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~~AÇIK 
~~ dü yayı 
lendııerin·e · · düşman 

Uapmak istemlgorıarsa 
Q ütün cih n matbua· 

•i tiyle askeri ve siya· 
tı l!ıahfm ıinde müthiş bir 
b:~?a, İufıliik ve tesirini 
~\i 1 

eden bay Çörçilin dün· 
Solt geı._et~aıizde intişar eden 
k ınubıoı nutkunun Bal-
lltıhl 

tt arı alikad r eden fık· 
'flQ~ı b:taluın oldu ·tan sonra 
ft :•r .. hükumetine bir v ıi-

B iişuvor. 
dostu •azifede her fusatla 
b,f •ne münasebetlerini mu-
iate~ı~. v~ t kviye etmek 
hl 1ı11u iddia ttiği kom-

j 'e ''
111

• karşı baıı izahat 
~ -dır, teııviratta bulunmakta-

tf: a.~~giliı baıvekili gibi diğer 
l•ri1~11 hükumetleri de Bul
İifıı :nın Berlinın tazyik ve 
llltnı· uzağına tamamen düş-
lel:bt~ . olmasını pek çok 
•iıdi 111 edecekleri şüphe-

1 r. 

,/- ~ 12' 1 altında bulunan 
J '•ıı. v [)"ili:' Belçika. Hollanda, 

2•1 •rka ve N on•eçin iş-
llıtb~~!rafı olar k ne kadar 
lıt d ~ ödemekte olduklara
liste ~tr Yine muf ssal bir 
~İrıe lltıteden Amerika ha
~Rr,1111'lnuun söylediklerini 
••aıb, tıı~er, bir işgal fecia· 

..tf •ıa, ~ 'llıılli şeref ve namu· 
,] · bıt 11ıiYbolmasından boşka 

ltaıııa 1 Jete kaç m l oldu
htr rı:ı. nlayarak ona gö. e 
tiy,t ~1!etin dıvr nmak is-
>'Otu ... '&tııi 6mit tmek isti-

hu .. . 

-· u 
VE 

•• uc 
Londr , ( .a) Iogiliz ha 1a 

n z~ eti bildiriAor: 
Alm n işgali oltıada bu· 

lunan yerlere t yy relerimiz 
giiadfiz hücumları y pmışlar 
Dımkerk ve Kale üzeırinc \ 
üç akın yapmışl rdır. 

Dokl r ve vapurlur bom
bnlardau az mi z r r gör- } 
mli..Jerdir. 1 

Tayyareler Kale fizerine 
geldikıeri zcmen şiddetli 

top ateşine tutulmuştur. 
3 tayyaremiz ·aybolmuş• 

tut. 

Ruzvelt v lk6) 
ile 2ö üşece 

Nevyork, (a.a) - B. Ruz
velt B. Vi\ki ile bugün gö· 
rüşecektir. 

INGILIZ 
A FiLO 

-
RI 

Rodos dasını 

t bo ı 

-

ttki~n~ Alman hükümet 
lar1._ ıle millet efradı, on-
ıiıt, ' 11 büyük düşm nı in- , 
't b~: olduğunu bildikleri 
tttikı ~ her zaman itir f 
ht•ı,:1~ ha!d~ kcndilerile 
'tıtJ r gıbı çarpışmağa 

te a,~an İngilizlere mert
ttik d •rınak var iken kü
botttı1 :vı tlerin rahatlarını l 
~l~ .. ~' kalkı~meları biç 
~lldır,•rk şeref ve dos ka-
1Ytcak~ bir h rcket ol

h ~İllJc· r, 
~f~t, ~a. bit rafhğını mu

tıı hp Çııı ellerindeo gele-
:lltJlltı:ıılarıo r hnt ve hu· 
~r br:t 1 boıınağ yeltenen-
~... "'ün d"' 
~ ' do uny yı kendile-
' hir tınan Y•pmakt n baş· 

Ctkı, .. d!•Yda temin ctmiye-
l ır it . 

~''- hii~uııun içindir ki Bal
b llfy,d fıaıctteri Berlin ve 
•t "~il kat't ve mUs

~'-8' ~.d:•eıerıe tahak
~~~ipJ, •eyyuı edec k 
'kt~ k \'e i%ablar bekle

~~t'dı ~bdilerini haklı bul

~~I> l' i;,~· Yalnız bu tek· 
,} 'bir 1•rıu Romanyaya 
'lift • k ~ıı' ~tdi'". s eri maksatla 
.. '" t iı b ldncda }'•· 'q~,· eın· 
~ 1 Çok 111•ta benzeme· 

~')fi tcaıenniye şayan 
Y•ttir. 

81Rlltl SANLI 

Racloatan bir görünü~ 

Kahire (a. ) - R ·do da-
!ıınd ki Kalato ve M ritz 
b va meydaul r' Iogi!fz bom
b rdıman t yyar Itri tr- r f ın
dan bomb rdıman dilmiştir. 
K latode yerd d ğıoık bir 
h ide bulun n t yyueler 
üzerine bombal r tılmı~. 
şidd tli bir infil k ve iki 
büyük y ı_,gıa çık rılmıştır. 

Bu ta rut düşm o t yya -
reJcri üzerin açılaıı mitr (/ 
yö.ı ateşiyle tamaml nmııtır. 
Ayni gece filoya mensup 
tayyar ler Trablusgrap üze-
rine rnuv ffalny tle tetevvüç 
eden bir b sknı yapmışlar-
dır. Deniz tayy resi iıtasyo· 
nuua bombalar dtiımttı, ~ir 

ltanıara ateı ••rihıaittir. 

/ 

u 
JA 
I 

GA 

Sofy (a.a)- Bulgar aj nsı 
bildiriyor: 
lngiliz başvekilinin 4 şubathı 

söylediği nutukt , Almanla
rın Bulgaristanda asker tab
şit ettikleri ve tayyare mey 
daolarını kullandıkları h k· 
kında iddiaları batik ta te
vafık etmemektedir. 

--ıınıın--

t Neza 
Teblii. 

Atina ( .a)-Yun:ın emni· 
yet nezaretinin tebliği : 

Memleket dahilinde dün 
düşm n fo liyeti bet mınta· 
keda kaydedilmiştir. 
Düşm n tayy releri, Yan· 

y civarı da bir çiftlige •• 
Preveze. Filorina mıntaka

fiına ve garbi Morada bir 
köye hücumlar yapmışlardır. 

Hasar çok cüzidir. 

B. Fuad Tukaal 

Vilayet umumi meclisi, 
dün öğleden sonra ticaret 
odacıoda v limiz B y Fuııd 
Tuksalın başk nlığında top
lanmıştır. 

YUGOSL.A V 
GAZ TELERI 

P A ~ ~ L 1 ER ingiliz Baıvekilinin sög. , 
ısınmak ıçın kahve ve lediğl nutkunun bazı 
lokantalarda otur~gor kısımlarını hasf ettiler 

Berlin (a.a) - Alman b -
riciye nez rcti Bulgari.tanda 
Alman askerlerinin bulundu· 
ğu hakkınd iri h berleri tek· 
zip etmiştir. 

Valimiz toplantıya şu söz
lerle açmıştır. 

Muhterem ısrkadaılaum; 
Umumi m elisin seaelik 

ıçtim ını çıyorum. Hepinize 
hoş geldiniz der; saygı ve 
sevgilerimi sunarım. 

Nevyor k, (a. ) - Parısten 
gelen b berlere göre Paris
te mahrukat kıtlığı dev m 
etmektedir. Pariste kömür 
ve p tates bulmak gayri 
kabildir. Birçok Parisliler 
ısınabilmek için kahve ve 
lokantalara iltica etmekte
diılcr. Baca) rd duuıcan 
görmek g yri kabildir. 

Belgr d (a.a) - Royter 
bildiriyor : 

Yugosl v gazetelerinde ia
giliz başve kili bay Çörçili• 
nutkunun bazı taraiları baaf 
edilerek ve Balkanlara ait 
kısımlarının çıkanlarak intit• r 
ci:miştir. Resmi mabafilde 
biç bir mütalea etmemittir. ---

lzmir vilAyetine memuri
y.etimi.tı ilk eli i d r~
nıı.~da buJunmaklat şeref ve 
bahtiyarlık alıyorum. Mecli
ıinizio İ3 betli kararlarını 
tatbik etmek viJay timizin 
mahalli hizmetlerinde iyi 
huılalar Jmak ümidile me· 
1ainize başlarken hepinizi 
ve tekrar hürmetle selam
larım. 

SING PO DA Arn vutlukta 

Bundan soı:r meclis, 
Ebedi Şef At türkün yük
sek hctmısını tazimcn üç 
dakik ıükiit vakfesi geçir
miştir. 

Ru%n1tme mucibiace ikinci 
reisliğe 34 reyle nvuk t 8. 
Nuri Esen, kntiklikle e de 
B. S mi Gölcü ve B. H tim 
Bayer seçilmi§lerdir. 

Y pıl n bir teklif üzerine 
büyük Milli Şefimiz ismet 
loönü il Mar ş 1 F evıi 
Çakm ğa ve büyüldcrimize 
meclisin tazim tının ıırıı 
lkıfil rla kabul edilmiştir. 

Bundmo sonra ı tifa eden 
ve ölüm seb bile açılan 
meclis zalı larına dGvet 
edilecek yeni az işi tetkik 
edilmiştir. 

Avuk&t Ekrem Oranın 
teklifi üzerine ınechse yeni-
den davet edilece azay 
ait mazbat larnı bir encü· 

mel:! mahsusla tetkiki muva
fık görülerek mecli teki 

90 
t 

• 
ın 

şıd 
as e 
edi di ---

Londra, (a.a) - Singa· 
purda 90 bin asker ile 10 
bin işçi tahşid edilmiştir. 
Avusturalyadan Singapura 
tuyyare ile asker nakledil· 
mektedir. 

-----
Y u gosla.vyada 
beş yaba cı 

tayyare 
Beigrad (a.a)- Tas ajaDsı 

bıldiriyor: 

"Politika" gazel sinin yaz· 
dığına göre Yugoslavy nnın 

bir şehri üzerinde y hancı 

beş tııyy re üçtuğu görülmüş 
ve tehlike işareti verilmiştir. 

Halk evlere sığıanklara iltica 
etmişlerdir. 

---mm-

vustralya 
B şv ki. 

a uk t az lardan mürekkep Kahire (a.e) - Avustralya 
beş kişilik bir komisyon başvekili 36 saatlık bir seya· 
teşkil edilmiıtir. ı batten sonra Kahireye dün-

Daba sonra ruıname mu· : müştür. B şvckil bir lngiliz 
cibincc villyet izabuamesi ı tayyareıiyle alç ktan uçarak 
mtiteakıbea de daımi 'nel- Eritre •• diier mıntakaları 

- D••111ı 4 .,. .. ta/aile"- - ıösdea ı•ıirmiıtir. 

300 bin italyan 
skeri 
Nevyork (a.P.) - Bura ga: 

zct lerinin yazdığına göre 
Avlooya ve Oruç limanlarına 
yeniden İtalyan kuvvetleri 
gelmektedir. 

Arnavutlukta 300 bir İtal
yan askeri vardır. lagilizler 
İse Yunaoistana klllliyetli 
miktarda herp malzemesi 
nakletmektedir ve elyem bir 
Yunan taburunda 8 adet 
mitralyöz bulunmaktadır. ----
MA EŞAL 

Pete in kararı 
Viıi (a.a)-4 numara al· 

tında neşredilen bir kanuna 
esasi zeyli miral Darla•• 
ma

0

reş 1 petenin devlet reili 
vazifesiui ifaya mani zuhur 
ettiği takdirde kendisine 
b lef olarak tayin eylemek
tedir. 

--o--
Proje abul 

e ildi 
Vaşington (a.a) - Öd&Dç 

ve kiralam p ojesi mebusa• 

meclisinde ümidin fevkinde 
bir ekseriyetle kabul edU
aittir. 
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'li 
v ve g 1-

-
dan koru 

a 
a • 

ı 
Dün de söylediğimiz gibi ihtiyesrl r e 

çocuklar bu meselede çok b sastırl r. 
Çünkil hararet ve bava değisiklikleri bun
lar üzerinde seri mühliktir. Bund n başk 
odalarda ve dersh nelerde h r retin dai
ma sabit bir derecede tutulınası da çok 
mühimdir. bazı izdih mlı yeı lerin harareti 
~kseriya yirmi dereceyi çok tec vüz et-
e ektedir, H lbuki öyle birkaç saat değil 
hatti daimi oturul cak odal ·ırın bile bu 
kadar çok ısıtılması doğru değildir. Grip· 
ten korunma çareleri ar sında toı topra-
ğ'ın da büyük rolü vardn. Tozl r hastahk 
ıir yeti için en büyük, en tehlikeli ... mildir. 

Temiz tulmıyan mektepler e kışl lard 
ve diğer müesses tta d b çok b stahk 
zuhür ettiği ve öJüm nisbetin de on göre 
arttığı birçok defa tesbit edilmiştir. Bu 
ıebeple kuau olarak od ları, dershaneleri. 
1alonları ıüpür?Dcği suriti k t'iyede menet· 
melidir. 

Süpürge zaten başımıza bir derttir. So· 
kaklarda, caddelerde olsun evlerimizde ol
ıua süpllrerek hav land1rılan tozlar yalnız 

grip değil daha birçok hastnlıkl rın mik
roplarını ağzımıza burnumuza savurmakt -
dır. Kuşpalazı, kızıl mikrobu ve bilhass 
verem mikroplarnu... Kuru süpürge ile te
mizlik olmaz, Yerden kal dırı lan tozlar bir 

müddet ıoura odalarda kanepelerin, dolap
ların masaların üzerine ta va:ızu eder, bu 

ıuretle yerden kaldırılan tozlar yalnız v 
yalnız yer değiştirmiş oluyorlnr. Buaa n sıl 
temizlik diyebiliriz? 

ikincisi de umumi ve kollektif ted bir· 
dir. Şunu unutmıyahm ki hastaların aksı

rık ve öksürükl~rinden havaya k rış n 
mikroplor derhal salim şahıslar üzerine 
iaiikal ederek irayete ebep olurlar. Bu 
birkaç saatlık bir iştir; bu sebeple gene 
ıöyliyelim; kal b lık yerlerde bulunm k ge· 

celeri uykusuz k lmak, fazla içki kullan
mak geceleri geç vakitlere ke d r sokaklar
da dolaşmak caiz değildir. 

Bilhassa gündüz ve gece sıc ktan soğu
ğa çıkarken çok ihtiy tlı barek t etmek 
liaırndır. Herh ogi bir uretı~ olurs olsun 

her türlü suiıtim lat uzviyetiu sarsılm sına 
ve hastalığın üratle istilasın sebep olur. 

Gripe tutulmak meselesinde aoğuk Jgınlı
iınıD rolü daim birici derecedeır demiş· 

tik; üşümek, cerey nı havaya mnruz k 1-
mak, yağmurda fazl ıslanm k hastalığı 
derhal getire en belli b şh sebeplerdendir. 

- D 1?11 • r -

Ka trtaı o• Mobilya B•yal11rı G•ldi 
TELEFON: ( 3882) 

(HlLKIN Sl!.iil 

il--

Şehir meclid dün öğleden 
sonra beldiye reisi Dr. Beh
çet Uz'un riyaaesiade top
lanmıştır. 

Evvela mezb ıh idaresini 
938 yılı hesabı bia vergi· 
lerinc zam ve havegazı b k
kıodcki mazb tal r okun.nuş 

ve kabul edilmiştir. Meclis 
cuma günü toplanac ur. 

---o---
• g e·e 

Satııaca zegtıngağ için 
İhracat ve ithalatçı birlik

leri umumi katibi B. Atif 

lagiliz ticaret birliğiyle zey
tiny ğı ve zahire s tışt mü· 

z kereleriade bulunmak üze· 
re Istanbula gitmiştir. 

---oı---

eh mız 

Konya mebusu bay Ali 
Riz Türel istanbuldan şeb · 
rimize gelmiş, Buraa mebu· 

su F zh Güleç lstanbula 
gitmiştir. 

• 
ının 

şu 
--o--

Anknra - Halkevlerinin 
kuruluşunuq. onuncu vıi dö · 
nümü Şubatın 23 ncü P z r 

günü bütün balkevlerinde 

y pılac k, merasimle tes'it 
olunacakbr. 

---o--
1 a 

yandı 
- -o- -

lst nbul - Beyazitte Ha

mam sok ğında B. Ziyaya 
ait evden y ngm çıkmış, 

genişleme"'ine meydan bıra
kılm dan yalnız bu ev yan
dıkt n onra söndürül
müştür. 

• 
• • 

• 
ıs 

ID e 
ş mız 

üfetti
ge dı 

Parti müfettişimiz isten
bul mebusu B ıy Galip Bah
tiyar Göker ht nbuldan 
şehrimize gelmiştir. 

--o--

-o-

cumartesi günü 
toplanacak 

Kızıl y ceroiyeti senelik 
keogresi Ö"Ü nüzdeki Cu · 

m rte i günü ioikat ede
cektir. 

Kızıl y cemiyeti, f aliyet 
b kımırıdan gayet dolgua 
bir sene geçirıniştir. Vilaye· 

tin muhtelif yerlerinde ve 
lzmir merkezinde yapılan 

y rdımlar pek büyüktür. Kı
zıl y her y~re yetişmiş, 

müşfik elini her yere uz t
mışh r. 

---o---
YO 

18 p10g""'m 18,03 müzik 
c zban~ pi. 18 30 konuşma 

18 45 müzik zeybek oyunla

,. 19 00 müzik 1 paoyııda 
y rıcn saat pi. 19.30 jans 

19.40 müzik radyo fasıl he
yeti 20.15 radyo gazcte!İ 

20.45 radyo küme beyeti
klasik program 21.30 lı:o ' 
nuşma 21.45 müzik radyo 
salon orkestr sı 22.30 jans 
haberleri ~2.45 radyo salon 
orkestra ı devamı 23 dans 

müziği ki. 23.25·23.30 ya
r1nki program ve lıspanış 

--o--
o 

14 - 27,50 kuruştan 292 
çuvel üzüm, 29,50 kuruştan 
95 ton suşam, 18,50 - 20,50 

kuruştan 29 ton f solya sa
tılmışbr. 

ar B şm ··dür-

Ç şwe, Dikili, Al ç ti. Kuş da ı, Url lnhiıınrlar Zira t 
Tabrır kontrol memur] rana • Oıta - Meslek z1r t mek· 
tepleri m zunl rınd n müoatıipleri tnyia edil c ğindea talip 

olan mezkur mektep mezunlarının ıehadetnanıc, nüfus cüz
d Dl, A&kcrlik vesik sı, hüsnühal kağıtlanoın ve üç det 

fotoğraflarını hamilen sicil ubemize mür ca t etmeleri ilia 
olunur. 15 Şubat 941 kı,amına kad r. 463 

s. rit 
Kolony es ns, podr , ve kremıeı-i 

Türkiyemizde mi li olmıy o bu en en
fe kokul r biç şüphesiı kri.stnl şişeler 
modern ambal jlarile Bayram ve yılbaşı 
hediyelerimizi daima olduğu gibı b -
ıında gelecektir. 

Benzer isirnlerile taklitleriae •ldanmayınız etooti v Fe· 
rlt iı•ine diklr•t. ŞiFA E J:ANESI 

(68) 

b• • '? lll 

e ı ı ı "' '• 
- Yok.. Doktor! Federal büroıh lre 

gibi ş rtlar k oşulm z. 
- ? halde söylemiyeceğim. 1 0, 

- Oyle İ.te, k bul ediyorum. fı1'~ 
açık bir kalb e ... öylemeuiz şnrtile, bu • 0 ., t 
bizi kimse rah tsız etmiyeceğine edl

1 
, 

ol bilirsiniz. . ,ıkıla 
Bununla b -:raber doktor &ene eoıo•1 tt 

edemiyordu. ' •' , 
Söze b ş nmazdan evvel telefond , \ı, 

uzaklaşb. Etr ıfı gözden geçirdi. Kapıl•~ 111 
kapalı oldu ki uıoa ~anat getirdi.' ~afe~ ~i 
şia mıuasınd n uzaga ve merkezı bır y o~~ 
oturdu. Ve alçak sesle söza baılad•· ' 
kad r ki dıvarl rın da kulağı olduğu s• ~o 
nile büyük ihtiyat ile h reket etti. f'~ 

Doktor, tam üç saat söyledi. Ort• tt, 
öyle nazi ırları döktü ki müfettiş h•~'~tı:ıı 
ler içinde ka dı. Hattii inanmak bile 

11 ~ " 

medi. Bu beyan t esnasında Turru k•~:~di 
ehne hpta bir not kaydına yelteodı ~ı 
doktor sükut ederdi. v'dı 

Federal zabiti nihayet amiri Reed ; 
.. - 1 d'kl · · h"la·s••

1 
"· terliyi çagırttı ve soy e ı erıoın u ·cı413a 

onun huzurunda da tekrarlamasını rı tı 

bulut du. 6 a 
Albncı günü idi ki Turru doktora • ~ 

ledi· ~ d • et 
- Doktor, bize bu işde ynrdım etı:s> ti b 

vadediyordunuz. Fak t bu mühim ifŞ~I 
aızı tesbit cttirmem~kle bu vachoııda ... d 

idi" ttı 
muş olmıyorsunuz. Bunu yazalım ve 

edelim. 
Doktor Gribel hayli düşündü ve 

•i 

ıı•"' \' 
~ 

verdi. .t L 
·bi t' Q 

- Anlarım. Kabul ediyorum. Katı tA 
ğırın, yalnız beni imz ile mükellef t 

mayıa. 91.,ıftt 
- Sebebi, sonra beni kurtaraoı•' 

N zilerin intikamına kurban gideriO'· s' 
h . · yo~ t 

Turro için bunun e emmıyetı 
1
o q 

Çünkü, o bu beyanatı yazıy almakla ,,ıfl 1 

lerce casusun hüviyetini tcGbit etoıiŞ b 1 

yordu. ' 

•'1 eşe ci o un icyiJ 
Doktor Griblin ifşaatı Amerikan fe~~ 

istıhbaratın bu işin b şında Ahıı•0 ifr 
biye nezareti bulvnduğu kanaatını ""':, . 
H tti B. Hitler d buu~ola ulak d•' fj 

Çünkü iki aydıın fazla devam cde
0d1 

den fazla cas un ifadeleri bu itiıJ18 

yid etmişti. . ~/ 
G ribi Almaoyanın m hud bcşiıs'' 

hakkında şu malumatı vermişti: ~ 
Demişti ki; bu olun tarihçesi pelı 1~ 

ve cs.areugizdir. Bu kol Aıman o~d",J'~ 
münevverlerinden teşekkül et~i tar·. I'~ 
lar 1 panya ihtilaline !spnnyol asilc'\ti~~ 
ve komünister aleybilıe iştirak e ~ 
zaarnn bu ~olu ibtıyatt bulund"~, ~ 
beraber bu kolun ietihbarat, teror ı~' 

·st 
şDtçn şubelerinin bir kısmını 1 

etmişti. 

- Soruı var _... 
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iKEN, 

ı RaSiliiirkıe in 
ı Eline Geçmişti? 

l 385 te 'd' 
•tıtiyc . 1 1• Venedik cüm· 
~hındtı Adriyatik denizinin 
''ıaı .. ol n Korfo d ınnı 
;~im ıçıu bir ordu gönder-
i~ d' A.yni z aı od Türk

e lat b 1 .te t~ . an u u ku~ tmışl r 
... ıyık çe b . . - d ,1111 .. d n erını gun en 

O a.r) ıtırıyorlardı. 
İıtıPlttınıan kuvvetli Bizans 

• tıl abtorluğnun payıtabtı 
• 11 h :ı~eıı Q şe ir muhas roda 
•ltd ulgın( r da bu muba

ln ist:f d 
1 Otlardı • yolunu rı· 
ı Sıtpt . 
if tl:ttekı r Turklere yaı dım 

•rıı,t'e 
1 
ber ber Bosn baf

,ı~l,11 ıy e himaye edilmiş 
ttıı:ıek Yurt] rıuı d t hkim 

z 
--mıım---

A k r , 9 (Telefonla) 
1941 yılı m li bütçesinde 
fevka.ide ahvalin istilz m 
ey!ediği ıaruri masr fları 
karşılayabilmek, varid t ve 
masraf arastnd müvnzeneyi 
temin eylemek g yesiyle it
tihazı muhtemel tedbirler et
r fmdn iyi h her al n ma
h filde şu m Iümat mevcut-
tur: 

1 - ihraç edilecek Türk ı 
mnll rından gümrüklerde mu
ayyen nisbette bir rcsi..a 
almıut: !'-t ctüd cdılmeğe de· 
ğer bir m~vzu t l0:ikki olu
narak ele nlınmıştar. Bugii l· 
kü ahval k rşı ınd b erh n
gi bir rek ... bet mevzuuh his 
ofamıyacc1ğı için bir ibrsc t 
resmi ib:l sı ıhraç ii rı-

' mıztn s tışım müşkül ~ta uğ
ratmıy c khr. 

2 - Mahkemelere v dev-
f •ika ten h li k lmıyorl rdı. 
1 kıaıkı

11 Yaraaı adasını o garp 
~· lıı~tı •~nda, yani Arnavut- let şiircsına v ki mür caat-
r' ~i ttıiıı ttin d ve dalarda- lerde alınmakt ol n harç 
O hııt1.ı11 lcr d hep ayakta usulünün azanç ve bin 

• 11Yorl d ,. 13as ar ı. vergileri itirozları için ve 
doku Yılında m rtın on mu yyen idari komisyonla-

i'l). Yt~~~da Venedik senato- r y pılan mür c atlere de 
el ~'llç 1

b en ~i~ k rar larak teşmili. 
'tıliy,111 v hsıode açlıktan 3 - Veraset ve intikal 

19 '~'tti}'}:te zahire göndermek vergisi gibi b ı.ı vergi ka-
ç'dı ve Y rdıma k r r ver- nunl rıoda tadilat ynpılmaı:ıı 
~lln " Arııav tluk hAkimi da mevzub hi tir. 
d ı Ork· 

( 
11tıc1 1 Topy Y Y r · Memur m aşl rı üzerin den 

ı; 8ıı ~ker gönderdi. 1 alınm&kta olan vergi nisbet-
d') ~1 ş tıvvet arnuvutluğ lerine bir zam icı ası mev-
t llyvet~r~ta olan g lip Türk 1 zuub his değildir. 

ar:~kü 1.ne karşı koyacnkb. =:.;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;...;;,.;;;;;;=:.;;;;--.;;= 
11ld0 ~111 Yılda Türk akınları ettiklerinden biJabere burn· 

et dotıh t ;lkanlariyle Make- dan çıkmak i temcmişl r Ac 

tf]) Ql.ı k afından çoğalmıştı. Arncvutlar1a ralarında bir 
',,r teç, 1\ •nların korkusu ile ihtilaf başgöstermişti. Armı-
~ deki h vlony ve havalisio· vutluğa ba kumandan ve 
~lıtahh er şehirden iki kişi umucni vali tayin edilmiş 

ti v~to, 8 
olar k Venedik olan Venedikli k pt D Su· 

ttıdiktl~~ gönderildi. Banlar r çını Dondolo bur da Ar· 
, ~ıı\ı\ı~tı· \l fıaıeti den daha n vutlara bur d daha bü· 

t:ı~,~ltıtıd~ı:ardFınıl r t lebind~ yük bir rol ayn dı. 
.,.\ı\ı~ • r. ak t bu yenı 
t~ \ııı b · Venediklilerio elinde olan 

ıf tt tı lrlQ ıızat Vencdildiler- cıel nig"' i de işgal etti. Ayni 
0 tile, tekkcp olnı sını ilave " 

" · zamanda o zaman Edirnede 
~ura 

~~ ı: Otgi sı~ eski hükômdarı bulunan Türklerin sultanı 
O 

1 
ü~Gıtıd opy ve Avlony ile askeri bir muahede yaP.· 

l 1ttj V ilr i B lzonın asker- mak için bir heyet gönder-
b tlltd'L :rtteic V ııs; skerleriyle bir- , di ve müstab kem ol n Se-
~ltı eııı . cnedik kumanda- laniği almak için beyhude 

1 Q 'tılt 11 tı ltınd Türklerle kan dökülmemesi teklifin-
i ~ tı ~an~~ şl rdı bulundular. de bulundu. 

;\11.ıtlu" llluharebe t m ar- Fakat Dundolu Sultanın 
~' tıitu gun göbeğinde ol-
• V V · huıurund sert bir lis n 
ıf • eıı~dik kullandığı için Snlt n bunun 

•• o 
Alm o tayyereleri geçen

lerde, bıçc.k ve ustuı a sa
n yii ile meşhur Şcfild şeh
rini bomb rdım n etmişler. 

urnz başladığı v kit, 
Ustura krnlı George H. Lav
rence, Hatters ge malikii· 
nesinde bulunuyordu. 

Lavrence, hay to berber 
çır ğı olarak atılmıştı. Haf
tada iki şilin lıyorc u. ir 
güa seri balınde ve ucuz 
ustura imati11i düşündü. Ve 
bu sayede milyoner oldu. 
"Ustura kr h,, uov nını ka
zandı. 

Lavrence, bomb larıb pat· 
ladığını işitince fabrikasın 

gitmiş ve erte i günü, kö
mür elmuş c sedi enk z al
bndan çık rılmıştır. 

--o--
Kartv•z• i 

• • a ı 1 
ilk kartvizitin o z man 

ve kimin tarafından kullanıl
dığını bilmem merak ettiniz 
mi? Ziyaretlerimizi ev s hi· 
binin g ybubetinde bildiren 
hediyelerimizin kimin t ra
fıudnn yoHandığın işaret 

eyleyen ve birçok muaşeret 
mücadelelerine vasıtalık va· 
zifesini gören bu dört köşe 
karton parçasının ıaribçesi 
pek eskidir. Ve iddşaya gö
re bunu, ilk defa meşhur 
Yunan h kimi ve devlet -
damı Perikles kullanmıştır. 
Eski YunauistaDın meşhur 
güzellerinden s n'at muhip· 
terinden Asp sya ile Perik
le! ar sında. ilk kalp rabı
tası tces üs ettiği zam n 
Perikleı sevgilisine hediye 
yollamak hevesiııc düşmüş· 
tü. Znmnnın kıymetli çiçek-
lerile bir buket yaptırdı. Bu 
bulıeti bir mücevherle bağ· 
lattı. Fakat kimin t r fıodon 
yoll udığına da işcr~t etwek 
için taht dan :ı rif bir ıev· 
b ya kendi adını oydurdu 

e buketi yoll dı. 
Bu suretle ilk vizite kartı 

ic d edilmiş ve kullanılmı~ 
oluyordu . 

---o--
bat c 

--o---
Yaz n: 

Kazım Sevinç Altınç y 

Bir kısım bilgicl re göre 
de bu kiinıı.tan doğuşu baş
ka bir düoy nın ölümiyle 
her ber oluyor. Bizden çok 
uz k olduğu için teleskopla 
görünmiyen· bir dünya, hoş
lukt gaz haliııde bir t kım 
elektrou ve tom ktitlesioe 
tes düf ediyor. 

Bu korkonç çarpışma ne· 
ticesit'de düny pnrç l narak 
m hvoluyor ve bu atom gaz· 
lari yepyeai bir kiii ot ola
rak ortaya çıkıyor. 

Bizim gö düğümüz bu y -
ratılış ve bu kıy met ne va
kit oluyor, biliyor musunuz? 

Mesel- F tibin lst nbulu al
dığı senel rde .. . Bu hilkntıu 

kendini gösterdiği saba bize 
o kadar uzaktır ki ışık ora-

dan bize ncak yüzlerce se
nede yetişebiliyor ! 

DiRiLEN DÜNYALAR 

Gökyüzüadeki hadiseler 
o kad r gariptir ki hilkat 
t ribinde y loız ölen değil, 

yeniden dirilen yıldızl ra da 
tendüf edilir. Mesela hara-

BAZI GÜL 

Ya ış 2' amer 
Çocuk noiıl öğrensin 
Türkçeyi acap aerden? 
Eğer alsa aldanır 
Yeni çık n gramerden. 

Biz her yönden san aldık 
Bu s n bozulmamalı, 
Ho:ıtur dilde yenilik 
Usan bozulm m•lı .. 

Pröf esörler bu işte 
Çnlam zsa g lehe 

Bilmem n sıl olacak 
Yet işen bir talebe? 

Niçin halkın sesini 
Alakadar duymuyor? 
Bazı ıstilablar var 
Türkçemize uymuvor!. 

Bu grameri okuyan 
Bildiğini ıaıırır, 

Talebeyi bu gramer 
Sınıftan ıor aıırır .. 

Yeni kitap yazarkea 
Yanhşlaıı silelim 
Öz Türkçeye uyarak, 
Türkçemizi bilelim!. 

BATMAZDIKEN 

retini kaybetmiş ol n ölü bir Jns 
yıldız, büyü bir güneşe ,., 

vücudu 
neşreder y ki şıra . t~kr r ısınmaya şua 

ve caol nmıya başlıyor. 

Bu ölü dünyanın üzetinde 
müsbit şartlar kendini gös· 

terince, bay t d yeniden 
fışkır bilir. 

KUYRMKLU YILDlZ 
Dünyamızın b tm sı bak

kınd y pıl n spekülasyon· 
1 rdan biri de bir kuyruklu 

yıldızl p rpışm sıdır. Fakat 
bu düşünce şimdiye k d r 

bir çok defalar yanlaş çık-

mıştır. 

Meseli çeyrek sır kadar 
evvel dünyamızın Halen kuy-

ruklu yıldızının kuyruğu ra

sıod n geçtiği b ide h;ş bir 
şey olm mıştır. 

- Sonu var -

Birçok maddelerin, batti 
insan vücudunun dahi bir 
takım şualar neşretiikleriai 
bugünün fenni hem bize öğ· 
retmiş, hem de ispat etmit· 
tir. Bu şualar, bun lan ueş
r eden maddelere göre baıan 
çok uzundur. B zan da pek 
kısadır. Meseli r dyum gibi 
r .. dyo tivite kabiliyetini 
azami derecede haiz madde
nin neş. ettiği şua bu cinı
ten olanların en kısasıdır. 

Y ni uzunluğu 0,00000001 
milimeıredir ki bir sigar• 
kağıdının kalır lığı bundan 
on defa daha fazladır. Bu 
şuil ra Camma adı verilmit· 
tir. 

Işık 
lzmir Memleket ba1taneıl 

Rontken müteha11111 
Rontken ve Ele1'.uık teda..-lıl 
yapıhr. ikinci 8oyier Sokak 

1Q Nn TRLE.FON. 2S4.2 
lill\(l.ığ D skcrleri Ara - boynun pranga takdırorak laruı kadar kalmışlardır. 

Of ı ltlıııı r 1 ç ve Avlonya F '- Tü k d · k 1
11 

"'I . lttd n 
1 

. D Balkanlarda tarihin kaydet- ar: t r enız ve a · k b h 
q, eaıtıi tahk• g mış r ç mediği bir yerde hapsettir- ra akıncıl rınıo hücumu üze· Keçeciler H cı s dullah a 1 a çe 

11 b.. 1111 için it lya- rı·ne Arna\•utlukt n Tu" rk S 1 h 'aıı -t b 1 miş ve ölünceye k d r ora- efendi sokağmda ıi •• J At 
; d tle r erinde t şcı kararga· hına gelen mur"'h- k k d m Uf!: emı a 1 ' ık g tiroı· ı d' da kalmıştır. • Gazoz fabri ası arşısın "$ b,

1 
Ybi .. , 1 er ı. Vene- haslar is15miydi kabul et- Bu Oteller lzmirin en lzmir Bozy ka Ağabey 

' t -. ın nd D · Veuedikliler Arnavutluk-JI , t llıelt f ıacı ış- mek suretiyle Arn vutluğun temiz ve en ucuz otelleri- mevkiinde k r kol karşısında 
'1~1 ıtl ırs tını d elde da on dördüncü srın son- k b \ b .ı 1 d b' b H v ,~ l.IA teslim olmasını a u etmiş- dir, Izmire gelen bütün uuut arı, oğn ın aşı a-

İ t q MRA s·ınemasındaUütün lzmiri onsuz hBhr n·J lcr. Bu suretle bem c n ve mis firler bu otellerde lim, b h Arnavut Selim, 
,• l tŞs' lıklor içinde bırakacak olanı hem mallarını kurt rmışl r- mısafir olurlar. kuzeyi iplikçi F hri, güneyi 

1 
ı ('\~'()~ llluıazz:am bir proğ ram takdim ediyoruz. " dır. Em:'31ml~:ıs:::;:;;;ma:a!'i!l'ıımın:PlllJ' genel yol tapu budutlarile 

~' ~ ~ Fıt ÜK) 1' I • t •• Türkç~ . ı ••o-••••c.•• ............ • .......... ... çevrilmiş 6 döom bir bahçe 
,-~ t ~- lM • uy s Sözlü ı t •• ya Ko ası müştemilitile ucuz fiyatla 
' ,1 \S~ ll. ki r Jd Fr naızce ı • satılıktır. S tın almak isti· 
,J l ~,~,l~t: B iZ Sözln ı : İzmiri Kolonyesiylc meşhur eden ECZACI KEMAL ı yenler lzmir üçüncü beyler 

\ı~ ~ı t lt~gün: Kuyruklu yıldız: 11.15-2.45-6.15-9.45: AKTAŞ'ın ş beserlerinden ı Şamlı sokak No. 24 de 
,, atı Uy sı: 1-4 30-8dc b şiar. DlKKAT: Hafta- t : H i L A L E c z A N E s i ı Mehmet Cevat Se•İnçliye 

utınde ilk so nılar ucuz halk matinıleridir. ı ; ı müracaat edilmesi. 6-6 
w "' ı : :::xzı:;z::ı ~ .............. .,. ...... .j~ ...... t f ................ .... 



~ ... .-.. ..... ~-- .... ,,..... - -- ---

( SAHiFE 4 J 

RADYO -o A y·oAŞ A 

aı f k r vut ukta 
_...w~w. -~ 

G AZETESINDEN 
Radyo gazetesiuc göre 

Çörçilin nutku, şüphesiz, 
ıon 24 saatlık beynelmilel 
hadiıelerin en ebemmiyet
Jisidir. Bay Çörçil aylardan
beri radyoda lngiliz milleti
ne hitap etmiı değildi. 

Çünkü, Çhorçil, harp za
manında ıözl~rden ziyade 
filiynt daha ehemmiyetlidir 
demektedir. Filhakika ingi· 
liz başvekili son beş aylık 
filiyatın parlak bir pli ço
suyla halkın önüne çıkmıı

tar. 
Çörçil lngiliz milletine 

bitap etmiştir. Fakat bütün 
düay• onun muhatabı idi 
Ye h"r devJet bu nutuktan 
bugünkü ve yarınki politi· 
kası hesabına, hisse alabi
lir. 

BULGARISTANDA 
VAZIYET 

Balkanlara temas ederken 
lngilb baıvekili Romanyada 
büyük Alman ordularının 
tahıit edilmiş olduğunu Ye 

Almaayanın Bulgaristana da 
dişlerini geçirdiğini söyle
miş ve ıözlerine devamla 
demiştir ki: 

"- Bunun, Bulgar hük6 · 
metinin muvafakatile vuku 
bulduğunu farzetmemiz la· 
zımdır. Bugün Bulgaristan· 
daki hava meydanları Alman 
müstabdiminin işgali ltın· 

dadır. Bu da, Alman hava 

kuvvetlerinin Bulgariatandan 
kalkarak harekete geçmele
rini mümkün kılmak içindir. 
Alman kıtaatının Bulgaris
tan yolile harekette bulun
ması için haznhklar yııpıl

mıştır ve belki şu anda bu 
ileri hareketi batlamış bu · 
!anmaktadır. 

B. Çörçil Alman tehlike
sinin Balkanları karşılam kta 
olduğuna işaret ed rek buııu 
önlemek için Balkan devlet
lerine birlik tavsiyesinde bu
lunmuştur. 

Bundan sonra Bulgarista
nın, lngiliz ikazlarına rağmen 
1915 te büyük harbe iştirak 
ettiğini ve cezası~u çektiğini 

söyliyerek •Bulgarların bu 
defa da aynı hatayı yapmı • 
yacaklarını ümit etmiş ve 
Bulgaristan hakkında sözle
rini şöyle bitr!mişti . = 

.. _ Eğ"eı Bulgarist n ~yııı 

hatayı yapar a, Bulg r uııl
leti 30 sene içinde üçuocü 
defa olarak lüzumsuz ve fe
llketli bir harbe sürüklen· 
miş olacaktır.,, 

lugiliz başvekili nutkunda 
Musşoliniden b~yük istihfaf 
ve istihza ile bahsetmiştir. 

iT AL YADA VAZITET 

Cenova bombardımanıDın 
italyadaki akisleri hakkında. 
heaüz ma1fımat gelmemişUr. 
Fakat Bingazinin işgal edil
meıinin İtalyan umumi ef-

• 
gı 

fa 
me 

ko uy 

me • 

ca 
iç isi 
ır 

Bükıeş (a.e) - lngiltere 
büyük elçisi düo b şvckile 
resmi bir not yermiştir. 

lagiltere hükumeti bu nu 
t d Rom ny ile siye i mü
asebetıeriai münkati addet

tiğini bildirmitşir. 
Londra (a. \ - logiltere

nin Bükreş elçisi ile elli me· 
mur bir kaç gün zarfında 
Romanyadan ayrılacaklardır. 

Bükreş (a. ) - lngiliz bü
yük elçisi 15 şub tta vey hu t 
müteakip günlerd e Rom nya· 
dan hareket edece lerdir. 

Bükreıte lngiliz mefa tla
rınıa korunmasını Amerika 
büyük elçisi kaba! etmiştir. 

kirını tehyic ettiği aalaıılı· 
yor. 

Sinyor An~aldo bir r dyo 
nutkunda bu heyecQnı tes
kine çalışmışhı·. Fakat Bin· 
g zinin İngilizlerin eline geç
meıinin uyandardığı teessü· 
rü itir f etmiştir. 

Alman ve Macar radyo 
farı Bingazioio sukutu hak
kında hiç bi r mütalea yü . 
rütmüyorlar. 

Roma radyo u dı bu ve
sile ile şu garip iddi yı 

ortaya atm ktadır. logilizle

rin Afıika l tnlyan müıtem
lekelerini işgal için aarfet-

tikleri büyül· gayrete işa
retle Fr nsız müstemlekele

rinin de teblik de olduğunu 
ve Fransız) rın uyanık olması 

lazım geldiğini beyan edi
yorlar. Bu endişenin Fran-

sızlar onmına mı, yoksa 
Fran ız müstemleke imp ra
torluğunun varisi sıfati!e 
ltelyanların kendi namına 

mı gö!tel'ild iği anl11şılama
ma tadır. 

20 ITAL YAN GENERALi 
ESIR 

Bingazinin z ptı netice
ı:inde esir edilen bir orıe· 

neral ve bir korgeneralden 
başka beş g~neralio daha 

esir edildiği bildirilmekte
dir. 

En son alınanlarla birlik

te esir it lyan generallerinin 
s yısı yirmiyi bulmuştur. Son 

Biııg zi harekarı neticesin· 
de alınan esirlerin mikdarı 

henüz tesbit dilmiş değilse 
de ingilizleriu eline dOşen 

har p m lzcm sinin son de
rece mühim olduğu şimdi· 

den kuvvdle tahmin edil
mektedir. 

Çünkü libyadaki it lyan 
kıtaatroın malzemesi umu
miyetle bu liın ndan g6nde
rilmektc idi. 

MiLLi PIY ANGO 

h re 
a 

e de-
ediyo 

Kahire, ( .a ) - lngiliz 
umumi karargahının tebligi: 
Liby da El Ageilaya k dar 
uzan n bölfCe d hilindeki 
temizleme barek ti memnu
niyeti mucip bir şekilde 

de• m etmektedir. Eritrede 
şimalden iJerJiyen kıtal arı· 

mıı Mars Taklııti ile K ro· 
r yı z ptebnişlerdir. Bu 
radıı Keren etrafınd ki 
düşman mevzilerini t zyike 
d evam ediyoruz. Habeşiı-

tnnd cenup Afriknsı kıt -
Jarı şimdi cenup Habeşis

t nd Hopok bölgesi d hi
Jinde 80 kilometre derinli-

ğinde düşman toprakları 
içine nüfuz ederek bir çok 

harp mah:emesi ele ge~ir
mişlerdir. 

--o·--

•• u 
t 

12 t 
yy 
üşürü dü eşe 

o b·r ale 
Atina - (Londra r dyosu 

8.15 Yunan resmi tebliği:) Falih Rıfkı ,A 
H rekat Yun nlılar lehine Amerikada yeui ~ 
devam etmektedi•. Yunan pro1es111ın k bulü, b 
tayy releri dün 3 ltalya.n t ribinde pek mübiOI 
tayy resi düşürmüşlerdir. safha teşkil edecektir: 
Kilisor da yeni mevziler kü bu k nund n ' 
zaptedilmiş ve Italy nıarın ingi iı uferinden başk•~ 
mukabil taarruzları it ly 0 • şıbğı olmıy n, hudutsuJ 'Ilı 
Jara çok pah laya mal ol- raf, Am rikayı oı• b·' 
muştur. olduğu kadar m dd-ttell d~r 

14 Yun n avcı teyy resile mücadelenin ikibetinC., a·k 
harbe tutulan it lyao tayy • bağlamanın bütün ted. ,1tıl 

1 · • · • l w t' Ierio1 
lll r~ erının sekizi düşürül- rını a mag , ne ıce ~ "-

müştür. bul etmeğe sevkedece~ b-
Bu c phede Iugiliz tayya-

1 
_ A ,r 

relerinin düşürdüğü tayyare- = z A B I T r ,,rı 
lerle bcraberdüşürülcn ltalynn - ~ 
t vy relerinin miktarı 12 yi B k ~t 
buJmuştur. 3 tayy renin ıça a e 
daha üssüne dö mediği ibti- y ) Jı 
mal dahilindedir. ara ama 1 ~· 

---o-- Yapıcıoğlu yokUf j l' 
a MALT YA Mustafa oğlu Cemal I' i~ r us ga p- aizlik yüzünden aralar• " .. . . ,, 

ta İ~R' dil- HAV HUCU. bulunan karı ı Ayşeyı 11 ~ davet edip red cevabı t: 
e üzer d·r MU y A iLDi maıından kızarak .~~ 

mil bulunduğu bıç',I. llal 

Londr:-(a.a )-_ Royter Londra {a.a).:Bir büyük la iki yerinden bafkif ;;~ te 
yaraladığınd o ya • 

j asının askeri muh biri düşm n filosu Maltaya hü-
general Robert .şu mütaleada cum y pmış ve iki t yy re· tır. dde•' Ç § An af artalar ca ,ı aıı 
bulunuyor: düşürülmüştür. R ı C Ol Q 

T 1 
Riza oğlu esu , e f ılı la 

" rab u!:grepte Sirte kör- 4 tayyaremiz üslerine dön- Iu Ali ve Halit oğlu ;J d 
fezinde kiin El Ageylaya memiş ise de bir pilotumuz nin Üzerlerinde birer 
kader uz nan ileri yürüyüşü s ğ salim kurtulmuştur. bulunarak alınmıştır. · 1• 

geniş mikyasta seri bir ha- ---o--- § Anaf rt lar cadde~ 
reket olmuştur. Bu va;:iyet A M R f K A Hafit oğlu Fehmi sarb J ta. 
general Veyvelin kat'i karar duğu halde elinde ı~f '" 

BAHRi• YE N edılmiş bir bıçakla do o 
ldığını ve ordunun Trablus- A • görülerek yakalanmıttl'' ı hi 

grap şehrine doğru süretli Z Rf DJYQ KJ § Kemer umumbaoe ~ b 
bir tazyik yapac ğına delii- kağında Hüseyin oğll~' t, 
let etmektedir. Nevyork (a.o) - Amerika met sarhoş olduğu b• 'li k 

Trablusgarbin zaph logi- ba.hriy nazırı deniz mekte- :ıalet çıkardığnıdan Y' ... 
!izlere o kadar biiyilk men- binde söylediği bir nutukta mıştu·. ,::P ~ 

B. Kuoks e"cümle demı·ş- _.,__,,...._,......,__,_:=:.-::::::::: ft .._ 
fa tler temin edecektir ki " ------ 4fJ '41 

böyle bir teşebbüs için ne tir kı : JT ALYA J I 
kader g yret ınrfedilse ye- "Halen Avrup ve Asya· it 

da kanlı muharebeler devam Alma aıt.P b rindedir. Trablus şehri logi-
etmektedir. Oıtada mevcut .ti ~ 

liz denanma-.ı ve hava kuv· • k•fdl' 
olan yeni deniz kontrolu ha . ı sev 1 p J t 

vetleri için çok büyük bir if li • 
y ti bir meseleyi haizdir. L d ( ) T•Y"' '.1 ıt 

kıymeti haizair. on ra a. - d"" Deniz kontrolu demokra· F blJ .. h zetesinin ransa .. 0r: ---o--
•o tı gumru-

ğü be çok 
tha ate ya 

Si 2eld• 
Ankara-Mersin gümrüğü 

yo\iyle son günlerde mem
lekete bir çok ithalit eşya· 
sı gelmiştir. Bu mey nda 38 
sandık viski, 9 sandık ver
mut, 3 sandık şarap, 569 
sandık ç y, 80 s ndık hur
m , ~00 balya kanaviçe, bir 
sandık makine aksamı, 373 
balya kuru d ri, 720 b lya 
tozlu deve derisi, 37 baly 
ipek, 300 sandık Hindistan 
cevizi, 340 çuv J kahve, 1000 
çu9a( kına ve 51 varil ma
deni yai vardır. 

silerin eliode olursa hür ve 

serbest olaçaktır. Merhamet
siz diktatörlerin pençesine 

düşerse denizler ölüler dün
yası olacaktır. ,, 

--oı--

VILAY~T 
Umumi meclisi 
dün iç ima e tı 

daki muhabiri bildır•Y , j l 
ir kaç haftadaııbed~ 

yaya asker nakliyatısı .... 
M L . ti'" 

m nlrır on e-qıs 1,,. 
dun istifade edıyor 11 
bu nakliy tın sekteye ~i 
mamasını arzu etmekte! v 

Bu endişe ile, geııe'd• 
gandın şimali Afrik• t 
bir limanın Almaular;,~j 
edilmeyeceği hakkııı ~' 
yanatını mukabelesiı .,ı• 
etmelerinin sebebi 8 

Ba,taralı ı inci &alaifeJe bilirZ, E L Z f t:" 

Bu husustaki mütalcaların 
men izahnamesi okunmuıtur. 1-' p~ 

gelecek çelseye bırakılma.ı Evvelki gece y•'' '' 
teklif ve kabul edilmiıtir. !onra E ulgurca köY

11:.,r· ı 
Ruzname mucibince ihti- def zelzele olm0f1,,ı/. 

11s encümenleri seçımıne köyde yağan yağııı0' Y[ 
geçilmiş ve bu da yapılarak zelzelenin tesiril0 fi 1 
her hafta Salı ve Cuma Ziya D~ru ile ~~st:itl' 
günleri toplanılmak üzere Ahmedtl! evlerıoıD 
celseye son vt.rilmiştir. varı yıkılmıştır. . 4 
Ki• sinden alınız.. Çor kkapı Polis Merke•~ 31] 
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