişiklik yok 

Ludendorfun vardığı netice ve 
bugünkü Alman tezi 

" 

~ A~A DOLU) 

·s eyyar 
I) i.iş n:d<ış kur'il . ı 1 

:>t.ıar:ı· Vekaleti tarafından açıla
caı{ını r-vvelce yazdığımız seyyar di
ki'o, nakış kurslarından 'bir tanesi 
Kemalpaşa kaza•ının Ulucak köyün. D •• 
de merasimle açılmış ve tedrisata un 
başlanmıştır. kır koşu arı yapıldı 

.Merasimde kaza kaymakamı, ına-
Hif memuru B . Necati İlter, şehrimiz 
akşam san'at okulu direktörü Bn. 
:\Iuzaffer Eriş, kurs öğretmeni Bn. 
Rebia Dinler, lıütiin köy halkı, ilk 
tedrisa, müfattişi B. Hadi ve gazete
ciler hazır bulunmuştur . 

:\Ierasim günii köy adeta bir bay
ı am yapıyordu. Sabahtan çalmağa 
başlı;an davullar, zurnalar ak5ama 
kadar de\·Hm etmi~, \'.,; milli 0yunlar 
oynanmı~tır. 

Sa:ıt 17,n de kaymakam, okulun 
hordeliırnıı (uğurlu olsun) temenni
iyle açmıs Ye kısa lıir hitalıode lıu
!unmu~tur. 

Dundan ~onra sınıflar gezilrni~ ve 
. \ arn <•kulu clirektlir(i Bn. ~Iuzaf -
·. r Er•· tarafından ilk eler• yapıl -
nı<tı:. 

Altay Demirsporu, Altınor-
du da (K. S. K.) ı yendi 

Dün ~ır koşularının Hk. serisi 7500 cluktan sonra mukabil hücuma geç -
m~tre uz~rıncle.n ve ınışlı, yokuşlu, ti, oyunu K. S. K. sahasına intikal et
duz arazı u_zerınc!P. yapıldı. Bu koşu tirdi. Saidin müsaid vaziyetten çek
oldukça alaka uy:ındırdı. Nctic~de tiği iki şii '.Ü kaleci kurtardı. 23 ncü 
AHınor~ludan I'(a.~1'11 birinci, II::ımicl i- dakikada K. S. K. iki kornerden i"ti
kın~ı, 1 akup ı· 1Jnc? geldilkeı-. fade edemedi. Bu kornerleıi takip 

Eı~·. ko:iular ' ~ancak sahasın- aden firikikler de semere vermedi. 3 
da bı:.ncı ' - ·ıkımlar :ırasın- dakika sonra Altınordunun kazandı-
da yapıl:ın lı sabakaları takip ğı mukabil korner ve firikiklcr neti-
etti. ce vermeden geçti. 

ikinci takımlar: :ıg inci dakikada Altınordu, tekrar 
Altay takını·nın Demir;ıpor takı - bir firikik kazandı. Ceza vuruşunu 

rnııı" hükmen galilıi,ı·eti kabul edil - Adil yaptı. Fakat ~ütii kaleye çeke
cl.kten sonra Alt mordu - K. S. K. ta- ceğ' .ı erde topu Saide çevirdi. Said 
kınıları karşılaştılar. B. Muzafferin el~ plase bir. vole ile Altınordunun ilk 

3 Şubat 1941 PAZARTESİ 

lYunan konsolos
hatıesinde . 

Metat. sasın ruhu için 
dün ayin yapıldı 

Yunanistan başvekili general .Me
taksa•ın istirahat ruhu için dün saat 
on birde şehrimiz Yıınan konsoloslu
ğundaki Şapelde bir !iyin yapılmış
tır. Vali B. Fuad Tuksal, belediye 
reisi Dr. Behçet Uz ve şehrimizdeki 
Yunanlılarla İngiliz konsorosu ve ko
lonisi lıu ayinde bulunmuşlardır. 

Istanbulda 
lstanbul, 2 (Telefonla) - Miite

vaffa general )ıfetaksasın ruhuna bu 
sııhah Taksimdeki ortocloks kilisesin
de ruhani iırin yapılmıştır. Ayinde 
vali Dr Lütfü Kıı dar, vilayet ve ku
mandanlık erkanı hazır lıulunmuş
lardır. 

Kanun te b liğ edildi Km< köyde büyük lıir alahı ile 1 
a 1 ·~1.annııştır . Körlüler !':.vinç i"in~ 

r1c v.ecc .:arıs:na kadar t·ftlz11cele: 'dare eı,iği bu ına~. Altınorduııun golünü kaydetti. Devre 1-0 Alnnor- Yabancı memleketlerle muvakkat 
CI'~·:> e~mi~lerdir. l!'üzpl oyunu ile ve 2-3 galilıiı·etl~ ne- du lehi>ıe bitti. mahiyette ticaret anlaşmaları ve mo-

tice;endi. · ikinci devrede; Altınordu rüzgar a- clüs vivendi akdine, bunların şümulüne Dnlıa ilk )!ününde kursa 45 tal~be 
''~ı.rded'imi~tir. Znten kurst:n kudro
u 50 tılebeliktir. 

Birinci takımlar: leyhine oyuna girm~sine rağmen ra- giren maddelerin gümrük resimlerin-
Ask d'k ,·azifesini ifa eden 'tıor- kibinin zafınclan istifade ederek o-ı' ele değişiklikler yapılması ve anla;ıma

cularcn sivil takımlarda ye;· almama- yun üurinde nisbi lı i ı hakimiyet te- ya yanaşma;·an d.ovletler muvarecJa•,. 
ları h:ıklcnda lıeden terbiyesi genci sis etti, fakat Said, Hamdi, Mazharı na karşı tedbirler alınması için tica
l'r>ktörlüğündeıı gelen emir üzeri- kombin.zonunun oyununu bozacak ı·et vekaletine salahiyetler veren ka
ne Altay, Altıııordu, K. S. K. takım- kadar bir müdafaa tertip eden K . nun şehrimizdeki alakadarlara t~bliğ 

n itti" köy halkı, köylerinde bii~·le 
'''r ku· Hean Maarif Vekiilcti"e mü
•ese k kôrıl:rler. 

İn~iliz dona!'!r_a~ı 

Yarın. Rergamrınııı Kınık nahive
<incleki kurs açılacaktır. Okul !e~·a
zımı \'C saire buradan gönderilmi•tir. 

'.arı cok zaif kadrolarla ovunlara S. K. takımı, Altınordunun zaman 1 °clilmişlir. 
gircliİer ve bu •uretle yapılan· her iki zaman inkişaf eden tehl ikeli akınla-ı 

1 Yazan: Hüseyin Sami (Urf a mebusu) 1 Bıldırcın bolluğu 
maç beklenilen randımanı ve zevki rııu kestiği gibi mur.ıacim hattını h~- YUKARI MAHALLAT YOLLAR! 
veı medi. cuma sevkeden derın paslarla beslı-

1lk maç; B. l\Iustafa Şen kalın i- yordu. Fakat mu hacimler; kalesini Belediye, şehrin yukarı mahallele-
llk lı rp yıl• ın yıklır.m Jef-,rl~ıi. dan i\haliı.tımızın kesilmesi ihtimal- Senelerden beri viliivetimiz av mm- daresi altında geçen Alla\' -Demir- başlı lıaşıııa müdafaa eden Adilin rinde bazı sokak lardaki sivri kavala-

An•ıpa ı< usııı• ıı nh bulmaz derdi- • line nazarı dikkati çekmiş ise de na- takala :nda görülme;:en bıldırcın-: '?Or. takıml~rı. aıasıncla yapıldı. Bi- karşısında gol çıkarmak imkanını rın geçilemiyecek derzcede yolu kapa
n )anı abl"ka~ı], r rnucıdct için uııut .r:ci;e nazırı cevap olarak Amerika- lara. bu sene fazla miktarda ra~t - rıncı devrenın ılk çenek saali seme- bulamıyorlardı. 34 ncü dakikada dıklarını nazarı dikkate almış, bunla
turııı .. ~tu. !Hnız ,ıa · miyetine kar:ıı cnın lıuııa ,engel olacağını beyan et- !anmak adır. Avcılar, bu misafirler- 1 resiz ve mukabil akınlarla gPÇ- K. S. K. bir firikik kazandı, Cahid in •·ı kestirmeğe ve yolları tanzime ka-
e ern:ez guç y '<mez bir durumda b- emişti.> den çrık memnundurlar. • ti Firikik ve korııerlercl~n de bir sey doğrnclan doğıuya kaleye ~ektiği rnr vermiştir. 
ı ndık~a. uu rndı~zli mevzu un daimi cıkmadı. Bundan sonra Altav; oı;un ~üt kalenin iist direğini yalıyarak Cumhuriyet bulvarıııın Gazibulvarı 
bir kiıbLC, hali <l' dimaglııra çöknıe;i cZaman geçtikçe hazar vaktindeki rAe buslarım ızın üzerinde uzun süren Ye fakat .·~meıc a\'lıt oldu. ağzı ve Cumhuriyet meydanı arasın-
t::oiıd r. Bu zorlu sılahcıı tesırlerin;, cithalıit ,toklarımızı. ı;arfa meclıur vermey. n nisbi bir hakimiyet tesis eL 5 dakika sonra Altınordu takımı claki yol, Gazi bulvarının ağzı ve Kii-
prc,pag,ı.Hla ıealıı, hafifst•mekle istih- lduk. ~fahsul miktarı da az oldu. zİ yaretler İ ti. 35 nci dakikada Demirspor oyunu soldan aktı ve ~amığın ortaladığı zım Dirik bulvarının ağzı bel-ediyece 
taf ılıci J,ıı lisan kullımmakla .:h!n- 1()16 senesi sonbaharında Romanya- Şchr:mizde bu:unan Bursa mc _ açtı. Sürat!" hücuma geçli ve lıirbiri top, 8ağ açık Muammereriıı ayağına parke insa edilecek, buralardaki lağ • nı 
!eri, a~ .. ııı kem.ı n sıiJ,it fikrin• r•'n- nın zaptı artık bizim için ha~ ati bir busu B. Fazlı Güleç ile diğer lıazı üzerine istifad~ edemediği iki korner çarparak gol oldu. ve menfezler de ıslah olunacaktır. 
ce3.n(len kolay, kolay sıyrılınaıııa;< 1 nıecbwri;et halin2 gzlmişti. Rvmanya- mebuslar, dün belediye reisi Dr. Beh- kazandı. Altın ordu lehine kaydedilen ikinci Bankaaltı sokağının esaslı tamiri ve 
Uu illet, bir n~v ince ha.•talığa benzer. ;ıın harp ilan etmesiyle bu memleket- çet Uz ile kültiirparkı, hayvanat ve Kornerden kurtulan lop, Altaylı - golden sonra K. S. K şeref golünü kanalizasrnnunun insası ela mu\·afık 
Zamanla :ç:ıı, için, sinsi, sinsi tahri- ten aldığımız muhtelif gaz ve yağlar- nebata( bahçel~rini gezmişleı dir. ların ayaklarına düştü.İlyasın nısıf sn çıkarmak için son bir gayret g-ö•ter- görülmü~tür. Keşif projesine göre. lııı 
lıatıııı yap:ıı· ,., en unıdmadık anda :a iaŞe maddelerini tedarik etmek hadan kaptığı topu 'lahsi bir gayretle di . Fakat oyun 2-0 Altınordu lehine 'nşaat 3:1000 liraya çıkacaktır. 
takat tüketir, d~rm:ın keser. nıecburiy.:;ti hasıl oldu. 'Ürdli ve Demirspor kalecisini de al- ~dicPleııdi. 

Avrupa kıta. ı nı.kyasıııda şümul- 1918 •0 nesinde, kezalik Ukranyayı Hırsızlık !atarak Allaya ilk golü hediv~ etti. A k 
1 ,ımiş olan abluka me,·zuu, henüz bu- zaptetmek ve hatta bu vilayetten de tııönü caddesinde }lustafa oğlu İki dakika sonra avn; ornrıcu ·Demir- n ara mcçı 

• gun için, bazıla:ımı e;rarlı bir çehıc ileri g"r;neğe mecbur olduk. Çtiııkü 15 yaşında Recep vı: Mehmed; Bay spor kalesinin 18 çizgisi dahilinde aL Ankarn, 2 (Hususi) _ Bugünkü 
arzeC: >biıır. Ait.ılta dizilen yüzd-! he- gaz Ye j ağlar ve yiyecek gzne bitmiş- Hasan :\'uri Kavalanın apartmanının c!ığı bir pası plilse bir şiltle 1<arşıla- maçlar, havanın sert olmasına rağ
s.:ııları, saffı lıarp ııizanııııda ,;ıı•,.ıa- i. Gerk Romanya, geı'<!k Galiçya !rn- avlusunda duran ol<ımobilin üzerin- dı. Ve topu ikinci defa olarak :ıjllara men çok heyecanlı oldu. 
, .:ın ıti$bet ra>.amları bazılarını ~aşır- ;ulan tı·ze muhtaç olduğumuz ıı.elı·o- deki lıranda denil~n örtilyü çalarak taktı. tik müsabaka, Harbiye iclm:ıııyur-
tabilır. 1 ~i verenıiyeı.:c:k bir hale gelmi~lerdi. sntt1ktar1ndan tutulm u larc.l ır . Devre 2-0 AJlay lehine nctic~len- du ile ).laskespor ara:iında cereyan et-

l allıuki. : ıl ıııeseL.ıin e,.;asıııcla Romany:.cla mahsul de az alındı. eli. ti. Her iki takım, çok canlı oynadı ve 

Üzerlerinde bıçak 
bulundu 

Peştemalcılar caddesinde Mustafa 
oğlu Mustafa Şen ve Said oğlu Alı -
dullahın Üze rl er inde biıer bıçak bu -
!unmuş, zabıtaca alınmıştır. 

1 · · ·k· k kt "'·h h lkin.ci d~vrede Altadılar, rüzgar 
•Jır ı egış: ·.ı - yo · ur. vcçen cı an ar Ne ı"şlerı" vardı? h ' "'"ticede ·J-2 Harbiye idmani·urdu ka- K k 
bine nazaran, olsa, olsa m~vzuun lıu- l'krnııyada Harkofun işgaliyle lıuğ aley ıne. oyuna girmelerine rağmen l umar oynar en 

1 ı. kt. 1 . A k . t k . rakıplerıne nazaran dah•,t mı·ı·es."ı'ı· zancı. 
~ı nsu.,arı, e. a' ı a · or erı arasın- day y~t'ştiı~n yerler zaptedilmi~ fa- , s e~ı me~n~ mı~ a_ ay~. gıren ' ikinci }faç, Demirsporla Gençleıi· 
da l~4dclıil vardır. Ar!:ın ve ebilen kat h2men Ukranya şimendiferlerinde Me.m O!flu Hılmı, Alı oglu Zıya ve lıir oyun çıkarmağa başladılar. birliği arasında yapıldı ve Demir.<por, yakalandı lar 
hesap::ır, sahneı! .. n çekilen, .ahneye .ı derecede mahrukat azlığı hasıl oldu Salıh o~lu. Özcan tutularak adliyeye 16 ıncı dakikada gene bu ~enenin ,j .o Gsnçlerbiliği takımını yendi. İkiçeşmclik caddesinde Osman oğ-
giren iktısacli kun·etler vardır. Bu - \: bu noksan Almanyadan ela tamam- scvkeclılm ~lerdır. en iyi forvetleri meyanında mevki x lu İbrahimin kahvesinde Necati ve 
ııunla lıeralleı·, d!rhal itiraf oed~lim ki, anamadı. Bııı1dan dola,·ı Doneç ha,·- alan İlJas, nısıf sahada rakip mücla-

, • f ı - d k Ih l •d· h ) At Fevzi kumar oyna rken tutulmuşlar-
harp gilJi her vakit sıhhatle ölçüim'- z:ısının ;~galine mecburiy<!t hasıl ol- Tarak çalmış aan n ayagın an aptığı topu başlı raca çı ve ı a a çı dır. 
Jen ıı.cc. üprizlerle dolu lıir mücadele clu. başına sürdü. Ve Altaya üçüncü go- ı 
<l d k k ··t'kl ı· 1 Hi•ar önünde öm~r kızı 40 .vasın- Iü de hediye etti. O"lınun bunclan so11 bırlı" kle rı" memur kadrosu

1

· ·Nara atanlar yakalandı .vrııı e, r~ ın ve uza ıo ı ıa ın ne- c kthadi sebepler yeni bir harp ha- . , • 
Jer g •tirec .. ğini k~stirip atmak çc•tin k t· . d h t h 1. 1. 1. cl

1 
~ Cem'le, Sabri oidu Agribolun dük- raki çalışmalan -emere veı·medi. 

lı . t bb'"t.. F k· t ı··k· h· .. ,\·•t r~ e ını a ~ zarure a ıne ge ırt ı. Kanından lıir baş tarağı çaldıö-ından Maç da 3-0 Altay lehine netic 2 ıendi. İhracatçı ve iclhaliitçı lıirlikleriııin Kar~ıJ·aka vapur iskelesinde Recep 
ır e . ~' ur. lıa la' 1

1 
ır ~-" e Garp cephesıncle tayyare ve utom<l· tutulmu~tur "' Altmordu _ K . s. K. , m<mur kadrosu, varidat ve masraf oğlu Mustafa ve H üseyin oğlu İbra-

ve samımı,yetiıı .. e l>ı~ğ ıyar~. •Y8 : billeri iş;etmsk için lazım olan mad- · '[ ı.- büdcelerı esas ları hakkında ticaret Ye- h. h 1 k tt ki el 
rıııın muh.e'1ı 0 1 ıktıs. ad .. ı tezahurlerını delerd 2 noksanlık başgfü;tercli. GartJte • <>;-- - - " aç, .o.arşıyakanın Altınonlu ka- ım sar oş 0 ara nara a 1 arın an 

t k d b t 1 kl VEKALET MALUMAT iSTEDi Ie,ine kadar darnnan n fakat Cahi- kfıletince ha.zıı'lanan talinwt, şehir ıh- 1 tutulmuşlardır 
ca;aş ırma •. ~· u un zoru.· arııı.a yapılan taarruzlar bu mevcudu büslıü- ' t 'clh ı•t b' l'kl · unıumil 
ragnıen. tabn Iııı· hak hatta Lır v~zı-·tin bit'rdi Bir lilrevi bile hesap ile Ok il .ı b 1 din topı~ a~·ağında fazla oyalama~ın-, r~c~ ç.ı •. rn ı a:ı çı ırı e.rı 1 Bıçakla yaralamış 
f ·d'r 1 ' :_. ·. . ' . • • u arua Lo unan spor .nırdların- dan netıce,iz kalan hücumu ile bas- katıplıgınc gelmıştır . 
• '. · al L d 1 f H b' ·c1 . sarfettıgımız halci" ıhtıyaçlarımızı .~- da çalışm·ı neticelerinin bildı· r,·ıme•ı· 1 ıdı · t;ener. u , ıH cır c ar ın ı aresı' · d • ·. d k G ı· . ·ı R 1 · • • · ' · ---· · Tepecikte Süleyman oğlu İsmail 

. . . h 1 .. f 1 mın e emı~or u · a ıç)a ı e, oman- maarıf vekaletinden şehrimızdek· .Altınordu, ilk dıık ikalarda tevali .. ö 
,.

0 Sııasct• adlı eserın:n mu te ıf a- yadan alınan randıman da kafi g<>!mi-ı alakadar okull .. d .. ı··kı . b.
1

1 TEŞEKKUR zen, kız meselesinden Şaban oğlu 
sıılarında. abluka mevzuuııa ~u tarzda yor, 0 zaman da 0 havaliden daha zi-' dirilmiştir. ar mu uru erıne ı - eden ve Adilin başlı başına kar:;ıladı- Galip !!diri bıçakla yaralamış \'e ya-
temas edıyor; 1 rnde istihsalatta bulunabilmek müm-1 A. _ ğı K S. K. hücumlarından kurtul - Z evcim ve babamız Mustafa Do - kalanmıstır. 

cBism~rk ~~hi. oizim abluka i~e ra-• htin olmuyordu. Binaenaleyh, yeni BAYR GIMIZIN OIKIS USULU ğan Batunun vefatı münaaebetiyle 1---'-----------

cm.dılelııleceg,mızı hatırına getırnıe-•ı kavnaklar tedariki lazım geldi, 1 B'ekj _ dik. . dl el Dogw U 'TI . aonauz acılarımıza iıtirak eden; bat-
cmiştir. Bir defa daha, cihan tarihi-> .. ' • · 1

"' .. ış ~ ~r arın a, mezun· ta müteveffanın müntesibi olmakla 
· b .. ·ük · . ı d b." · •' lıırın Turk lıayragını kusursuz dike- :\Iiidcleiumumi muavini B Rüstü if t iha r ettiği Anadolu ajansına, ınüa-

cnıF ~;il U) 'd ın~a; a.r;nt. a!\.n ının• Geçen harbin bu zincirleme t~crü- bilmelerini temin için bu yurcllnrın Uskentin biı· kız çocuğu dünya~a tahkem mevki komutanlığına, bele _ 
•te c lı': ~e ! .'~ k u;ve ~ u\u~e çı-• !deri de gösteriyor ki iktısadi gaye-)

1 
müfredat programlarına Türk bay- geldığini öğrendik. Yavruya uzun cfı'ye reisi sayın Dr. Behçet Uz'a, ba-

=y~~uz.~• 'azı)e ar~ısın a u unu-• 1 br .uğrun~a yapılan askeri hareketler. rağı knnununun da ilave i maarif Ye- ömürler diler, ana ve babasını teb - sın birliğ i lzmir mıntakaaı reisliğine, BUGÜNKÜ PROGRAM 
. :. .. ~e;~~al~~~~~~~~n derecede ekonomıkj kaletince murnfık görülmüştü!-. rik ederiz. emniyet müdürlüğüne, Anadolu, Ye- 8.00 program, 8.03 ajans haberle-

clngıltereııın muhtemel duşmanla-l ,. 1 L el d rf 
1918 

, . 'lkb h ., ni Asır ve Halkın Sesi gazetelerine ve ri, 8.18 müzik : hafif parçala r (P i.) 
• ~mı·,ın zu"m~.s,'ne gı·ı·mesı· emnı·,·et!e "· . u en. 0 . senesı .ı. a a.- • .. .. . . . çok sevdig· i lzmir matbuat müntesip- 8 45 9 00 kadını 12 30 

" 
1 

t" . d •k•. bl k . h-. b ', t rındakı vazıyetı anlatırken şeyle bır TELEFON :36-46 Bu cuma gunu matınelerden ıtıbaren TELEFON :36-46 · ' ev • · p r ogram, 
cana ı~cr u ı a u a~ ı "'a a n:n -, .. t 

1 
. d d b 

1 1 !eriyle cenaze meralİmine rıtirak e- 12.33 müzik : Gü ndüz faslı, 12.50 
cmam:z •azımclır. Ba ise fevkaliıd~ huh. ıııu a e:ı a . a ~ unuyor: . . ı TAYYARE sı"NEMASINDA d en bilcümle dost ve ahbablarımıza ajans haberleri, 13.05 müzik: Gütı -
cran.ı olan iktı adi hayatımızın \'e cRusya .ıle munasebe~lerım.ız ':e .~:ı, ayr ı ayrı teıekküre acımız mani ol· düz fa~lı programının devamı, 13.20 
cmu!ıtaç oıdunımuz her ne\·i iptidai •nı.e~ı!e.ketı.n_ 0 zamankı .. vazcyetı. ı .. tı-J duğundan minnet ve teıekkürlerimi- J 4.00 Müzik: karışık program (Pi.), 

charn 1- ıtılaf devletleııne nazaı ın En güze l aık filimlerinin büyük yıld ı zı , esrarengiz tebessümlü · ' bl . - h cmlllılcleri ,cı,n~k keyfiyetfaıin lıü. . . - "1 _ • • • , . ' zın ı agına mu terem ıazetenizin 18.00 program, 18.03 müzik : radyo 
yı.K bir t hl.kere uğı·aması demek unadun.u?'umuzu telafı 'e h.ırbı bu MIREILLE BALI NI N RA YMOND ROULEA U tavasıutunu r ica ederiz. caz orkestrası (İbıahim Özgür ida . 

cid Bı..ndaıı doğan me><~leler anc·ık cmenbaa 1 "tınat ettıreı:e~ der.e~ecle ile yarattığ ı AŞK ve iHTiRAS filmi Zevcesi: Servet Batu, oğlu : Muhid. re8inde), 18.40 Miizik: karışık şar· 
csiyasc'! hallolunalıilirdi. Bu hıcoıı,;- Rusyadan erzak t~clarıkıne guvcne- FRANSIZCA SÖZLÜ din Batu, kızı: Bedia Tülis, dama- kılar, 19.15 Müzik: meşhur violo. 
ct;ı iyıı,J kııvvetlerin kısmen, Ro- cmozdı.• , ZAFERİ dı: Necati Tü lis nistler (Pi.), 1 9.~0 ajans haberleri, 
cmany~nı~ Almmıya il~ bil'likte har- •İktısat noktai ~;zarından Dörllçr 1 - AŞKIN 19.45 miizik: radyo ince saz hey' eti , 
ebe g;r~c<:'ği ''e Hollandadaıı geç''! A- VE y,, zıhane naklı" 20.15 radyo gazetesi, 20.45 m üzik: 
meı"ha .ı·olu ı· ıı kaııanmı_rneag· ı fik- •İttifakı muhasara edilmiş bir kaleye - Geneler mandolin takımı ("ef: Sa-

.ben. ı"·oı du "uh•·s·ıra e 1·1 . b' LUCiEN BA ROUX - BETT i STOKF ELDIN ' " en i.e aldanın;ş oldukları zaıııwlu- z ' .: · "' a ' l 
1 rı;ış . •r Düyük Kardiçalı hanında 2-:ı nu- dık Talu). 21.00 müzik: dinleyici is-

:~~;dark~ıı~:~~~:t;~~n~th~ıtukn~~z~~k~ ;;~ıı~~y~ıuş~:~a~~~~laık~~d~~ı~~~d~;;ıl NEŞELİ ~R;;:~r SÖZLÜ 

1 
~~~;~,~~;~ )::/c~:~~:,';i, ayn' yerele 28 ~~~~~\~~~!~r:q~n($~~· ~!A~. ~~.~~ 

ıe~ ı· sırasında erkanı harbiye, ingil- •>t:kum .ma~~u.mduı.•: . . 1 2 - - İzmir sabık iki.;Q, asliye hukuk torius.), 22.30 ajans haberleri, 22.45 
c'ere tarafından yapılaclik gen;: hi" Ku\\etlı azım •a.~ıbı o~an ve hede· MATiNELER : 2-5-8,15 Cumartesi ve puar 12,30 da ilave •eanı reisi avuka t müzik : cazband (Pi.), 23.25123.30 
<ablukanın tehlikelerine ve Hollanda- -D.-vamı 3 n~u S&hıfede- / Bilal H ilmi Araz yar'nki program ve kapanış. 
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CAftADOLU) 

,~ ..................................... , 
Bin bir çeşid 

ALİ ARKAYIN 
Sarı kışla bak

kaliyesi 
Yagaköy Kolu 

l'etkikat bunu eösterdi. Söke 1 Toptan ve perakende baklrul!y~. hırdıvat, kırtasiye ve baskı 1 
işleri de yapılır. 

tu••tu••nü a)JCJ bekliyor••• Hariçten gelecek her hangi bir sipariş müşterinin arzU:rnna göre tesl;m 
edilmek şartirle de kabul edilir. 

.\Ydın, 31 - Vilayetimizde üç Aydın çiftçileri ekim zamanında zi-
~tatakada tütiin yeti!;mektedir. Çine rai kombinalar teşkilatının vilayeti- , ' 
'2? bs~nda bu sene istihsal olunan mize 8-10 tıaktör dilemişlerdir. Bu s • K 

ın kilodan 410 ve merkezi ka- hususta tetkikat için gelen memur - Şark anayı umpanyası d,: istihsal olunan 70 bin kilodan ların tctkikaLı çok müsait ııetice ver-
11ı.? bin kilosu bu gilne kadar a- miştir. T A Ş den 
·;'tır. Aydın b~ müdülrük çevre- Daha ilk günlerde 15 bin dekar • • • 

111
e olan bu iki kazada kalan tü _ arazi .sürdürmek üzere taahhüt ya- . . .. d .. 1 .. w .. 9 'h 8 er de bugünlerde satılmak üze- pılmış ve re:::mi formalite ikmal olun_ lktısad Vekaletı sanayı umum mu ur ugu 28 EylCıl 1 40 tarı v,e 124 6 . t Mahsul denilen iyi cinslere muştur. Bu miktarın 80 hatta 100 INo. hı tezkeresiyle vaki olan tebli~e ~a~aran mamulatımız pamuk iplik ve 

1
0 ve gôrmez adı verilen kırıklı bin dekara yükseleceği kuvvetle ü- kaput bezi fiatleri aşağıda gösterılmıştır. 
er de 30-50 kuruş arasında sa- mit. ol~n.uyor. .. . İplik Vat.er Kath Bükülü (kıvrak) 

:~ştıı. Bu fiatler mü ·tahsili tatmin ~~?-·~.lı pamuk ~re~me ı~tasyonu No. Kuruş Kuruş Kuruş 
ıştir muduru de akala cmsı pamugun vak_ 

lırnir. b "d"' ı - · t ı tinde ekilip .• V!t<rmuı laı· baslamadan b aş mu ur ugu mm a rnsın - . o • 

. Ulunan Söke kazasının bu sene- istihsal işinin bitirHeccği lüzumunu 
qJstihsali 300 bin kilo olup bu ka-ı 'Ö) lüyor. Bu itibarl,l ekim zamanın

a henüz 100 bin kilo tütün satıl- da zirai kombinalar idaresinin Ay -
hır .. Bu kazada satışın ağır gitme- ı.Iın,ı 10. tra~tör gönde.rme i ve .AY -
enuz iki alıcı gitmesindendir. Ye-1 dında hır Zirai kombması teşkıl o -

kalıc!lar da bugünlerde Sökede Idtıması. ~o.k Hizumludur. Hu taha~ -

12 
14 
16 
20 
24 

Kaput bezleri: 

550 
585 

655 
705 

Tip :D. 

--595 

--790 

Tip E. -~ lenıyor. Alakadarlar on be~ gü- ,uk ettırıl_ın~e .A):dın pamukçulugu
~ ka.dar bu piyasanın açıldığın - nun hayatı bır ıhtıyacı karsılanmış o-

bır ay zarfında vilayetimizin tü- acaktır. 9i cm 852 --

690 

Tip G. 1 

' 1~rinin tamamen satılmış olacağı- Oıman Becerik 85 cm 879 
Söylemektedirler. M • t••ı•• J • 75 cm 750 - 710 
~tduı zeriyatı: 1 80158 U UD erJı Gerek iplik ve gerek kaput fiatlerimiz beher top için fabrikada teslim 
Ydın vilayetinde hububat az eki- •• • • ıA ki' ~ffububatekilenmı~aka daha Bu sene 16 gun ıçınde l~p~e~~~·n~fi~a~ti~o~l~u~p·a·m·b·a·a~j~w~n·a~ı).~~m·a·s·n·f·~~r~ı·m~üş~te·r·i~~~a.it·t·ir·· ~~~ 

ter a Söke ve Çine kazalarıdır Di- t ld miiiiiiiiil--;~=-f::i.:jil:;;;;;-~i:;:-:;::~::---liiiiiiiiiiiii 
. Yerlerde \'e bu kazaların dı~ ek- sa 1 1 ,. Bütün lzmirlilerin misafir oldukları r Yerlerinde pamuk. sisam ve darı Manisa, 2 ( Hu~usi muhabirimiz- 1, Bankası civarında maliye 

Ankarada: Yeni Şehir Palas: bahçesi karııaında: 
TELEFON 3949 

ltı~ Yazlık mahsulat ekilir. \ ilaye- el.en ) - Manisa merkez ve mülhakatı 
e izde yazlık ekim mev imi Nisan ütün istihsalatı yekunu olan 10 mil
~ lttayıs ay landır. Çiftçimiz bu ay- yon kilo, on altı günde tamam~n sa
U~\a ttoprağı tav buldukça olanca tılmıştır. Amerikan kumpanyalarının lstanbul-'a·. "enı· Şehı·r nalas.· Tepeba,ında Şehir tiyatrosu 
Ud 'e ve hıziyle ekime çalışır. Fakat 1 u sene pek az miibayaat j apmaları- Uj I 4 rı kartısmda 

&11 ~et yetişmeyince müddet geçer. la rağmen yerli alıcılarımız, birbiri- •·---------------- TELEFON 41300 
Ur aktirde istihsal gecikir Vt! yağ- •ıe rekalı t ederek tütünleri iyi fialler- Türkjyenin birinci sınıf otellerinin en iyisi ve en konförlüaüdür 1' rrıevsimine rastlar. Mahsulün bir • tamamen almışlardır. 
~mı tarlada kalır. Su altında çürür. Denizli. 2 (Hususi muhabirimiz- EGEL/LER : Dostlarınızı ancak bu otelde bulabilirainiz 
•i:ın sene .ekim aylarında havanın el >n) - Denizli tütün piyasaın dün a-
-~ Uriu gamesinden ekim gecik - cılmı~ inhisarlar idaresi 72500 kilo, -~~•••••••••••~•~~~~~~~~~~~~~~~~~.:~~~~~~ 
Ur "e bittabi mahsul geç gelişmiş, uccarlar 77000 kilo mübayaat vap- '1 
ııa~k]j yağmurlar netice"i bilhassa mışlardır. Bia;bler :l5..,1)5 kuruş ar< 1 
iki it Uk mahsulünun yüzde 30-40 ındadır. Mü~tahsillcr, bu fiatlerden 
~ı alınamamıştır. Bu sebeple _m_e_m_n_u_n_d_u_r_. ------__ _ 

~blukanzn esasında Eritre cephesinde 

Fehmi Ben can 
Makine l'amirhanesi 

değişiklik gok -Battarafı ı acı Sahif.ı--
...... B dat şehri dün sabah İngiliz kuvv€tfo- I(.i c ününde teslim etmel-ri prensip edinen ve bu· 

tf· . aştarafı 2 nci sahifede - r· tarafından zaptedilmiştir. Külli- " c. l' 
tıını bilen, iktısadi harp hayatı kay- j <>tli miktarda top, motörlü harp va- nunia iftihar eden bir müessesedir 
t~•kları bizimkinin aksine olarak do- "ıtalnrı vesair malzeme iğtin~m olun- ' Keatape puan demlrella" t7 • U Telefon: 8991 
t Unutmamış ~ng~ ku~Uere dar m~~u~ 11 İtal)an tankı ve lo topga- !~~------~~----~••••••••••~•• 

llnan d.. ' .. · . naım arasını.la sayılmıştır. r-----------·----------llfD!!!tEMW~ ttU uşmanın yorulması fıkı ı dtl- Britan) a hava kuv\•.etlerinin \'ardı- . . r! 
td nuıeınezdi. Harp iktısadı• bakımın miyle yapılan son hücumda düŞmnna lzmir p1muk meıısucatı Türk Anonim şirk.etinin 
'd:n, bulunduğu vaziyet itibariyle mühim zayia~ :e~di.rilmişt!r. Dün .ak- • • • 
'bi ~~r lttif~kı zama..n g~~ikce har- ş~~.m Kere~ koyu ıstı~amet~nde çek~!en Kaput bezı satış fıatlerı 

11.aybetmege mahkum ıdı.> duşman, şıddetle takıp edılmektectır. 
Jıa~lleraJ, ı şubat 1917 de başlıyan Barentu cihwtinde .hark~t ehemnıi-
~it hın ikinci devresindeki umumi va- .} ~tle devam etmektedır. Bıyukunti ka 

eg de şu suretle canlandırıyor: sabası da şimdi Britanya kll\ vetleri-
't b' Uşman iki seneden beri olduğu t!n elinde. bulunmaktadır. Burada da 
hı 1 dörtler ittifakına karşı bir cim· tnr çok csır alınmıştır. 
th~ sevkulceyşi> takip ediyordu. ilu 1talyanlar, şimdi dağ patikaların( 
,~usta bütün vasıtalarını kara k~v- Jaıı şarka doğru güçHikle yol almağa 
t tt lerini, deniz kuvvetlerini dörtleı l(ıılışıyorlar. 

1fflkınm iktısadi kuvveti alevhiııe Metemma mıntakasında: "Mctem
l'cih ettiği ablukada kullanıyo~du.• ma - ~ozzam ~olu ~zerind süraUe ri-

• cate ıcbar €dılen ıtalJ an kuvvetleri, 4\ •• ?nerikanın oynadığı müessir rol de hafif İngiliz kuvv.etleri tarafından ta-
tİQ~le ile izah edili.} or: kip olunmaktadır. 

·~ ~llaf devletlerinin, Rus ihtilali ve İtalyan somalisinde, cephe boyu:ıca 

Eni Sm. 

36 Metrelik beher 
topun bedeli 

Kuru, 

o 85 818.-
E 90 916.-
E 85 879.-
F ~ ~~-
F 75 800.-
G H n~-
G 75 710.-
H 85 749.-

Jıbu fiatler fabrikada teslim beher topun aatıf fiatidir. 
balyada 225 kuruı ambalaj ücret" miigterif"' a:ttir. 

Beher 

toı:ızaltı harbi milnascbetiyle duça:ı şiddetli tazyikimize mukavemet edemi-
'llı Uğu zaaf hatta garp cephesindekı yen düşman, umumiyet itibariyle ge- ... 
'ırı llharebelerdert evvel Amerikahla- ri çekilmeğe mecbur edilmiştir. lzmir belediyesinden: Halla seytlnyafmdan mamul 1 
~ n kara muharebelerine yeni kuv. Libyada: Dzrnenin garbında kuv-
•ııı',tlerıe bir seneden evvel iştirak ede- vctlerimizin tahşidi ameliyesine mu- 1 - İzmir şehir rehberi klişeleri- Omer Muharrem 
,~recekleri tahmin olunabilirdi. Bu- vaffakıyetle devam edilmektedir. nin dört renk üzerine 2000 adet tabct-

O)<) llıukabil, -~enizaltılara karşı malik ti.rilm~si işi fen işleri müdürlilğünde- Çam c şır Sabunu 
haıu~ı~~ı mudafaa . v~sıtaln:r.1111 der- Lavalın d l kı keşıf ve şarhıamesi veçhile açık ek- T O p TA N K l L O S U 
~i~ ıtılaf devleti rının emrıne \er. osi arı siltmeye konulmustur. Keşif bedeli 3 
~,.,r :e onlar~ cephane \'e ha~p. mal- -Baı tarafı t oci sahifede - 528 lira muvakkat'" te · t .,9 r . oo' 6 Kuruştur 

tt "1t!Sı teslimındeki gavretlerını aı·t- mına ı .., ıra I 
1l'<lılar. • caktır. Lav~hn arkadaşlarından Al - kuruştur. Taliplerin teminatı cum- - m ıa•~ll'm 
l . man dostluguna taraftar .~a.rst?l De- huriyet m~rkez bankasına yatırnı·ak 
8tikbal harbinde~ ·bahseden Lucl0 n. 'al, Fon ten Luva bu purtıyı ıdar-~ et- mal·buzlarivle ihale t 'h" J ıo 2 A L S A N C A K l'f . ~ mektedirler ' • arı ı o an - -
lt~u net.ıcehye v~rıy?r: . . Londra 2 (AA ) _ Pari~te teşkil 941 pazartesi günü saat 16 -Oa cncii-

t 1 • Oy le bır arbın bır eval tın ışga- d ·ı '. : · .. . . ti · ıle t' 1 b'•- - . • . 1 b"l · e ı en venı partı hakkında alına11 ma- mene muı acaa aıı. 
Ilı, ne ıce ene ıtt:cegıne ınanı u ı ır ıu t - . b kk''l Al t d 268 t\> · lıi,z $arkta, garpta nice eyal ler ma a go~e . u . teşe u , ~an a- 2 - Salhane e §ayılı sokaktan 

ttjilt~tler işgal otmiş idik fakat ne· rtaf~afrı d hıssıyatıyl.e meşbu kımseler denize kadar scylap zumanlarında top-
·~ ld ? ' ara ın an kurulmaktadır. Bunların 1 •• 9

1 
ne o u ara ında La 1 b 1 ki ı..- !anan suların akıtı ması ıçın 100 m"-t-

ll def ş t ·ı k ı va u unmama a J.X:'ra- -
~İthl a u ez ı e arşı aş!) oruz =. • lıcr Lavalın arkadaşlarından l\farsel r<! boyda kanalizasyon yaptırılması fen 

\hınin utecka~~belkar.şıdgeçedn cıhaldnklı,ı0ı Deva! vardır. Mnumafih Lavalın \'t>ni LJeri müclilrlüğündcki keşif ve rnrt-
1}.. ru erın en ers a ı . - h . kete rı' t · · d t d:I- · · h" ·ıt • ,~ .. ~Öl'e tedbirlerimizi tamamladık. aıe ? ase ıçın ave e ı mesı namesı \eç ~le açık cksı ~eye konul-
~!ıce ayni çıkmıyacaktır.:t muBhteme.~dır. b ti p . muştur. Keşıf bedeli 664 lıra 5 kuruş 

. Qız· k t' . u munase e e arıs rad,•os•mda kk . . . 
illi ım anaa ımızce, abluka mesde- b' t k söyliy1>n F t L - F muva at temınatı 50 lıradır. Talıpl 
Qı n esasınd değişikl'k 1 t ır nu u on en uva, ran- 1 . t . . 

. Lud a a ı .o .mamış ı: .. sız mili-etine hitap ederek demiştir ki: crın emııuıtı Cumhurıyet merkez 
tııuhiti end.or1 fuı~ b 1hsekttlığı 1 

kale1nın - Fransanın istikbali için Alman- bankasına yatırarak makbuziariyle i-
!lıe genış emış oma a o sa o sa .1 · b' ı·v• ı k h ı 'h' 1 · ~\'zuun bazı unsurları a~asında te~ ya ı ~ ~ş ır ıgı .yap~a ıyız. Fa at bu- a e tarı ı o an 10-2-941 pazartesı gü-
i dUJ vukua gelmiştir. Bu değişik- nu Vışı yap~ı~or v~ an~amıyor. nü saat 16 da encümene müracaafüm. 
\;~ mukabil de cablukanın iki ciha Bu .~at, Vışı .kabınesı~de. b~h~nan- 26 30 3 8 

rbind k" . k'll · b n lara hucum etmış, Petenın ısmını an- . 
~U"'- e ı tatbı.~ şe ı erı ambaşka mamakla beraber Filinden ve arkada~ Beledıye mezbahasında mevcud kan 

ısu d0 rhal goze çarpar. ' . k tm ak" · · b' "'d ~sıı me ı d · h~k· · t• · ltırrnın şiddetle aleyhındc bulunmuş- uru a m ınesının ır sene mu dct-
ı. se e, enız a e .nın 1 k" .1 · · . 

~"nakaşa ·-ı-· . k d ced . tur. e ıraya verı mesı, yazı ışl~rı mildür-
go urmıyece ere e, ın- 1 .. v.. d k" t · h"l 

. re lehine mutlak olarak devam et- ugun e ı şar namesı veç ı e açık art-
dir. L d L •d tırmaya konulmuştur. Muhammen be-

---x or Ol deli icarı 150 lira muvakkat.- tem:natı 

lstıuyonu kar,ısında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastôhanesi 

Sahibi: DOKTOR OPERATÖR 

IAD1L BiR 

Karakösede kar Hastahaneye kaldırıldı 1lira1~ kuruştur. Talıplerin teminatı Her fUbeye aid haıtalar kabul ve mü-

-Sahife 3-

~······································· ....................................................................... . - . • A o • 

~ızmir Levazım Amirliği ilanları~ . . . -................................................................................................................ : 
Borı ova t ıimo sat n alma komisyo1 z, dan: 
1 - Tahminen L ·her kilosu bir kuruş yiı·mi beş santimden 95,000 ki

lo odunun ~O gün teındid"ne alip zuhur etm diğinden pazarhkh 
nlınacaktır. 

2 ~ Umt m tahmin tutarı l 187 lira 50 kuruş ilk teminatı 89 lirndır. 
3 - İhalesi 6-2-941 perşembe guı ü saı.ıt 15 de Bornovada komis}onu

ınuzun bulunduğu mahald<: yapılacaktır. 

,1 - Şnı tname komi yondn gorulebilir. 1 teklilcrin mezkur gün ve sa-
atte komisyona gelmeleri. 12 20 26 3 (70) 

lzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komiayonundan: 
1 - 10000 kilo pazarlılka sadeyağı ~atın alınacaktır. 
2 - Sadeyağınm beher kilo ·u 170 kuruştan 17000 lira biçilmiştir. 
3 - İhale~i 10-2-941 tarihinde pazarte i giinü saat 16 de Gelibolu 

askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklileı in ihaleden bir san evvel teminat akçaları olan 2250 

lira ve ihale kanununun 2.3 maddelerindeki ve:saiki ile birlik-
te komi:syona müracaatları. 27 31 3 6 

İzmir Levazım Amirliği Satm Alma Kom.:syonundan: 
.Miktarı Cin.:-i Beher kilosunun tah Teminat mu-

• min edilen tutarı vakkata akçası 
Kr. S. Li. Kr . 

--
6000 Nohut 15 00 67 50 
4000 Sabun 40 00 120 00 
4000 Pirinç 36 00 108 00 
4000 Kuru fasulye 23 00 96 00 
4000 Makarna 29 00 87 00 
4000 • Bulgur 22 00 66 00 
4000 Patates 9 00 27 00 
6000 Sadeya~ı 155 00 697 50 
Eksiltmenin şekli Eksiltmenin tarih gun ve saati 

Açık eksiltme 14 Şubat 941 cuma günü saat 10 
Açık ek iltme 14 Şubat 941 cuma günü saat 10,30 
Açık eksiltme 14 Şubat 941 cuma günü saat 11 
Açık ek:siltme 14 Şubat n41 cuma günü saat 11,30 
Açık eksiltme 14 Şubat 941 euma günü saat 14 
Açık eksiltme 14 Şubat 941 cuma günü saat 14,30 
Açık eksiltme 14 Şubat 941 cuma günü saat 15 
Kapalı zarf 14 Şubat 941 cuma günü aat 15,30 
l - Yukarıda cins ve miktarı ve beher kilosuna tc1hmin edilen fi -

atleri yaztlı ekiz kalem muhtelif erzaktan ) edi kalemi açık 
ek iltme . uretiyle v-e bir kalemi de kapalı zarf usuliyle ayrı 

ayrı satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme .} ukarıda hizalarrnıla yazılı tarih giin saatlerde .kış
lada izmir levazım amiı liği satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - 1 tekliler açık eksiltmeler için belli gün ye anttan evw.I gel
meleri Vl~ kapalı zarf için d teminnt teklif mektupları ihaleden 
Jaakal bir saat evvel komisyona vermeleri. 30 3 8 12 

lzmir hususi muhasebe mü-
dürlüğünden: 

1 
Muhasebci hu. u iye dairc~ine imtihanla memur alınacağından me

murin kanunundaki şerait ve evsafı haiz olanlar euakı mü. biteleriyle 
birlikte 7 Şubat 941 gtimi akşamına kadar muhasebei hususiye mü -
diirlüğüne müracaatla imtihan listesine dahil olmaları icap eder. İmti
han 8 Şubat ~41 tarihine mü adif cumartesi gtinü saat onda muhase
bei husu•iye daire 'ndc icra kılınacaktır. 1 3 346 

Askeri fabrikalar umum mü
dürlüğünden: 
Müteahhit nam ve hesabına 60 ton demir 

hurdası satın alınacaktır 
'.Mahreç i tasyonlarınrla vağon dahilinde teslim şnrtiyle behl'r to

nuna 17 lira tahmin edilen 60 ton demir hurda ı ask ri fabrikalar u -
mum müdiirlüğü merkez satın alma komi ) onunca 20-2-941 perşembe 
giinü aat 15,30 da ihale edilec ktir. Şartname parasızdır. Muvak
kat teminat 76 lira 50 kuruştur. Taliplerin mezkur gun ve saatta ko-
misyona müracaatları. 1 3 5 7 324 

T. C. Ziraat bankası 
..., KURULUŞ TBIBI l818. 

9ermaJeai 100,00,000 Ttlrk Uruı Şube ve Ajan adedi 261 •ne tt• TicGrl Brr Nnl Banka Muamelelm 

Para biriktireıııere 2~,l)OO Ura ikramiye verec~ 
Ziraat ban.kasında kumbara ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 

aa. 60 lıraaı bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 
plinqöre i4ramiye datıtılacaktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 Ura 
' c 500 c 2,000 c 
' c 260 c 1,000 c 

40 c 100 c 4,000 c 
100 c 50 c 6,000 c 
120 c 40 c 4,800 c 
160 c 20 c 8,200 c 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir aene içinde elli liradan apll lcaraköse, 2 (A.A.) - Bı"r avdan Lond 2 ( A A ) ~ı .. t le Cumhurıyet merkez bankasına yatıra- tehauısları tarafından tedavi edilir. 

J ra, · · - 1' us em - k kb 1 · J 'h 1 ta "h' 1 10 kar fırtınaları devam etmekte; kat nazırı Lord Loidin sıhhi vaziveti rıı ma uz arıy e 1 a e rı ı 0 an - M •• d h dllmi> enlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde yirmJ fazlasiyle verilecek· 
~u yüzden postalar ekseriya t 0 h- bazı endişeler tevlid etm kte.dir. 2-941 pazartesi günü saat 16 da encü- uessese e er zaman Ur. Kur'alar ıenede dört defa, 1 e,ıdl, 1 bırinci klnuıı. 1 mart, ve ıııa.. 

ılmı tır mene müracaatları. 26 30 3 s doktor bulunur. Tel 2918 llraD tarlblerinde ceJdlecektlr. _ _ _ ~ . ., 
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Almanya taar
ruza mecbur 

O. R.G. 

·c ANA Do L U) 3 Şubat 1941 PAZARTESİ,,,,,,,,,,,,, 
------------------------------------~----------.:....------------------------------------------------------Bana göre 

Fran~; ~~?~na~~e- Memur maaşları- y~!~ni:?:!~i?t~~n 
nin etrafında toplanma- nın tevhidi bombalarile öldürülen 

Sini tavsiye etti sivil halkın yekunu Bugün, toprağııı ve tarihin eı>e<!i 
Londra, 2 (A.A.) - Alınan ha - Ati na, 2 (A.A.) - Emniyeti u- sinesine verilen general Metaksas,/; 

berlere göre general Veygand. dün Bu husustakı· kanun, ala" kadar mumiye nezaretinin dünkü tebliğin- ze kttyl>edilen halis bir dostun ma-~. 
Ceznirde bir nutuk söylemiş, bütün de memleket dahilinde sükun hüküm ve acısıııı bırakmıştır. Kafasının jçııı 
Fransızları mareşal Petenin etrafın- sürdüğü bildirilmiştir. Harbin üçün- de, Türk - Yunan dostluğunu en _ıır~ 

Orhan Rahmi GôKÇb' 

Metaksas 

da toplanmağa dnvet etmiş. Fransız makamlara teblı·g.., edı·ımı·ştı·r CÜ ayının idraki münasebetiyle 28 bi- dın bir şekilde yüks-elterek iki m·l~. 
Almanyayı, mutlaka harekete geç- Afrika ının bazı aksamında görülen - rincikanunla 28 sonkanun arasında arasındaki köprüyü büsbütün sağltıw 

mek için tazyika başlıyan mecburi- veni miJJi teşkilatlanmanın mühim bir . Devlet memurları aylıklarının tev- 1

1 
ve terfilerinde mahsup edilmek üzere bir ay zarfında İtalyan tayyare hü - !aştıran bu kıymet, diğer bakımdııJlb 

yet, gün geçtikçe otomatik ~ekilde adım olduğunu söylemiş, zarar veri- hıd ve teadülü hakkındaki 3656 ve nlilkalı vekiller tarafından lüzum ye cumları yüzünden sivil halk arasın- biz.e milletler hıwatında harikulade ş8 
iıleyen bir ateş cendere halini almış ci hareketlerin şiddetle cezalandırı- 3888 sayılı kanunlara ek kanun. şeh- zaruret görüldüğü müddetçe kadro!a- da vukubulmı zayiat hakkında uir siyetlerin ne bUyük roller oynıyab_ilr 
bulunuyor. lacağını bildirmiş, bir kaç zaman • rimizdeki alakadarlara tebliğ edilmiş- rındaki tasanufattan verilebilir. Fa- istatistik neşredilmiştir. Buna naza - ceğini gösteriyor. Bizce onun; ış e 

Büyük ve küçük çapta politika ya- dan beri devam -eden şayialara kat- tir. Memurları ehemmiyetle alakadur kat lrn suretle verilecek ücret yekunu, ran geçen ay zarfında bombardıman- böyle; iki cepheli bir hususiyeti \':ır· 
pan bi..:ıtün muharrirler, mesuller, yyen inanılmamasını tavsiye etmiş- eden bu kanuna göre, alelUmum nıa- bulundukları kadro ücreti miktnrını ge }ardan: dır. 
ba~vekiller, bitaraflar, muharipler tir aşlı veya ücretli ihtisas mevkiler!ne çemiyecektir. Bu fark verildiği miid- 1 - 67 kişi ölmüştür. 46unlnrdan Biz, .:\Ietaksasm bize olan dostluğ:ı· 
ve herkes beş, altı ay evvele kadar " t ı · 1 • 3656 sayılı kanunun 13 üncü maddesi- detçe muva:kkat tazminat verilmiy~ 2~ u erkek, 21 i kndm ve 17 "i ço - nun, bir şuur, bir akıl ve his miraS1 

şu kanaatte idi: Vilaue mec ıs erı n~ göre ta.aın ecl!ileooklere verilecek cektir. cuktur. halinde kardeş Yunanistanda kaldığı· 
- Harp çok uzun sürecektir. maaş veya ücret tahsil vazh·etlerine Kanunun muvakkat maddelerine 2 - 9:l kişi yaralanmıştır. Bun. na şiiphe etmiyoruz. İ::;tediğimiz; ıs· 

Bu kanaatin dibine, tamamen su Toplantılarına başlıyorlar göre . 0 .1 ki' . 10 ': • b göre vekiller hey'etince ihtisas mevkii !ardan 40 ı erkek, 3·1 ü kadın ve 19 fer bayrağını yarı yolda, başkalarırıı:t 
yürüdüğünü söylemek mevsimsiz o- . gıre 1 .e~e .er~ c vrecc~e. u nıe- olarak tesbit ec.lilmiş olup da bu ka- u çocuktur. ellerine veren bu püyük vatanper~e-

Ankara, 2 (A.A.) - Bursa, Deniz- murıv~tler ·ı•ı ht s •~ V" • ·ıı · h b · tı1'· lursa da, mihverin bir kısmının ça. · J 
1" n 1 ı~a ~mınıne • urı- nunun 1 ve 2 numaralı cc<lv.elleri ha- 3 - l\lüteaddid şehir ve kaimhalar_ rın, mı etı esa ına yaşaması, ıs d: 

mura batmasından sonra ortaya çı· li, Sıvas, Rolu. Kırklareli ve l\ler.:ıinJe yan işlerde geçen hizmet müddetleri- ricincle kalan kadrolarda mütehassıs clıı 160 ev \'C 50 muhacir b~rakası lal kavga::nnııı sonunu görme3iJ' ·· 
kan ve daha doğrusu Almanyanın vilayet umumi meclisleri toplantıları- nin yüksek tahsili olanların her iki olarnk miistahdeın bulunanların aylık- yıkılmıştır. :rno c yakın ev hafif ha- Çünkü o, bu mukaddes ihtilalin at~ 
Avrupada harbi tek başına sevk ve na ?aşlamışlur_9ır ... Bu münaseb~.ıte E- Senesi ve yüksek tahsili olmıyanların !arı, bu kanunun neşrini takip eden sara uğramıştır. şini yakan adamdı. Gece yarısında 1'11• 
idare etmek, mlittefikini dP. korumak ?ed~ Şef. A t.aturk.u~ hatırası v hur~et- , ela. her üç senesi için bir derece füı.ve ay başındnn itibaren 3656 \"e 3888 :;a- '1 - 5 kilis2 harap olmuştur. pıya gelerek, dost l.ıir yüzle, tabancs 
zaruretinin patlak vcrmesiııden beıı", • .e ~ adedılmış, )f ıllı Şef_e baglılık te- edılmek suretiyle te.sbit edilecek dere- yılı kanunların intiUak hükümlerir.c 5 - 3 mektep. 4 hastahaneyp i- yı göğse dayayan bir düşmana; (vur, 
fikirlerde, harp ilahı Marsın fazla z_.ıhilratı yapılmıştır .. 1\1.ilteakıben va- ce maaş veya ücr{!tini gcçemivt!Cı:!k - göre verilecektir. Şu kadar ki, bunlar- sa betler vaki olmuştur. fakat içeriye giremezsin!) Diyenlert• 

takım zehaplar doğmağa başlamış- h . izahat verilmiştir. • 2.\1ecburi hizmete tabi olanlar. bu !er hakkınc.ıa. J3~56 numa.r~lı kanu!'lun ResmAI leb)ı• ft.ler se\•mek, biz~m milli_ şiarımızdır. g·• 
saltanat süremiyeceği hakkında bir ı:ler tarafından senelık ıcraat hakkın- t~r. • dan aylıklarının kesilmesi icap eden- ı 1 biz cknhraman~ eleriz .. Kahramanl~1 

tır .. Doğrusu; pek de yabana r..tıla- ıtalgan propagandası taahhüdlerini ifa etmedikçe bu mad- mu\•akkat ıkmeı maddesının cG~ fık- ı;;.a kahramunhga meclubuz.. d;. 
mıyacak bir zehap! ... Çünkü mesele- d7 hiikmündeıı istifade edemiyecekler- rası hilknıü. ay başından itibaren t~ıt- · Biz, büyük işlerin kahramanlar ·• 
ler, harp mantıkının te.bii cereyanı - U d l d d.r. Bu madd~in hükmü, 3659 :'ayılı bik edilecektir. Malta, 2 (A.A.) - Tebliğ: yarından koptuğuna kaniiz. KahrS 
na kalırsa, Almanya, Britanynyı is- Y urma arına evam kanun mucibince tesbit edilen ihti,as 36;)6 sayılı kanunun neşri tarihin- Düşman. tayyareleri, evvelki g'(!C~ ınanlık, insan vasfının şahlandığı eli 
tilaya mecburdur. Biz, malum olan' ediyor _ mevkilerine tayin edilecek olanlar~ da da maaşlı ihtisas mevkileriyle ayni im- :\faltaya hucum ed2rek bir miktar bom parlak zirvedir ve milletlerin, ferdlc· 
neticeyi tekrar açmak içı"n, gene ma- ~ şamildir. )fuvakkat ihtiyaç cech·elin-ı nunun 6 ıncı macld~!'linde yazılı m:ıaş- b:-1. atmışlardır. Dün ada üz-erinde ke- drı liHhsiyetlerinde, kahramanlık, oıı· 
lum deliller ve unsurlara müracaat Atina, 2 (A.A.) - İtalyan propa- de yazılı ücretli memuriyeti-ere de ha- lı memuriyetle.rde müstahdem olanla- şı1 uçuşları yapan düşman tayyarele- yi.ik imtiyaz \'e şeref payı olarak teblll 
edecek dP.ğiliz. Söylem•k istediği • gandası, )fataksasın ölümünden bilis- len miitehassıs olarak mihüahılem bu- rın maaşlı veya ücretli de\'J.et ve,·:ı lıu- rinde~ ikisi düşürülmüştür. rüz ettirilir. Sahte kahramanların bO 
miz ş ·"ur: tifade bir takım yalanlar uydurmak- luııanların aylıkları bu kanunun neş-1 susi idare \"Cra bı!ledive memur!vet- Atına, 2 (A.A.) - Dün akşamki bol şarlatanlık yaptıkları bir devirde· 

Bu taarruz vuku bulunca, harbin ta devam ediyor. rini takip eden ay başından itihareıı ]erinde geçen °hizmet ~üdcletleri ,:eku 98 numaralı Yunan tebliği: bir avuç milletle, büyük düşman kU"' 
ömrünün derhal sona ermesi ve 20 İtalyanlar; )lelaksasın, İngilizler- 3656 V{' 3888 sayılı kanunların iııt~- nuna \'C :rn56 savılı kanunun mu.vak- Cephenin muhtelif nokta.larrnda \'etlerinin karşısına çıkarak, onları 
nci asrın sırtının kanburlaşarak ta- ılen askeri yardım iste<liğini ve ver- •rnk hükümlerine göre verilecektir. kat ikinci madcl~si hükmüne göre ı kuvvetlerimiz muvaffakıyetli me\·zii dağdan <!ağa, hududdan hududa sıl· 
şıdığı bu leşin bir çukura gömül - mediklerinden dolayı tessürden ö!dü- Ancak bu sur~tle alacakları aylık Eylul 198fl tnrihindeki müktesip dere-1 n.ıuh!1-rebelcr yapmışlar ve mühim is- r.cnler, şüphesiz ki kahramandır!~:· 
mesi ihtimali çoğalacaktır. ğünü işae ediyorlar. Halbuki Yunan miktarı şimdi almakta oldukları a"hk celeri tesbit olunacaktır Su kadar k; 'tıhkamlar işgal -eylemişlerdir. Bir çuk ~letaksası onun için daha çok sevdı1'·· 

Bir le, ki taaffünü, aon günlerde hükumeti, hiç bir taraftan :ıskeri yar- miktımndan noksan i:;e aradaki far- lıu sur.etle iktisap ede~ekleri der..:c~· otomatik siliih, hnvan topu ve her cins Yunaııistana olmı ruh yakınhğım1t 
Okyanusların afakını bile kaplamış- dım istemiş değildir. kı, gcçmiye~ birer m~~tar bulunduk- mezkur tarihte bulundukları mmıŞ ~:ırp malz~mcsi iğt~n~m ettik. 270 e- b~n~n. i.çin artı:nı.ştır. Kahra~a~ı:ır, 
tır. İtalyan propagandası; )letak!iasın !arı memurıyetlcre munhasır kalmak derecesini geçemiyecektir. ~ır aldık. ı.unların ıçınde subaylar da hı rbırını ~aha 1yı tanır, daha ıyı ~ 

Almanya, bir kumar masası başın- yt!rine geçen Aleksandır Korizi,; hak- \:trdır. verler .. Turk - Yunan dostluğunun t~ 
da, asırlara malolo.cak bir mukadde- l:ındn da bir takım uydurmalar ne·- F Al J f• d J Londra, 2 (A.A.) - İngiliz hava ve melinde, böyle parlak bir cevher J.Jir· 
rin bu <'n son partisini oynarken, ıetm~kte v.e bundan sonra Yunanista- ransız - man D Ira Çl ar dahili emniyet nezaretleri tebliğinde !iği, böyle yiik!'ek bir haslet intiba!<' 
acaba hangi kozlarJ l·ullanacaktır; nm, tamamen lngilterenin esareti al- iş'urn değer bir şey olmadığını bildir- \'ardır. 
bunu, Alman şefü•rir.fo çalıştıkları tına geçtiğini iddia eylemektedir. Jn

0
ai(terenin mag" }fibiyetİ mektedir. :\Ietak ası, c Yaratıcı insan> olare.1'· 

daireler haricinde kalanların bilme- İtalyanlar, ·İngiliz - Yunan do::ıtlu- Jhti/a/ı yakında Atina, 2 (S. 20,45 radyo ne~riyatm- .:Şef> olarak da mütalea edince, on~11 
aine imkan yoktur tüphesiz.. ğunun ne demek olduğunu şimdiye ka- • halinde Amerikanın teh· dan) - Yunanistandaki ingiliz hava şah:siyetinde, büyük davaları çözil~ 

Fakat bu partj, bu korkunç kumar dar anlamamışlarsa, hesapların görü- aydınlanaı;aktır kuvvetleri umumi karargahının hu- uaşarmak kudretinin bol kifayetin~ 
partisi, tarih sahnesind,.. en müthiş l~c~ği gün bunu göreceklerdir. likeye düşeceğine gün öğle üzeri neşrettiği tebliğ: görürüz. Dejenere olmuş bir pa~!~ 
bir hadise olarak kaydedilecektir ve Af J • 1 Rritanya hava kuvvetleri dünkü kavgacılığının alabildiğine kemirdıgı 
masadan her şeyı" kaybetmiş olarak gan - apon Bitler ınaamıyor ar gün tekrar Avlonyaya taarruz etmi~- ve hududsuz, namütenahi hürriyet nıı· 
kalkacak taraf, • ki onu anlamak i- lerdir. Fena hava şartları altında ya. mı altında korkunç bir anarşinin aıs· 
çin biraz kafa yormak kafidir • bir Ticari münasebatı Albay KnOkS pılan bu hücumda atılan bombalar bildiğine milleti ::ıarstığı bir muhitte• 
daha, birinci, ikinci, ücüncü planda . . . Mareşal Petenin Af ri- erzak, mühimmat ve kereste antrepo- yığınlarla rakip ve zümrelerin üsti!Jl' 
yer alarak her hangi bir dünya me- Pışa~·er, 2 (A.A.) .- Japon:ya ıle !arma isa~t etmiş1erdir. Tavvarc ela- den aşarak, oraya milli vahdet ve id!r 
selcsi, her hangi bir dünya n"zı:.mı , 1.Afganı::ıktadı~ .a~a:sAınfda ık~kıstadjdoır an - kaya kaçmasından kor- Mebuslardan Nayın su- fi ateşine rağmen tayyarıele~imiz, bir al hürriyet şuurunu verebilmek; oit 
bir yeni ve orijinal hak, kuvvet v a- ' nşm~ a 1

• ıçın . gan 1, ısa nazırı- k bataryayı alçaktan mitralyöz ateşiııe lakırdı işi olmaktan çok uzak, ba~:ırıl· 
dalet muvazenesi üzerinde kon:şa-\ ~mk rıyaset!<ldc ~t hey et yakında uyoı· ve Vişi hükume- al/erine cevap vererek tutmuşlardır. nıası akla zor sığan bir hadisedir·· 
mıyacaktır. o .rora gı ece. tr. tİnİ faz)a tazyik edemiyor hakikati an/attı Berlin, 2 (A.A.) - Dün neşrcdi- Yüksek şahsiyetlerin potasındaki eS' 

Ya>:dan fırlamış VP henüz he- Şanglzayda soi!uk len Alman ı·esmi tebliği: rar.engiz mucize. işte böyle vakıalardl 
deflerıni buJamıyarak boşlukta rüz- v ... • _Dün gündüz muharebe tayyareleri- canlanır .. Bir milleti, bütün itiyad~s· 
garların mukavemetine kapılmış olan 300 ÇOCUK SOGUKTAN ÖLOU Londra. 2 ( A.A.) - Gazetelere Vaşington, 2 (A.l\.) - Bahriye mız, Londrada ve İngilterenin şar- rından, göreneklerinden, verasetııı· 
siyasi, !'sker!, ideolojik oklar, böyle ı Şanglıay, ~ (A.A.) _ Şiddetli Lir göze, Friınsız - Alman ,l>uhranının nazırı Knoks, ayan meclisi hariciye kıı~da askeri bakımdan ehemmiyeti den, telakkilerinden uzaklaştırar~ 
uzun bır .talı ~e mukadderat oyunu- guk huküm sürmektedir. Bugun /akmda aydınlanacağı veya sona e- encümeninde ingiltereye yardım pro- ~aı;r, yerlere hücumlar yapmışlardır. bir hamuı· halinde yoğurup yepyeni hI! 
nun son ışaretı olacak vP. saolnntlık- '. !=;ehriıı sokaklarında soğukt·m dona- receği kanaatinde bulunuyorlar. j e·i hakkında izahat verirken infi _ Sutumptondaki büyiik benzin depo'>u ~eki lele meydana çıkarmak sırrın~· 
farı yerde düny"n 'de • · · · " • Vişi hükumeti; mütarekenin ihti- ra<lçı mebuslardan N ... ,. kencıı·s·.·ne .nu na b.ombalar isabet 0ttı·rı"lmı·ştı"ı·. l\!etak~as da kavlı..:muştu. Faknt }\f("' 
t 'k t" .• ... 1~ gı ccgı yem 18" r&k ôlmitş, 300 den fazla fakir \e ~o- " ' '' " " --
1 ame ı ~o~ter~n ış~.ret~~r ~u.ı.un~ - cuk crsedi bulunmuştur. va ettiği şartları ihlfd etmedikçe, ~uali sormuştur:. · · Pılotlarımız, deponun vanmakta ol- tak~as mü~terihtir: 
caktır. Beklıyelım; cunku, butun ın- Fransı:l milletinin sempatbini çek· - Yakın bir atide Amerika için duğu!1u görmüşlerdir. Şa.rk sahillerin- Temel kurulmuş, yapı yüksel:llİ~· 
sanlık da, taarruza mecbur oJan Al- Hitlerin tehdidi mekte devam edecektir. Fakat, tehlike görüyoımusunuz, bizim yar- de: bır_ ticaret gemisine ehemmiyetli dnva yolunu tutmuştur. Arnavuc1ltı1' 
manyn gibi, beklemeğe mecburdur.. • I l . Fransızlaı:ın .b~~!ları, Almanya ile dı~ımız, hıgtiltereyi k1urtarabilecek ha:-;ar ıka olunmuş, uzun mesafeli ~Y- orbt!'ına kadar. götürdüğü zafer bıı)'' 

Bu büyük kumar partisinin tema- ALMANLAR ŞIMD TEV L bıran evvel ışbırlıgı yapılmasını i~te- ı mıclir, yahud, Amerikanın, İngilte- ,sarelerimiz, Irlandanın garbında rağıııı, şimdi Yunan milleti taşıyor·· 
f!'sı: ger~! b.edelaiz, ıztırapsız ve te- YOLUNA SAPTILAR m~ktc ve aksi takdirde işgal edilme- reyi bir jstilfidan kurtarması müm- 10,000 tonluk bir vapur batırmı~lar- Orhan Rahmi GÖKÇE 
sırti z degıldır amma, bunun sona er- miş olan Fransanın fena vaziyete dii- kün müdür? dır. Plan mucibince İngiliz Jima~nna 
mesinde bir çok milletlerin bir he- Londra, 2 (A.A.) _ Deyli Telgraf şkeğini iddia eyl~mektedirler Di - Nazır Knoks, tehlikeye inandığı- mayin dökülmüştür. Bükreşte bir cinayet 
saplaıma hakkı olacaktır. O da. ya- gazetesi. Hitlerin .Amerikayı tehdid e- ğer bir kısım da, Vişi hiikiımetinin nı söylüyerek İngilteredeki hakiki va_ Dün düşman hava kuvvetleri, Al-
pılacak taarruz gibi, meraka layik den sözleri karşısında Alman radyo- mukavemet göstermesini tavsiye et- z~yeti tamamiyle bilmediğini söyle- manya ve işgal altındaki arazi üzerin- Bükreş, 2 (A.A.) - Üniversite önüll· 
olmak kıymetini muhafaza etmek- sundaki sözcüniin teviller vapmak için mektedir. Bunlar arasında Heryo ve- dıkten ~onra: de faaliyet gö,·term~mişlerdir. cb biri yarbay olmak üzere üç Rurnefl 

d . J saı·r b·•zı F · ı· b ı k . y subaı.·ı me"hul kadınlar tarafından ol· te ır. müşkülat çekmekte olduğunu yazarak 0 ransız rıca ı u unma ta- - apılacak Amerikan yardımı, aı k . J ' 

O. R. G. eliyor ki: dır. - İngiltereyi zafere muhakkak ulaştı- ıv~eta sasın cenazesınde cliirülmüştür. 
-----...-------- cAtlantlk sularında Amerikan ge- Umumi kanaate göre ~lareşal Pe- rac~ktır ve zannediyor musunuz ki E k •• R ---x 

rnilerini de batıracaklarını sfö•lü~·or- tenin elinde mühim bir silah vardır. lııgıltereyi istila >ettikten sonra mih- n ÇO goze çarpan e- Habeşistanda Borsada lar. Bu sözler. Alman siyaset e~el'i- Bu silah, mütarekenin ihtiva ettiği ver ihtirası Amerikayı bırakır?> isicuınhurumuzla lngil-
nin hiç ele mılvaffak olmıyacağım gü:;- ahkamdır. Bundan sonra mebusla nazır ara- -Baıı tarafı 1 nci aahifede ..,,,. 
termektediı·. Hitler mareşaı Petenin Afrikaya sın da şu muhavere geçmiştir: tere Kralının çelenk- mıntakasında toplanan Habeş ku"' Ebedi Şefin hatırası 

taziz edildi 
kaçmasından ko kt • · · v· · h .. N I vetleri, İtnlyanları şiddetle tazyik et· Londra, 2 (A.A.) - İngiliz gaze- ' h r ugu ıçın, ışı u- ay - Ben de mihver ihtirasının l .. d. mektcdir. 

tcleri, Bitlerin tehdidlerine karsı A- kumetini da a fazla tazyik edeme - Amerikaya saldıracağını zannedivo- erı ı ı 
... m ... kted"r f • 1 Şimdive kadar clagvınık bir halde Bursa, 2 (A.A.) - Diin Ebedi Şef merikanın vaziyetini tebarüz ettirmek • 1 

• rnm: akat hastalıklar, açlık ve e- At' 2 (A A ) J ---x k ıı· t d • ına, · · - Atina ajansı Habeşistanın muhtelif ı.·erlerinde rntı· Atatürkün Bursaı.·ı ilk cereflendiriş- t 0 v., Almanların savurdukları deni- a ıye erdleriyle ugrasırken buna bildir1·vor ·. J A( 

J ,. f t b ı J • •• " harebe eden bu kuvvetleri, impara~V' ]erinin vıldo··nu··mu·· mu·· n..,Sebetı"ı.•Je te- :rnltı harbi tehdidine İngilteı enin şid- s •• d •• t k ırsn u abilirler mi? G t ı t b 
J ... J QZ e mu are e K k .. raze e erın e aruz ettirdiklerine Haile Se!a!'iyenin Habeşistana muv11· 

zahürat ve merasim yapılmış, nutuk- detle karşı koyacağını yazmaktadır - 11.? s - Bir fatihin. işi yarıda bı- gore, Meta~sasın cenaze:-ıi, Ka'tedral- salatındnn beri bir mütehassıs tars· 
Jar söylenmiştir. Gece halkevinde bir lnr. raktıgını hiç gördünüz mü'! ::\fese la den ayrılıJıgı sırada Elen kralının fından iyi techiz Edilmiş bir ordu !111' 
top~antı yapılmış, Atatürktin }\atıram ~merik.a matbua~ın~~· Almanlar:n HINDIÇINI KUVVETLERi TEK Termoda kuracakları bir üg evvela defn~ .dallarından yapılmış bir çe- !ine getirilmiştir. 
tazız olunmuştur. lngıltereyı her an ıstılaya teşebbu::; • Detroiti tehlikeye düşüriir. Ondan Iengı ıle k ı h 1 1 Ebed'ı Şn.fı"n, M~rı·nos fabı·ı"ka-ı.ını ·":n hazır bulundnklarına dair. ···az•.la- RAR FAALiYETE GEÇTiLER sonra da bütün Amerika.vı:. h"'k- •· :a anec anının, Yunan 1 İtalyanlar, Habeş 'kıtaları önündeı _ "' _ ~ .,. • u um~u~nın, ~Ietaksns ailesinin çe- r:cate başlamışlardır. 
açtığı bugünde fabrikada merasim \"a- rını gö7.e çnrpacrık tarzda neşreden Nay _:_ İngilterenin mağlfıbh·eti lenklerını .tnıpliz krallığının, Tiirk, 1 Kahire, 2 (A.A.) _ Alınan habel'' 
Pılmıştır. • matbuat bu münasebetle Fransız do- Rangon, 2 (A.A.) - Sivam bnşku- ~akrlirindc bizim vaziı.·etimiz ne o- Cumhuı ...ı1·-· • .,,_. d .. 

J " ı bT ? J v' , ·reı~ .• !gı.nın, ı ugosl~v .~r~llı- 1 lere görıe. Şarki İtalyan Afrikasııı ". 
nanmasını Alman ve İtalyanlara tes- mandanlığı, Hin<liçini ile Siyam nra- a 1 ır · gTı.?ın. 'e İs\ ıçı e f ederaJ reıs_lıgırı_ ııı , bulunan İtalyan kuvvetlerinin mikts. ---x:---

Hollanda 
Japonyaya red cevabı 

verdi 
Londra, 2 (A.A.) - Hollanda hü

kumetinin To'J...·yo elçisi, hükumetir.den 
talimat almış ve japon hükumetine bir 
nota v.ermiştir. Bunda deniliyor ld: 

«20 kanunusanide şarki Hollanda 
Hindistanı hakkında japon hariciye 
nazırı tarafından söylenen sözler kar
Şı!:ında Hollanda Hindistanı, yeni ni
zama iştiraki reddeder. 

Elçi, hiikumet!nin bu gibi fikirl.:ırle 
hareketi kabul edeceğinin hiç bir za
man tarımin \; ılmemes ini japonyaya 
bildirmiştir. 

!im etmemek hususunda mareşal Pe- sında 28 soııkanunda cAteQ kes> em!"i -. lngiltereııin m:ığlubiyeti bizi urkıye y 1 b k 1 I ı 
:< t hl k k . • ug.~o.s avpı aşve ı lerınin, rrnın 200,000 kisi olclug·u tahmin edı • tenin ittihaz ettigvi azimkar hattı ha- verildi<rini, fakat dün Hindi"inı· .•,·uv- e 1 eye düşürür. Onun i"indir ki ordıplom t - .,,_. İ · 

e .,. 1 .., . . a ıgın, ı unanistandaki n- mcktedir. 
reketten memnuniyet beyan erliyorlar. vctlerinin cephenin şark kısmında faa· 7ar~ ırn layihasına taraftarım gılız hava kuvvetleri kumandanlığı. ' .._ ____________ ..,,..~1 

O --- liyet gösterdiklerini bildirmiştir. Nay - Balkan memleketlerinde n~n ve İngiliz Akdeniz kumandan-! -A N A· o Q L u 
Şİma Vişi, 2 (A.A.) - Saygundan Ha- tlol:ışan Albay Donavanın resmi sı - lıgıı.ıın çelenkleri takip etmekteydi. 1 

v~ls ajansı~ın bilcti:diğin~ göre, 28 ~a_tı ~a; mıdır, gösterdiği faaliyet ne Kor diplomatik arasında Almaıwa- ~ 
JAPON · SOVYET ANLAŞ· kanunusanıde aktedılen Sıyam - Hin- ıçındıı · nın Atina elçisi de bulunuyordu. Ce-, ~ 

diçini mütaı:ıekesi 15 gün müdıletli- - Donavanm hiç bir re.:;mi sıfatı naz K t d ld ı Sahilti Ye Baımuharriri 
MASINDAN MEMNUN dir. İki hükumet, hasmane harekete yoktur .. Kendi parasiyle seyahat et- kr;f ve ~ı:n;~ana1:neı;;~~P1~~~a~ez:~!~~~ HAYDAR ROŞTO ÖKTEM 

Tokyo, 2 (A.A.) - l\lançuko-Si- nihayet vermek mnksadiyle bu anla-i- m~te?ır. giderek alayın gelmesine intizar .e\-
birya demiryolundan Berline gitmek- mayı yapmıştır. · aşu~gt?~· 2 (.A.A.) - Havas a- mişlerdir. 
te olan japonyanın Bcrlin büvük elçi- Posta, telgraf ve telefon tesisatı .ıaı;:ı bıl_dırıyor: Mı / h • 
si Oşima, Koreden geçerken gazeteci.! yenide~ !anli~·e~e g~çi~il;c~ktır. Si- f .merı~~ya yapılacak yardımın.: a faya Ücum 

Umumt Neşriyat MfldflrO 
HAMDİ NÜZHET ÇANÇAB 

lere şu kısa sözleri söylemiştir: y~m hukumetının Hındıçını nezdinde- ng~ltere) ı kurt?rıp kurtaranııyacagı Malta, 2 (A.A.) _ Dün burada 
- Son zamanch tnhakkl'k eden J·A- kı konsolosu, yakmcla vazife.si bnşı•ı:ı hnfkkında hahrıye nazırı Knoks ta- neşredilen resmi bir tebliğe göri? düş- A.•«• b ·=--6 Aylıtwı*'s'oo 

• ' ' l"" kt ' 1\I ht 1 l k b"l l. ·ı ra ından :-tv"n h .. c .. . 1 ' 1 0 e pon - Sovyet yakınlnşmasıml!ın çok (?~~ece .!r. u. eme o ara ı ( m - '. .. " . . ..•. a~ıcıy encuf!lenIIH c 1 man tnyyareleri, evvelki gece Malta- n : y n 
--

memnunum. dıgıne gore yenı huducl, yapılacak mü· vosLı ıle.n enclışeııın, Ruzveltın yar _ ya bir hücum vapmış ve bir miktar' ı ıfı 1400 kr. 
'7..~kc~el.2rde Fransız . Hi~diç~nisinirı clı~ ı>ro.ıe~in!n ü.rntle ka?ul~inü te - bomha atmıştıi-. Düşman tayyareı;ri,I Yabancı memleketlere 27 lira 

fRANSAYA YiYECEK GİDJYOR şımclıkı hududundan bıraz ıçerıdı:n g3 :!1 111 ?1a.k~~dıyle ızhar cdılmış oldu- 1 diin Malta üzerinde l.ıir keşif uçuşu• 
Baltimur, 2 (A.A.) - İspnnynya 

\ e işgal altında bulunmıyan Frun"nya 
yiyecek. giyecek ve tıbbi mnlzeme ~ö

. L?n?r.a, 2 (A.A.) - Hava ne:mre- türecek olan ve İngilizlerin Avrupa ab 
tı bı.!dırıyor: . . • lukasından geçmesine müsaade ettik-

---·x---
Hava faaliyetleri 

çecektir. ~.u bıldı,ı·ılı.y?r. Proje, ayanda, infi- yapmışlardır. Bir keşif düşman tav- lduehaneı ikinci Beyler so'cAk 
ı .ıdçıl_~ırın ıtırazrna m~ruz kalacak :var.esi, f ngiliz avcı tavva releri tar~ı-

Irak kabinesi teşekkül 
etti 

1
ve. mucadcle daha genış olacakhr. frıdan diişüri.ilmüştiir. • · 
yı haber alnn mahfiller. AmP'"ika A . ,., 

hükumetinin lüzum gösterdiğ; bir j. merıka ayan reısının Gündelik Takvim 
1360 Muharrem 5 

Du gece ahı~. teşkılatı~a ~ me.nsup !eri Kond Hardor vapuru, dün bu,·a- Bağdad, 2 (A.A.) - Yeni Irak ka-
tayyıı !~relen murekkep kuçuk b!r fı- dan harekat etmiştir. binesi dün a~ağıdaki şekilde teş~kkiil 
l~, Brest de d?kl.~r~ taarruz etmışl~;- Vapurda bu eşyn ve malzemeyi tev- etmiştir: 
dır. Cumn:t:esı gunu, fena havaya rag- zi için 26 kamyon, 2 araba, Almnnya- Başv~kil, hariciye, M. müdafaa. nazır 
nıe? ~.cvrı)~e . u.çu_şlar~ yap~n tay~·are- da bulunan İngiliz, Fransız ve Polon- vekili general Taha Haşimi. maliye 
le.rımızden ıkı ı uslerıne clonmemışler-I yalı harp esirlerine verilmek üzere 10 ı nazırı ve münakalat ve nafıa nazır ve
dır. ·bin paket hediye bulunmaktadır. kili B. Ali Mümtaz, dahiliye nazırı ve 

şin, infira.dçıların gavretleriYlc ., .. - t · t 
nıeresiz kalnnııyaeağını bildirmekte- emına ı r l EVKAT. 
cır er. Vaşington, 2 (A.A.) - Ayan mec- !. o. !. n. 

!isi reisi Blum, Lord Halifaksla gö- ~ 
adliye nazır vekili B. Ömer Nagli, ik
tısnd nazırı B. Abdiilmahfi, maarif 
na-zırı B. ~ndık Ba. sam, içtimai ışler 
nnzırı B. Hnmcli Başaşi. 

rüşmüş, lngiltereye yardım proje8i.- Saba!l 7. 1 O Akıam: 1 1 'l 
nin hükumetçe hazırlanan şekilde bü- Ôğle :12. 28 Yatıı: 18 S6 
yük tadilat yapılmadan kongrece ka- bdacli : l S lO 1_ _ 'l'' 
bul edileceğini temin etmiştir. ._ _______ 11119_1iiialiiikii.ıiı:_5.,...•--=...ııı.,'_. 


