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• S O N D A K i K A : ı-ıı;; ~ 
Askerler cep- • .., .., d ı r T b. t• 1 

b~ı d d.. .. Alman gazetelerı açıktan acıga Ruzvelte çatmaga başla ı r r mı, a ıa ın ı 
"" er e ovu- 1 • cilves· mi ?I 
şarterken ... YUÖOSLAVYADA GENÇLERiN "'OMONl TLER ALEV- ı 1 ~~s~~~ 

HiNDEKi NÜMA YIŞLERI ÇOK MANALI GÖRÜNÜYOR ~ü~düz -;;-.:.i:;., haline ---
cephelerdeki askeri ha

l k reketleri birkaç satır
ı resmi tebliğler izah et
llleğe çalışırlarken en büyük 
~c selahiyetli diplomatlar ve 

1
• e.vlet şefleri hitabet ve po-

.. •tıka kürsülerinde harp 
ille i'danıodaki muharebeler
:en geri kalmıyan bir hid

et ve şiddetle lisan sava
~•na devam edip duruyor-

bir Daladiyeiıin ~aferi serbest 
lebesi telekki edilmi~tir umumi efkarında yeni bir ceryan başladığını göstermekte-

demokrasile in ea-
~ dir. 

Paris (Radyo) - Berlinden alınan haberlere göre, Ruz- Paris (Radyo) _ Fransadaki Türk heyetine Majino hat· 
veltin Amerikan gençliğine yaptığı bir hitabede serbest tını gezdiren general misafirlere hitaben şu sözleri söyle· 
demokrasilerle taıyik ve istibdattan başka bir şey bilemi· miştir: 

yen idareler arasındaki farkı tebarüz ettirirken Sovyetlerle 
Alman nazi idaresine attığı taşlardan hiddetlenen Alman 
matbuatı Ruzvelte daha açık bir surette hücuma başlamıştır 

Paris (Redyo) - Bernden ahnan malumata nazaran Is
viçre sosyalistleri emperyalisi: emeller beslemekten başka 
bir gayesi olmıyan Moskovayı takbih etmekle kalmayıp 
Fiolindiyaya ma .. e ve maddeten yardım etmeğe karar 

"Kıymetli misafirlerimiz arasında kahraman Türk ordu· 
sunun şanh bir kumandanı olan general İzzeddin Çalışlar 
gibi çok değerli bir askerin ve gazeteciler arasında da 
Türk matl--uatının en kudretli unsurlarından bulunması bizi 
son duec müftehir etmektedir. 

getirdiği ve 40,000 e yakın 
vatandaşın hayatına mal ol-

du. 
1458 Erzincan zelzelesin-

de 32 000 kişi. 1509 Istan· 
bul z~lzelesinde 13,000 kişi, 
1688 Izmir zelzelesinde 20 
bin kişi, 1765 Liıbon zelze
lesinde 60,000 kişi, 1908 
Mesina zelzelesinde 200,019 
kişi, ve 1925 Iapon zelzele
sinde 250,000 kişi telef ol
muştur. Ve bütün bunlar 
bir kaç dakika içerisinde 

~r. iki buaf da kuvvetleri
ll~n çokluğundan, bilhassa 
e onomik !ahadaki sebat 
'e mukavemetlerinden bah
•ed' ıyorlar. Doğrusunu ve 
~çık söylemek lazım gelirse 
~İraf etrnek icabediyor ki 
laıan hatip ve propağan

dacılarının çok defa ileri 
~ilrdükleri deliller ayakta 

vermişlerdir. 

Paris (Radyo) - Yugos!avyadaki gençlerin komünis 
aleyhinde yaptıkları nümayişleri Bdgrnt hüb iimetinin bir 
nevi teşvik eder yolunda kabul ve terviç etmesi Yugo lav 

Isveçi istila mi 
ede eklerdi? 

Bal an Ko 

Generale cevap veren Necmeddin Sadak dediği: 

"Fransız askerlerinde gördüğümüz disiplin neş'e mane 

viyat sağlamlığı ve mühimmat bolluğu bize Majinoyu bir 
zafer fabrikası gibi selamlamağı mümkün kılmıştır.,, 

vuku bulmuştur. 
zeızelenln mahiyeti 

Profesör, birkaç hafta ev
vel, misli tarihte nadiren gö· 
rülen memleketimizdeki zel

A zelenin ehemmiyetinden hah· • . . "' . 
U• setmiş, bütün 1 ürk milletile Urarnıyacak kadar zcyif 

'e cılız görünmektedir. 
f ~8! Hitlerin Polonya se 
trııu bitirdikten sonra garp 
~epbeaine döndüğü zaman 
k teklif edeceğimiz şartlar 
~ •

1
hul edilmediği takdirde 

oy e b' ır sulh taarruzu yapa-
ca • . gız lu düşmanlarımıza mü· 
Zaltere yolu ile kabul etti-
~tllledildcrimizi silah kuvveti 
1 

e Yaptıracağız.,, Tehdidini 

r•pJdah birçok aylar geçtiği 
ı e el' b' de... an ırşey yapılmış 

R. gıldir. Ondan sonra da 
d 0ınanyadan Irak ve Iran· 
•n arz tt' - . . . u e ıgımız petrolları 

•sted'· · . 'ilk ıgımız şekilde alamaz-
onları da zorla almanın 

;sulünü biliriz, tehdidi orta
t~ı··savrulmağa başlandı. Gö-
u uyor ki cephelerde kuv· 

\'ttli d-
p uşmanlarla birıey ya-
•nııya v 

b cagını anlıyan)ar onu 
Utıu k ' t Ic· orkutmaktan başka 

: ıp edecek bir yol bula· 
ıyorlar ki bu siyaset te 

onlara . . k yenı yenı düşmanlar 

11 
aı_andırmaktan mada bir 
ettce v k . . 

te b er?1~m~ te~11le. iş-
Unun ıçındır kı iddiala-

Paris 11 (Radyo) - Stok
holmden • alınan haberlere 
göre, mezkur şehirde yapıl· 
mış olan tevkifat ve tahar
riyat çok mühim neticeler 
vermiştir. 

Elde edilen vesikalar gayet 
ehemmiyetli olup tasnif edil 
mektedir. Simdiye kadar 
tesbit edilen neticelere na-
zaran ele geçirilea vesikalar 
arasında lsveçi.ıı Sovyetler 
taraflDdan istilası Isveç dev
let adamlarının ve mühim 
simalarının isimleri de ele 
geçirilmiştir. 

Bunlar arasında şimdiki 
kabine azaları tamamen da
hildir. 200 kişi tevkif olun-
muştur. ................ .. ....... . 
rını filen isbat edemiyecek 
mevkide olamıyanlar yük
sekten atıp tutmaktan çe
kinmelidirler, çünkü bu su
retle daha savaş bitmeden 
önce de şimdiden hükmen 
mağlup mevkiıne~ geçerler ... 

SJRRI SANLI 

.....____ -13 -
değil . d'? M ıu mıy ı amafih Fransızların bu hareketi bir 
ı,cn .. Almanyaya için de Rusya için de bir felaket o-
Bgından korkarım. 

u yolda devam eden konuşma yavaş yavaş Vil
I helmin aklına girdi. 
lllparator yine söze başladı : 

ı· - Azizim yüzbaşım, Rusyadan evvel siz, şahsen bi
e ıdrn müttefikimiz olacaksınız. Memleketinize hizmet 

ebifınek · · k t v • • B· ıçın onuş ugumuz sıyaseıten ayrılmayınız. 
d ıze tamamile tabi olunuz. Bizden her suretle yar
n~rn ~ekleyiniz. Rusyayı bizimle ittifaka sevkedemesse-
ıt bıJe siz bizden avrılmayınız. Bizim başka verde 

llıeşgul olduğumuz bir Rus taarruzundan gelecek za
ra~Iarı olsun hafifletmeye çal•şımz, dedi ve zili çaldı. 

Çeriye giren mabeyinciye şu emri verdi: 

d - . Aziz Nikolayeviçi size emanet ediyorum. O, biz
endır. 

I1nparator geri çekildi. Yüzbaşı ile mabeyinciyi yal
Dıı bıraktı. 

Mabeyinci ıöze şöyle başladı : 
- Mad k. H b:in d' ern ı aşmet bana sırrımızı size açmağa 

tün ve~ ·~ sızden saklamıyacağım ki maksadımız bü
doar:• erFı kuvvetimizle garba yüklen1.ektir. Daha 

• ıu ranaa . F k b geai§ 
1
.. Y1 can evınden vurmaktır. a at u 

•rru:ıa ın p anı temin etmek, Rusya tarafından bir ta-
aruz kalın v • .. 

dır. Onun . . ıyacagımızdan emın olmak lazım-
ıçın biz Ru d 1 b' 1 · - - i eya a o up ıten erı gunu g • 

seyı eıs ıgı 

~ Tzvetkoviç, Metaksas, Saracoğlu görüşüyorlar 

Bükreş 11 (Radyo) - Balkan antanta konseyi reisliğinin 
Türkiye Hariciye Vekili 8. Şükrü Saracoğluna devri müna· 
sebetiyle, Romanya hariciye nazın B. Gafenko tarafından 
B. Şükrü Saracoğluoa bir telgraf gönderilmiştir. 

Rumen hariciye nazırı B. Saracoğlunu tebrik etmiş, Tür· 
kiye ve Romanyanıo, idamesini birlikte deruhte ettikleri'sulh 
için Saracoğluaun gayretlerinden daha büyük semereler 
elde edebileceğinden emin bulunduğunu bildirmiştir. 

Belgrad - Balkan devletleri yakında iktisadi bir konfe· 
rans aktedeceklerdir. Bu konferansın yerini, Yugoslavya 
hükumeti tayin edecektir. 

Alakadarlarca verilen malumata göre, iktısadi konferans 
Mayıata toplanacaktır. l 

~ 

Belgr n yinden sonra 
Yugoslavy nasıl çalışacak! 

Sofya - Utro gazetesi bu baştık altında yazdığı baş 
makalesinde diyor ki: Yugosla ıya hariciye nazırı ile Belg· 
radda mülakat yapan Utro muharririne beyanatta bulanan 
nazır Balkan konseyinden sonra yapılacak işler ve bilhassa 
Balkan devletlerile Bulgaristan arasındaki aıkıhğın tarzı 
ile meşgul olduğunu söyledikten sonra şunları da ilAve 
etmiştir: 

Konseyde Bulgaristan hakkında şevinçli sözler geçti. 
Bulgaristanla Balkan komşuları arasındaki samimi münase· 
betlerin memleketimiz için büyük faydalaı temin edeceği 
şüphesizdir. Ayni zamanda Bulgaristanla Yugoslavya ara· 
sındaki ebedi birlik ve kardeşliğin muahedesinin bütün 
Balkanlara teşmil edileceğini ümit ediyoruz. 

Almanya Sovyetlerle yeni 
bir muahede yapacak 

Londra - Berlinden alınan habere göre Almanya Sov
yetlerin bugünkü müstekil vaziyetten istifade ederek ona 
yepyeni şartlarla dolu yeni bir pakt imzalatmağa çalışmak
tadır. Ancak bu muahede imzalandıktan sonra Berlinde 
Moskovaya istediği askeri yardımlarda bulunabilecektir. 

Molotofun Berlin seyahatı da bununla alakadar oldu
ğu söyleniyor. 

beraber dünya milletlerinin 
a gösterdiği samimi dakadan 

sitayişle bahsederek 19 un
cu asırdaoberi müstakil bir 
ilmin mevzuunu teşkil eden 
ztlzelenin hakiki mahiyetini 
ve bugünkü görüş şartlarını 
huli!sa ederek demiş~ir ki: 

Londra 11 ( Radyo ) 
Fransız parlamentosunun son 
celsesinde alınan netice bu
rada büyük memnuniyetle 
karşılanmıştır. 

Daladiye hü': fı:netioe müt· 
tefikan itimat beyan edil
mesi hükumetle p arl ... ruento 
arasın da iş birliğinde itimat 
ve tesanüdün ne kadar kuv-
vetli o' duğunu bariz bir ~u
rette gösterdiği kanaati var
dır. 

-o-

Türk - lngi iz 
Ticaret Anlaşması 
lstanbul - logilizler ile 

yeni ticr.ıret anlaşmalarmı im
zalıyan murahhasımız Sü
merbank genel müdürü Bur
han Zihni, müşavir Merkez 
bankası müdürlerinden Ca
bir Selek dünkü ekspresle 
Londradan geldiler. 

B. Buhran Zihni l::ıeyana

bnda: 
"Yeni anlaşmanın 19 Şu

batta meriyete gireceğini ve 
1941 senesi Mart sonuna ka· 
dar dev m edeceğini, an
cak müddetin hitamından 
üç ay evvel feshedilmezse 
bir sene daha temdit edile
ceğini söyledikten sonra : 

- Tacirlerimizin lngiltere 
ile iş yapmasını güçleştiren 
bütün engeller harbe rağmen 
ortadan kaldırılmıştır. Dedi. 

-oo-

Veygand'ın 
beyanatı 

Kahire, (Radyo) - Bura
da bulunmakta olan Şark 
Fransız orduları baş kuman
dam general Veygand Ana
dolu Ajansı hususi muhabi
rine beyanatında : Türkiye
ye karşı pek derin olan 
şahsi muhabbetini ve büyük 
hayranhk duygalarını bildir· 
miş, Türkiyenin dahilde ve 
hariçte büyük kuvvet ve 
kudreiini hissettirmekte ol-
duğunu beyan etmiştir. 

V eygand bugün Kahire
den Beyruta hareket etmiştir. 

"- Zelze!e hadiseleri 19 
uncu asır ortalarından itiba· 
ren ilmi surette tetkike baş
lan dı. Yer sarsıntılarının 
muhtelif unsurlarının ölçül
mesi, modern müşahede me
todlanmn kullanılması, :zel
zeleleri kaydeden hassas a· 
Jetlerin icadı ve nihayet eı
ki ve llrta .zamanlardan kal
ma kısır nazariyelerin ter
kolunması bu devri temyiz 
eder. Bilhassa üç mühim 
vasıta bize zelzelenin mahi
yetini oğretti: 

1 - Zelzelelere aid umu
mi ve mevzii istatistıkler. 

2 - Büyük zelzelelere aid 
moaoğrafiler. 

3 - Aletlerle yapılan mü
şahedeler. 

Bütün bu vasıtalarla elde 
edilen malumat, zelzele bi
diıesile sarsılan mıntakanıa 
jeolojisi arasındaki münase
betlere aid esasların tespi
tine hizmet etmiştir. 

Zelzele, tabii sebebler al
bnda ve meaşeini arzın de
rin yerlerinden alan her ne• 
vi yer sarsılmalarının heyeti 
umumiyesidir. 

Bu tarife göre meseli bir 
infilaktan mütevellid sarsın
tılara zelzele diyemeyiz. Zel
zele insan duyguları için ani 
olur ve sür'atle geçer. Fa
kat hassas aletler - sismo
metreler - yerdeki ihtizasla
rın yavaş yavaş sükunet bul
duğunu gösterirler. Bundan 
da zelzele sarsıntılarınıu e
lastiki arz kışrında vuku 
bulan mevce hareketleri ol
duğu anlaşıbr. Bu ihtizaz 
hareketleri arzın herhangi 
bir derinliğinde muvazene
tin birdenbire bozulmasile 
basıl olurlar. Derindeki bu 
noktaya Hipoıantrı (zelzele 
ocağı) denir. Arz kışrınd~ 
daima tansion "tevettür v 

• » e 
saır surette iddibar edilmiş 

(Devamı var) 
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yorsunuz uzve nullere neşe veren nukteh, ' 

Dl.yor ki : cepheden çekilmesi Paris zarif s~zıere, eğlendiric~ ~e ınhisarıar idaresi pek ya--·-Aart Fa11ar ' 
(Salon Eğlenceleri) 

-13 - Vaşington 11 ( A.A ) -
Beyaz ıaray 1alenanda bir 
natuk irad eden B. Ruz-yeJt 
demiştir ki: 

ve hekımane fıkralara ıhtı- kında gençlik isminde bir ~ "' 
ve Berlinde heyecan uyandırdı yaçıarı vardır. sigaranın piyasaya çıkar- -.g 

Bu lllzumu his ve takdir mağa karar vermiştir. d 183 - Zengin olacakıın. 
Fakat b•n•n için çok, çok 
fazla çalııman, eline geçen 
paranın bir kısmını tasarruf 
etmen icap ediyor. 

184 - Bugün dl\ştüğün 
Yaziyet dolayısile ıstırap çe
kiyorsun. Bu yüzden dünya 
ya küskün gibisin. Fakat 
unutma ki, her gecenin bir 
sabahı, her sıkıntının bir re
fahı vardır. 

185 - Kırkından sonra, 
yirmi yaşında bir 
itık olacaksın. 

kadına 

186 - Erken çökllp, ıenç
likle değil, dinç kalıp ihti
yarlıkla övünmek marifettir. 

187 - Eline büyük mik
tarda bir para geçecek. Bir 
miktar bir hayır müesseseai· 
ne vermeği unutma. 

188 - Sıbhatı!lı koru. Çün· 
kü bu, servetin, saadetin, 
herşeyin ve berıeyin biricik 
aıaahtarıdır. 

189 - Y rkında sana iki 
talip birden çıkacaktır. 

190 - Sana kendini bir 
bekar gibi ıatan adamın baş
ka bir memlekette bir karı
sı, bir metresi ve iki de ço
cuju Yardır, ayağını denk 
al. 

191 - Yenemiyeeeğin pch
li•anla güreı meydanına çık
ma, mağlup ve mahçup olur-
sun •• 

192 - Seni başına taç 
edeceli bir hayat arkadaşı 
bulacaksın, yalnız onu elde 
ettikten aoıira fazla şimarıp 
eşini üzme. 

193 - Kimsenin kalbini 
kırma. Herkesin gönlünü al-
malda devam et. Bu seni 
saadete kavuşturacaktır. 

194 - Senin Mısıra yapa· 
cağın bir seyahat hayatında 
mes'ut bir talih dönümü ola
caktır. 

195 - Para çok şeylere 
muktedirdir, fakat her zaman 
gönül rahatlığını ve saadeti 
temin edemez. 

196 - Fakir doğmalC ayıp 
değildir, avıp olan fakirlik
ten kurtulmak için çalışma
malHır. 

1!)7 - Güzel gözleri ve 
tatlı sözleri olan bir kadının 
karşısında taştan yürekler de . 
erır. 

(Devamı var) 

KÜltÜrpark 
Sinemasında 

Bugün 2 filim birden 
1 - KIZIL DANSÖZ 
En büyük casusluk ve harp 

filmi. 
2 - Rumca sözlü ve şar

kılı büyük komedi: 
"ZORAkl NIŞAN 11 

3 - Metro jurnal. 

Satılık bahçe 
ve müştemilatı 

Bozyaka polis karakolu 
karşısında bir bahçe, ev ve 
müştemfıatile beraber acele 
ıatıltlttir, satın almak anu 
eaenler üçüncü beyler (850) 
inci tamlı sokak 24numaralı 
evde Mellmet Cevat Sevinç
liye müracaat edilmesi. 6·4 

-- Sovyet Kusya başk 
bir diktatörlük ile i~tif k 
ederek kendisine fen alık et
miyecek kadar küçük ve 
demokrasi olarak sulh içinde 
yaşamaktan başka bir gayesi 
olmıyan bir komşusuna taar
ruz etmiştir. 

Sovyet Rusyadaki hük
met rejimi bende _.. derin bir 
sukutu hayal uyandırmıttır. 
Boişevik ihtilalinin ilk iÜn • 
lerinde Sovyet • ilttililine 
karı• derin sempatım vardı. 
Komunizmin .-binlerce insanı 
kur4una dizmek ve dini or· 
tadan kaldıı mak gibi fena 
tarafları olmasına rağmen 
kendi dahili meselelerini 
kendisi_ halledeceği, komşu
larının işlerine:karışmıyacağı 
ve dünya sulhonun istikra
nna yardım-eden bir rejim 
olacağını ümit ediyordum. 
BüUin bu ümitlerim boşa 
çıkmıştır.,, 

Brfikscl - Tabiatın yeni bir cilve;1i olarak Ren nehrinin 
bir kaç ıüudenberi üç metre yükselmesi ve etrafa yayıl
ması o cephedeki Alman ve Fransız askerlerinin çekilme
lerini ice.p ettirmiştir. Bu yükseliş saatte dört santimetre 
arttığı içiu askerlerin bir seylap feliketine uğramamaları 
maksadile yapılan bu çekiliş hareketleri her tarafta bir . 
heyecan ve telaş uyandırmıştır. Hollanda sahillerinde sular 
bir çok araziyi kaplamıştır. Bu gidişle Almanlarm Zigfrit 
ve Fransızların da Majino istihkimlarını da tabliyeye mec-
bur kalacakları zannedilmektedir. • 

Miihim Radyo Haberleri 
Kahire (Radyo) - Mısır Kralı Farulı•un doğumunun 20 

inci yıldönimü münasebetile bugün bütnn Mısırda ıenlikler 
yapılmıştır. ~ 

Londra. 11 (Radyo) - Askeri malumatı ifşa edecek 
olanıarıu kurşuna dizilmesi va hüviyetleri meşhul kadınlar
la zabıtanın evlenmemesi bir karar ittihaz olunmuştur. 

StokhoJm - Hcrman Nuaschniggin "Hitler bana dedi 
ki,. adlı kitabının Isveç lhanına tercümesi hükümetin em-
riyle müsadere olunmuştur. 

Bayburtta 
Ankara - Bayburtta bu

giln ikisi şiddetli, biri hafif 
fiç zelzele olmuştur. Dokuz 
güudür ayni saatte tekerrür 

zelzele 
eden bu gürültülü zelzeleler 
halkı korku ve heyecana 
sev ketmiştir. 

Ba,ka hasarat yoktur. 

-o- • lzmir Vilayeti Muhasebei Hu-
Spor haberlerı susiye Müdürlügv ünden : 

İstanbul - Dftnkü maçta 
Muhammen satıı bedeli Beşiktaş ile Vefa takımları 

0-0 beraber kaldılar. Lira No : Cinsi Mevkii 

Diğer maçlar, havanın faz-
la yağmurlu olması yüzün
den tehir edilmiştir. 

Ankara (Radyo) . - Gü
'nün en mühim maçı dün 
Cüueş· Demirspor takımları 
arasında olmuştur. Her iki 
takım da bakim oynıyordu. 
Neticede takımlar 4·4 bera
here kalarak oyunu bitir
mişlerdir. 

Bundan soara sahaya çı · 

kan askeri fa\ırikalar Gücü 
ile gençler birliği arasında 
yapılan maçta 0-0 golsüz 
olarak bitirdiler. 
Demirspor-Muhafız gücü 

maçı yapıldı. Bu maç çok 
heyecanlı geçti. Bu maç da 
takımların yaptıkları 3·3gibi 
beraberlikle neticelendi. 

-o-

······. 
300 8 Ev 

................ , ... 
Karşıyaka Alaybey 1695nci 
Mehmetçi~ sokağında 

Idarei Hususiyei Vilayete ait olup mevkii ve kapı numA
rası yazılı evin satış bedeli dört s~nede ve dört müsavi 
taksitte ödenmek suretile satılmak üzere 7 2·940 gününden 
itibaren onbeşgün müddetle yeniden artırmaya çıkarılmış-

tır. 

Satış şartnameşini öğrenmel.t istiyenlerin hergün H. Muhase
be müdürlüğü Vkridat kalemine ve pey sürmek istiyenle
rin de ihale günü olan 22-2-940 Perşembe günü saat 11 <le 
yüzde yedi buçuk depozito makbuzları ile bitlikte Vilayet 
daimi Encümenine müracaatları ilan oı~nur. (413) 

Vilayet daimi encümeninden: 
Ödemiş - Adagide yolunun 2·1-000 • 10·1 710 nunc~ 

kilometroları arasında ... 6141,30 metrekare kaldırım inşa
siyle kuru kargir ve ahşap iksa ve kasis ve toprak tesvi
yesi ifi 7'J47 lira 74 kuruş keşif bedelile ve 15 gün mud
detle açık eksiltmeye konulduğundan istek lilerin Nafia mü• 
dürlüğündeki keşif evrakını tetkik ederc;k 2490 sayılı ya
sa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatlariJe birlikte 
22 şubat '40 pazartesi günü saat 11 de Daimi encümenine 
başvurmaları. (376) 

Fin -Sovyet 
Harbi 

Paris (Radyo) - Helsin- Devlet demir yolları 9 uncu 
kiden bildiriliyor: Sunna • J ••d•• ı••""' •• d 
üzerine Kızılordunun hücum- iŞ etme mu Ur UgUD en 
lan devam etmittir. Fin 17650 lira muhammen bedeli olan 585 M3 meşe azman 
başkumandanlığı bu taarrm- kapalı zarf usulile mübayaa edilecektir. Bu işin muvakkat 
ların tamamen reddecildiği- teminatı 1323:75 liradır. Münakaşa 20-2-940 salı günü s. 11 
ni ve Finlandiya kıtalarının de Sirkecide 9 uncu işletme binaıında A.E. komisyonu ta

rafmdan yapı,acaktır. isteklilerin ayni gün saat 10 na ka-
mevkilerini olduğu gibi mu- dar kapalı zarflarını komisyona vermeleri lazımdır. Şartna-
hafaza ettiklerini bildiriyor. meler parasız olarak komisyondan verilmektedir. 

-·- 788-352 5 - 7 - 9 - 12 

Amerika 
INGIL TERE iLE BERABER 

Roma 11 (Radyo) - Al
man gazeteleri Amerikar..ıu 
dış politikasını tenkid ede
rek Amerikanın 1916 yılın· 
daki siyasetine avdet eyle· 
diğini yazmakta ve şunu ila
ve etmektedir. 

Amerika 1917 de lniilte· 
re lehine harba girmişti. Bu 
defa yine bu yolda hızla 
ilerlemektedir. 

........... 111111'E311!!1!~ r.w.~ .. ~------.......... ~ 

: ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matinelerden itibaren 

"BÜYÜK CAZ,, şaheserinin unutulmaz yaratıcnı TYRO
NE POVVER ve dünyanın en şöhretli şarkıcısı ALICE 
FAY AL JOLSON tarafından eşi ve emsali görülme-
miş bir güzellikte yaratılan senenin en büyük -ve güzel 

•• •• 
~~1il~ ı~:!~ BRODYA Y GULU 

Yirmiden fazla nefis şarkllı FRANSIZCA SÖZLÜ 
HARİKALAR ŞAHESERiNDE 

Ayrıca: Metro Goldvyn Jurnalda dünyanın enson ve en mü· 
him HARP haberleri.. V .. S .•. -SeaQslar: hergün 2-3,30-
5,30-7,30-9,30da.-C.tesi, pazar 1.30da ucuz Halk seaosl 

Git .En · ., - 1 ısx ı z- r -- , -, 5 * ,... · .. g 

Milli Piyan~o Biletlerinizi K SA~DET ) Kişe~inden Alınız 
Çorali:kapu Polis merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıin Öadeı Telefon 3497 

eden Balıkesirli :i. Basrı 

Çantalı"ZEKA DEMETLERi,, Bira bollanıyor 
başlığı altinda bir eser mey- Alakadar makamlarda öğ-
daııa koymuştur. r;ndiğimize göre memleke· 

Bizde, bfiyüli emekler ve timizin her tarafında lmart- tiddt 
fedakirlıklarla çıkarılan eser- tan itibaren bira bollan•· 
ler hakkında matbuatta bir caktır. 

1 

ıcabe 
ile b 

kaç satır yazı yazılır, ufak, 
tefek intikadlar yapılır. işte 
bu kadar: 

Halbuki meydana getiril
miş olan her hanği bir eser 
vatandaşlarımıza ve hassaten 
gençlerimize muhakkak ehem· 
miyetli faydalar temin ede
bilir. 

Bu iyi söz söylemek mele 
kesini hazırlamak işine yara
yacak olan bu eserden bir 
kaç misal vermek isterim. 

ABDESTi BOZAN 
TiLKi 

Tilki seher vaktı bir ağa
cın altına gelip yukarıda bir 
horez:un tönemekte olduğu
nu görür. Oaa der ki: 
- Cemaatla namaz kılmağa 

inmez misin? 
Horus cevap verir: 

- İmam efendi ağacın ar
kasında oyuyor, uyandır da 
kılalım. 

Tilki; bakar ki horozun 
işaret ettiği yerde koca bir 
köpek uyuyub duruyor! Ta· 
bana kuvvet kaçarken horos 
bağırır: 

- Hani namaz kılacaktık 
ya? 

Tilki cevap verir: 
- Abdestim bozuldu ! 

-§-
HACCACA KAR.ŞI 

Hacaacı zalım bi(gün ktr 
eğlencesine çıkmıştı. Arka
daşları geri döndüler, ken
disi yalınızca sahrada iler
ledi. (Benii icı l) kabil. ı:nden 
bir iht iyara rastladı. 

Haccac - Nerelisin? 
ihtiyar - Şu köyden. 
Haccac - Hakimler hak-

kında ne dersin ? 
ihtiyar - AIJah kahret

sin. Hapsi zahm, hepsi hır
sız f 

Haccac - Haccac hak· 

iskan işleri 
Şurayi devlet azasından 

8. Talitın dahil bulunduğu 
bir komisyon şehrimize rel· 
miştir. iskan dairesindeki 
bazı davalara ait işleri tet· 
kik edecektir. 

kaJkı 
~lbe 
teçir 

lia 
''R 

~ri 
'•rıı 
••ıı 1 
'•de 

tı ' 

Şiddetli topçu,, ~e 
ateşi başladı ::!~ _._ 

t~ 
Paris 11 (Radyo) - Ren fibi g 

nehri kenarlannda çok şid- L . ııabe 
detli topçu ateşı olmuştur. llti 
Bu ateş bilhassa Fransız ltib 
hoparlörlerinin faaliyete reç- tir ~ 
tikleri zaman başlamıştır. j 
Harbin ilk günlerinde Al- ka 
manların harp cephesinde bt11 

. nu 
hoparlörlerle genış propa • Piç'' 
gandaya ne kadar ehemmi- tay 1 

yet verdikleri maUlmdur. hr.• 
2 

kındaki fikrinlı? Alın 
ihtiyar - O, onlardan da- taı· 

ha beter. Allah kendisini de de~ 
adamlarım da kökünden ku· E-,et 
rutsun ! ~ab 

Haccac - Biliyor musun l<>trt 
ben kimim? •e 

ihtiyar - Ne bileyim. laa. 
Haccac - İıte Haccac liccı 

benim. tat, 
ihtiyar - Kurbanın ola•· lifli 

Sen de bilir misin ki, ben 
kimim? .... 

Haccac - Ne bileyim. b 
İhtiyar - Beııii içil ~abi• it( 

lesinin o meşhur delisi Amit 
oğlu Zit işte benim. Her 
gün bu saatta cinnet nöbeti laırı 
gelir! '16 

Haccac kahkahalarla gül· lerı 
dü bu kurnaz ititiyarı yanın" ~il 
dan savdı. lcoıı 

(Devamı yarın) 

-14-. 
nn gününe bilmek isteriz. . . .. . . .. lki._ 

Mesela, Şark hududu müdafıası teşkılatı. Sızın va ıll 
zifeniz bu hudud üzerinde olduğnndan bize bu hu' İçi 
duttaki bütün hazırlıkların planını ve cedvellerini pelı da il 
ili verebilirsiniz. Gerçi bunların hepsi bizde me~cot Öt r 
lakin teyit etmek te lazım. Parayı acımayınız ıcaJ' 11 R' 
ederse yardımcılar da angaje ediniz. Haşpetmeal' ,_," 
şimdilik size bu yüzbin rublelik kağıdı vermemi irade h il . nt 
ettı. k 

Muhtemel olan ilk masraflarınıza karşılık olma~ dil 

üzere bunu lütfen kabul ediniz. ,, k~ 
Mabeyinci bunları yüzbaşıya söylüyor, hemde I~ 1 

paratorluk armasını taşıyan ve içinde yüzbin rubleh~ lııı 
bir Ruı bankanotu olan bir sigara kutuyu sunuyord1;" le, 

Yüzbaşı kutuyu alırken yah>ız bir teşekkürle ikt•' tan 
tifa ederek başka birşey söylemedi. Ya 

AK LLARI DEtEN KADI~~: 
Güzellik Tabiatın Kurduğ1' ~ 

Bir Kapand.r 
Ruminden mülakatından ve oradaki büyiik "'i!; ~, 

lerden fevkalade memnun olarak dönen Nikoloye~1, 
hemen işe koyuldu. Hudud üzerinde kend \sine ı• 
olanları gözcü tayin etti. 


