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lnönü Ansiklope 'isi Habeş !mpa,.a- Tohrırkia 
. . . · toru ılıqor kı: 

16 cıltlık :muazzam bır eser ( Adisababadakihey-
b U; tüu nıe ı~fezler 

tıkandı 
Der;n bir inki~ 

başladı 
Loııdra 15 A.A. -

vas Ajansının İtcılyan 
hazırlanıyor 

Ankara 14A. A. - Ma • Bu işi üzerine ıtlmış o • 
~arif Vekaleti Türk irfana ları heyet bugün Maa:-if Ve· 
için büyük bir ansiklopedi kili Hasan Ali YüceJiıı Baş 
hazırlan1ağa karar vermiş kanlığmdıı ilk teplantısrnı 

r V(" bu iş İçin biri komisyon yııpmış ve Riyasetine Hü . 
teşkil olunmuştur. seyir. Cahid Yalçanı seçmiş-

.. İnönü Ansiklopedisi " tir. 
ıdınını taşıyacak cılaıı bu mu Türk kütiiphanesiniıı en 

•ızaın eser 16 ciltten mü·: zengin bir .hazinesi olacak 
rekkcp olacak fvt"·fransanın 

1 

olan bu eser ıçın büyük 
meşhur buyülc' .: La Rus ,, .. Larus ., darı tercümelel ı-r 
una benziyec~ktir. yapılnrak istifade t:dilecektir. 

~ 1 ·--Ytı.gJadağ golu1 Dejnedeki fa 
açıldı 1 mir at için 

Arsuz köprüsü de 10 bin l~ı a masraf 
bitiyor lazım 

Sellerin tahribat yaphğı Sellerin DefnedP y;ı ptığı 
Yay) d d k' b k tahribat derecesi anl aşı l mış · a ağ yoluıı a ı ozu . 

, lukl1tr ve köprülerle menfez· Lr. Y_~pılan keş~fıer burası· 
Jle"r tıı · d'I · b yo' nm mukemmel bır hald~ ta· oır e ı mış ve u •• . . ft 

da anünı~alit evvelki gün ög 1 miri ve herhaogıbır ı.eyla 1l f.e 
leden sonra normal bir şekil· liKetine karşı mahafazııM ıçın 
de ba,Jımıştıc. en aı onbin ıira masraf lazım 

Sellerin Kuser şosasmın olduğunu göstermiştir. 
bazı noktalarında da tabri· Valimiz, şehir suyunu her 
bat Y•ptığ1 anla~ılarak derhal hangibir teohli!ceden korumak 
tedbirler ılınmış ve boıuk· ve j~ iııcibir st:yJaba karşı .koy 
lukıar tamir cdilmiıtir. mak için ica~ .t! de~ tedbırle 

Diter taraftan - hkende· rin alınması ışı n lazımg~len 
r~un -Arau1 şosa&1na:l 12 ye• emirleri vermişti r . Tnmıra.~a 
rınde d~ 6-b "b t ) b p·k "·akında baştanalan.ık su· ... rı a o muş ura • ~ . 
sanın da sür•tl t · · • • ratle ikmal edilecektır. 

lil b .. e amırı ıçın ı· d' . . . 
.ca eden tedb" I I Dün de h ııber ver ıgımız ır er a mmış- . b 

br. gibi. Belediye şehrı susuz ı· 
Dört ay e l "h 1 d" 1 rakmamak için muvakkat ted 

len 8S metre vve ıl ağe de kı: ı birl~rle şehre su . verilmesi 
A~ uzun u Lın a ı E Ik" •uzurı Ah•ap k.. .. .. .. için çalışmaktadır. vve ı r • y oprusunun - . . 
ınşaıtı dp bir'- .. . k d gün alan an tedbırler sayr sırı· 

~•ç g une a ar I . 
sona er~cek ve .. t bl. t de dün şehre su ge mesı mu 
teslim aluıac;\..;tırml3u elcax u ~- ~~ karrerdi . Fa kat evvelki akşam · d • u vpru uze , .. rın ~n en büyu··1c kam 1 ki mlıthış fırtına ve yagmu ı • b' yon ar ge • 
çe ılecek kabiliyettedir. Iar alınan tertibatı bozmuş 

ll' 7 T cY ve dün ye•aiden tertibat al ın 
L.u,_, mııtar. 

aı k d Şehir civanıd aki su de-
a 0Şlmlz posu da temizlen.CJ'ıiş bu ı•rn· 

20 yaşında maktadır. Su bu~ün akaca ·-
1 Arı karada intiş~r etnaekt e hr. 

o_ an Ulus arkadaşımız yiroıin iaşe teşkil At 
et yılını İdral eım·ı . b . 

b · ıs ve umu 
naat: eti~ Ank•rad1t bi ı ·· kadrOSU 
)'apıımıştır. r oren 

Arkadatırnızı tebrik d 
d h e t'r a a ııkzun yıllar iıık ilib ve 
memle et davasında h 

ff k. ıyırh 
ı~uva a ıyetler temenni ede-
nz. 

Kahire radyosunda 
T örkce bir nıesaj 
Anadolu Ajaı~ımı n, Mıı1r 

mümessili Bay Abdull~h Sayed 
İkincik5 ıı unun 18 v~ 25 tıni 
biııde akşam saat 1 O da (Tür 
ki)~ saati) Türkçe o)ar~lc, K~ 

11 Orta Şark takı vazı· 

Bu kadroda ml;ste
şarlık ihdasından 

vazg~çildi 
Ankua - Tıc.ı ret V t-ka· 

letıude kurulitcak ieşe teşki· 
latı için icap t-den kadro tas 
lağı hazırlandı. Verilen haber 
lere göre, ikinci müsteşurhk 
ihdasından sarfınazur olun· 
muş, kadroya iki umum mü· 
diirluk ilavesile iktita .olun 
nıuştur. Ayrıca ia$c iılerınin 
tanı.iminde iş b r !iği temini 

ke li yıkacağım ) 
Kahire 11 A. A. -

Röyter Ajansıı•ııı bir muha -
biri .şimdi i-lartumda bulu • 
ne\rak Hab.!şistandaki isyan 
hareketini idare eden Ha • 
beş imparatoru ... Hailesela.ııi 
ile görüşmüştür. Muhabir bu 
mülakat hakkında ~unları ya 
zıyor : 

11 
--. İmparator çok nik· 

bin ve zinde idi. Bana dedi· 
ki : 

- İtalyanlar tarafından 
Adiubabaya dikilmit olan 
heykeli yıkara.k yerint" Judıı 
nrn heykelini dikeceğim . ,. 

Yakında hududu a-eçerek 
Habt-ş vatanpervcrlerinin 
başına geçecek olan impara· 
tor sözl~riııi şöyle bitirdi ; 

" · - Meml~ketime j ha · 
net edenlerin ve lralyanlarm 
günle• i s~yılıdır . İtalyanlar 
memieketimizde güzel yollar 
yapmış, fakat binlerce vatan 
daşımızı oldürmüştür. Fakat 
Hab~şistanın kurtulacağı gün 
ıer yakındır. Eski askerlerim 
den bir~·oğu b :uıa iltihak 
etnıişlerdir " 
J-lab f:şİsta uda ki ltal· 

yanlar telaşta 
Londıa 14 A. A. -A· 

merikan gaıet~leriuin Ronıa· 
daa aldıkları haherlere göre, 
Hube~istandaki ltalyan ka 
dm ve çocuklarının vaziyeti 
çok nazik bir şekil almış, 
bu ıtalyanlar telaş ve endişe 
ye düşmü.şl~rdir. İtalya hü • 
kuınetinin Hab~şistaııdaki ka 
dın ve çocukların İtalyaya 
dö.mıesini temin etm~ğ~ ka-
rat verdiği sö •niyor, lngil 
t,..re hükumeti böyle bir te· 
şt-bb:.ise muvafakat edecek 
ve İtalyan kadınlarile çocuk 
larımnSüveyş kuııalından geç 
mesin~ mÜ'J&ade eyliyecektir. 
Almanya ile Aınetİ 

l<a harbe girerse 
Nevyork 14 A.A. - Roma 

dan Amerikan gazetelerine 
yazıldığına göre, Al?Janya ile 
Amerika araıında bır harp 
çıkarsa ltalya kükumdi Ame 
rikaya harp ilan etmiyecek• 
tir. 

Siınali Macaristan· 
da soğuklar 

Budapeıte 14 A. A. -
Şimali Macaristanda müUı.iş 
soğuklar hüküm süı mektedır . 
Soğuklar sıfırdan aşağı 30 
derrceyi bulmuştur. Budapeş 
ted ... soğuk sıfırdan aşağı 15 
dtr. 

rarlaşm•şhr. 

late teıkilitııade 

Londra 14 A. A. 
Taymis gazetesinin Tobruk 
cephesindeki muhabiri şu 
mah1matı vermektedir : 

Artık Tobruk etrafında · 
ki bütün menfezler tıkanmış 
ve 80 kilometrelik bir Çt!n· 
bu etrafındaki hareUit sü · 
ratle inkişaf eylemektedir. 
İngiliz tanklara kıtaatın hare 
lceti içiıı yol açmaktadırlar. 
Tobruktan ar tık bir tek hat· 
yan neferinin bile kaçmasma 
imkan bırakılmamış bu'un· 
mdktaclır. 

Yunanltların yeni 
zaferleri 

Atina 14 A.A - Yunaıı 
ordusu aııi bir taarru~l,, fov
kalid" müst11hkem olan mev 
ziloıtri iıg•f~etmiştir. 

Dünkü muhareb~de iki 
tank ile antlarında iki zabit bu 
lunan bir niktar esir alın· 
mışhr. Esirlf'r arasında yua 
lılar da vardır. Bunların ı;on 
d~fa arııuvutluğ.ı gönderilen 
takviye kıtaatıııa mensup ol· 
duklıırı Anlaşılmıştır. Bunla· 
rın ifadesine göre, İtalyanlar 
yeni müdafatt hatları tesis et· 
mektedirler. 

Italyao ordusu mü 
teınadiyen kaçıyor 
Loııdral5 A.A - Tayı11is 

gazetesinin Arııavutluktdki· 
muhabiri bildiriyor: 

Arnlivutlukta takviye edil 
miş olan İialyan kuvvetlc::ri 

SONDAKIKA 

dundaki muhabiri bildı 
Son Trablusgarp he 

ti l talyada derin akisler 
dırmıştır . İtalyanııı yarı 
danb(".ri eJde ~ttiği top 
rı bugün tam :rnıile tehh 
dir. Bilhassa Trablusg 

sarf edilen muazzam gayr 
,.e mali fedakarlıklar m 
<lu-. Şimdi Trabluıgarp 
tak İtalyanın elinden ça 
Üzeredir . Harp bdşlıyal 
beri cerl!yan eden ha • 
lta lyan milletirı P. başka 
lü g<'sterilmiştir. Fakat f 
mesele p e:- basi t ve ınii 
tir. Milli hulyım topr 
tt:hlikede lun111aktadır 

Yunan hücumları kartı 
aııitemac.Jiyeıı kaçmakt• 

Ktisurarıın Yunarıhl 
rnfındaıı zaptındaki ebe 
yt_. t g ii n geçtikçe artmak 

Mükemmelen tahkim 
miş olstn bu şehri 'l Yurı 
lar tarafında•J zaptı Jtal 
mülhi.ş bir zıyadır. 

Yu,ı an tazyiki d 
vanı ediyor 

Atiııa 14 A. A. - ~ 
cephe boy\.l ncg Yunan 
ki devam etmektedir. Y 
Jılar mühim ıniktMda 
ınalumt!sİ ve esir alm 
dır. İtalyan mevzileri 
birer Yunanlıların eline 
ınektenir. 

Tütiin mübagaqsı açıldı 
HÜKÜMET TÜTÜN SATIŞINA MUDAHALE EDE

REK FİA fLARı KORU.\1AKTADIR 

fzmir } ' A.A .- Eı.re mm takasında tütün piy 
dün açılmıştır. Pi)'asada mütad alıcı lardau başk.a fia .• 
normal lıaddinde tuınak iç"o hükıJm .. tç~ tavz ı f edılen m~ 
sest-lerde mübayaata başlamışlardır. Bu ınüessesel~r.mu 
hale mühayıutsına sonuna katlar devam edeceklerdır. 
lar için ic&beden para temin edilmiştir. 

Bardiyadaki Italyan 
Başkumandanı yaka· 

landı 
Londra 15 A.A . - Bar.diya 

dan fintr eder,.k T ohnığa 
kaç·nakta ol.ııı İtalyanın Bardı 
yadaki orduları başkum ıuada 

111 g ·neral Beriinnı yakalına 
rak t"Sir edilmiştir. 

Sevy, Herle Almanlnr 
arasında 

Berlin 15 A. A. - Sov· 
yetlerle Almanlar aruuıJa 

ALMANLAR BİR ŞE 
Y AKMAGA TEŞEBB 

ETflLER 
Londra 15 A.A. 

tayy~eleri düıı gece 
mut şel ırini yakınağa lt!I 
hüs t- yl e rni.ş cvvPla ya 
bombaları ve bundan ı 
yiiksek iııf; laklı bombalar 
ınışlard' . 

F alcat bu teşebbm 
düşmüş ve sivil balkıo 
mile bütün yangınlar 
karşı ıöodiir .. --.... 
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hveszkzn
ı baş l1.ıdz 

ariş dilen 10 
(çuval bekl·~niyor 

,anbul - Arife güni1ıı 
ri 1stenbulda kuhve •· 
başlamıştır. Büyük kah 
carları eller"ııde kah· 
unınar.hf~m fan ticaret· 
rmi kap~tmaya mec 

~ alnnşlardır. Çekilmi~ 
k" rdck balindeki kah 

' K) koyu~kuvrulmuşuna • ('! rcş fiyat konmuştur. 
pıyasada çiğ kabve 

r. Biitün perakendec i • 
nşık kahve .satm.-ıkta 

•.J..(l .. Jıy" bunlara mücLı · 
1::11 e"tınenıe-kt dir. 
• veci ler ve çaycılnr 

re· si bu hususta şu 
h vernıiş~ır. uA rupa 

dola) ısıl~ epey zaman· 
i kahvt> gelmed' ğiıı -

toklar d tabıalile bit· 
1 • Birlik daha evvel hü 
8 • tın y dımil 10 bin 

~ kahve sipa ış etmişti 
\~cahve yoldu•fır ve bu 

dl! Por tsaide gelmesi 
: nınl!ktedir. Bu sipariş 
te k en sonru kahve buh· 

almıyacaktır. Pıyasada 
~vardır Vt' nıiıtemadıy~ıı 

lın kt d\r. Şimdilik l İr 
braoı m evzuu bahis 
r. 

nı ar ya 
t:rıı 15 A. A. Havas 

t b"ld" . sı ı ırıyor : 
• sviçredP çıkan gazetele -
' Berlindt·n aldıkları ha -
·~ ere RÖre, Bulgar Başve· 
:1 ~ Fılofoo nutku Almanya
~~':ıyi karşllanmamıştır. Ber· 
~~ aı)asi mehafili, Bulgar 
J e~ İJ Filofun her t rafa 

b4 göruonı , Lİyctsetini ta· 
yledığini ve bu adamın 

111
1 n müddet ıktidar mevki· 

Uçan kaleler 
Ve Uçan gemiler 
lngiltereye vardı 
Londra 14 A .A.- Dört 

tipten n:ür~kkep Amerikan 
l;ıyyart• grupları bugün hava 
yolıle An erikadaıı gele.rek 
İngiliz 'f opraklnnna inmiş 
lt•rdir. Buıiların arasııı-la 
"Uçan kale ,, ve '·Uçan gemi,, 
tabir edilen iki mühim ve 
fevkalade bü~·iik tayyart- tip· 

leri de vardır. 

lng•lterede askere 
çağır d anlar 

Londra 14 A. A. - İn· 
gilterede 37 yaşandaıı 41 ya· 
şın ... kadnr olan biitün lııgi· 
liı erkekleri gelecek hafta 
silah altına ~·ağırılnıışlardır. 
Silah altına çeğırılaıı bu ef • 
radın bir kısmı yangın sön 
dürme teşkşlatına verilecek 

ve bu suretle yangın sön · 
dürme teşkilatının mevcudu 
300 bin kişiyi bulacakhr. 

Loudraya hiicuml·ır 
Londra 15 A.A.- Röy· 

ter bi ldiriyor: Alman töyvu· 
releri dün Loııdra uzerin.'.! 
hücu nı etmiş evvela ycırı,gıo 

ve soıı ra da infilak bombP-la 
rı atmışlardır. Ölü vr. 1arah 
vıırdır çıkan yangın\ar sön· 
dürülmüştür. 

D ni markada Al· 
nı an aıeyhtartığı 
Londra 14 A. A. Tay 

mis gazetesinin Danimarka · 
dau haber aldığına gör 
ııimar kaııların ekse-rirti Al· 
ıııurı hlık Q ııdın~ kar ;;ı hafif 
bir ım:k veın•·t gösterm~ğe 

başlamışlardır. İli< zdmanlvr 
da nııılayirn d·t .ranıın Alman 
lar S{ın zaınaııl 1rdıt hı,jyük 
miky. s ta bir SO)' ;,u ncu l 1 aliııe 
gelnıiş ve D.rni n11r kadak i 
yi~ecf'l: maddd,.rile hayvan 
kn Alnumyny n.ıkleyl .. miş 

!erdir. 

Bulgaristu:ı 
Alman askerinin 
giriı•ni yalanlıyor 

Sofya 15 A. A. - Bul· 
gar Ajarıst bildiriyor : 

Sur iyede 
Vaziyet hala ı ühiııı 1 

Kudüs 15 A. A. -- Hür 
Fransız aiansının Suriy~ hu· , 
du<lund:ıki muhabiri bildiri· 1 
yor! 

Son beş göndenht'ri Suri· 
ve ve Lübnandaki arap mat· 
bualt ııisbet .. ı daha geniş bir 
serbestideıı i tifode etmekıte 
tlir Y eoi Ho - ~omİsM Ge· 

A1maıı bta!arınuı Bul • 
gar topra klannra girdıği ve 
Su hususta Bulg8rİstanm 

Alnı. nya nezdinde diploma· 
t1k teşt"bbu.slerdt~ bulunduğu 
hakk\llda yabancı kayn~klar· 

ııeral D~nı, Pcten hükumeti 
ci.tn çıkan haber1er taıuami · 
ıe asılsızdır. ne sadık kalacağını söylemelC 

tedir. İaşe işlerinde çalışan 
Sob anya Vlcc.:iİsi Fransız memurlarıudan beş 

topland• kişinin rüşvet ı.ldığı sabit ol-
Sofy 11 A.A • Bulgar muş ve bunlar.U" derhal işten 1 

ParlamP.ntosu yarm top! ıntı· el Ç<!ktiril:niştir. 
hrma başlıyarak 9·41 biitçe· Y enigun: 

Açık arttırma 
Sulh hukuk ınah-

keme:sinden 
Taksimi .. keabil olmııdığın 

dan satılarak hissedarlar ara· 
smda b~iiniu paylaşhrılma 
~ına karar verilen Vt'\ tam1ı

mma ehlivukuf marifetilelOOO 
lirtt kıyın·~t tak<lfr edilen An 
takfamn Samur ,ı'nahaHesin· 
den ve Bedevi bahçesi kar· 
şısrnda 309 par3"'l rru ıuvah 

evvelce tarla halin<le iken hıı
len )·edi gJJ.Z bdon 5zerinde 
kurulmuş t"vin açık arttırma 
ilanı 13-1--Y 11 tarilıinden 

itibaren 20 gün müddetle 
açık arttırmaya \'.ıkan!,ıuş o
luµ 3-2 -94 l pazartesi gü 

sini tetkik ~decektir. · Dun ~elen Suriye gazete· nü saili ondan 12 \ e kildar 
Yugoslav sabilL~- ler inin yazJıgına gört!, ISu· ı Antakya sulh hukuk =ınahke· 
rinde Ua.l • n ce· rİ)'l·de bilhassa yiyeeek \'C ya: m~si kalem daıresiııde,, biriıı-

tı . kaçak maddeler; b.ılıcımından 1 ci arttırması yapılacaktır. Mu· 
se erı k b .. · 1• k t b l b k · · I ·· d H I ç l · uyut>! sı ·ııı ı ve u ır3n i ammen ıymetının yuz e 

>e ~:~ı 15 YA.A.7 a· . huküm stirmektedır. Ş"ker, ı 75 şiııi bulmadığı takdirde 

bv~s ~ıl arıb~or: k u~o.sf ttv ~a1 · 
1 
Pır.nç ve gazyağı artık buıun 15 giin da uzatılarak 18 - 2 

ıllerıne 1rço unı orm~ ı \ r...ı ı ı ·· k~ 9 ı· .. . . 

ı . İ l nıaz o muştur. na ep ııu u· d s11lı ~unu aynı saat'a"'ıkın 
talyan Ct>Se.tlerı ataaştır. Uı k ~ h • d k' . . : . · ·• 

1 
• ııH t onagı, astane er e ı cı ıhalesı ıcra edılecektir.Da 

yan Konsolosu t•u ceset en k 1 "f ı k.. ·· ·· t ·ı~ ·· 

dk
. k d 

12 1 
a on er e!"' omut':.UZ u~ yu• ha flıla ınalôm~ ediun1ek is~ 

te ık rlm.. '" \1. uun arın ·· d • l l kt · · . · -zuıı erı ça ı;hrı mama a ve tıyenlerı .ı 13 - 1 -941 günün 
geçenlerde torpillent1re k ba· j l ) h k 

k 
memur: ara ·" alar sovu tan den itiua"°'n 970 nuutırdlı 

tınlan hir \talyuıı as eri nak· 1 titrtmektedirler. 
HYt" gemisinin ııtırett h.ıtı o'· ; <lo>~aya m•fr:ıcaatlar.ı ilan o• 

Dı ğı•r taraftan kömür bulı ı 
duğu ar.lll:jıhnaktachr . l i h <l l. devreye uııur. 

Yugosl vyad.l. ! r .. ı.u.a _çoı.: 1' >lr Açık arıttı,-ma 
1 

• • gırmıslır. 
Bt'ıgud 14 AA. Sıef.ıın Köınurün k\losu 15 kuruşa Sulh hukuk mah-

nj sı ıldıriyor; .. . 1 kadar hrl~mış ve bundan son 
Ortodoks yortulannı mutPakıpt ra hüıcurnet kömurün kllosu· 
Yugoslavya k binr-c;ı tde b.ız1 1 ltd 10 kuruş narh koymuş-
de\1 şıkıikler ol · l ıır. l tur. 

B ·lgrad 14 A.I\. Yugos iaşe sıkıntısı ara5ınÔa son 
lav dakı l•ı (h,!:ali bu se ~unlerde t':kmek buhı-anı da 
ı ıe 4 bın Kıloyu· bulmuştur. başlamışt&r. Fırınlarda ekmek 
Bu mıklar geçen sene 2724 b 1 kt d 
• . J . ll . "I t u unm um " t:'. 

kılo dı. .;\ıhs ıl uau nı ısla ı I I · ı l • · ı 
edıldıgı tak lırJı· istıh alin ~ u g ı ız er sıcı yaya 
5500 i'a 6000 kılo; n yük el~ J hücurn eltiler 
ceği h.ımiıı oluıımnktilrJır. 1 Kahire 15 A. A. - Orta 
Rovt NYA ).:.\ ASKE ,l...ER şark İngiliz hava kuvvetleri 

İTAAT :TMİYUR diiıı Sic.:Jy:. adasına hücum 
Büh<'~ 12 A.A. RJman edere: k limanları, tayyare mey 

yada birçok ask .. rier 1faats1z danlarn1 mü ıh~ .lıir sur1::tle 
lık rnçu:ıclu.ı dolay ı üc sene· bombard ı nan etmiş, yerde 

J den bt ş t;ı::ı eyt kadar habis buluıJan ve Alınan Yunkers 
r Ct":z::lc:ır a ma~ kiiın ,.JihJ'İ~· tipıııde olduğu &\11laşılan 9 

keme.iİuden 

Taksim kabiliyeti olıncuııa 
sı basebile satılarak sehiındar 
lar aras:nda p.arı!lsırıtıı taksi· 
mi suretile şuyuun izalesine 
karar verilen ıe ehlivtıkuf 
marifetile tanıumına!'füü lira 
kıymet..ta"dır e<lıiıni.ş olan 
Anta~yanın Kantarcl mahal· 
lesinde kai ı ı 839 pars;·I ııu· 
ıuar.alt gayri meııkulü .1 şar· 

kan 838 vc836 garben 840 
ve842.,şimalcn 841 v~ 842 
cenuben 84) nuıuıtralt c\l<ar 
lada mabrlud eviulA- 1-941 
taribiııden itibaren 20 güıı 

llfı': le; mı yacağ:uı ve Al - , 
Bir Fr ~ız vapuru 

yalH landı 
1 tir. lbrıt Pıl!is f\ıüdurü h(tlka tayyar~yi tııbrip eylemişt:r. 
~örütm~miş zulüııılt:rde bu Tayyare meydanl.ırı yctkılmı~ 

müddetle aç ık arltırmayA çı
k ıırılmıştır. İhale günü 1·:!·9H ı 
aah günü saat 10 <lan 12ye 
kudar sulh hukuk mahkeme 
si kaleminde l>İrinci arttırma 
sı ydpıldcnktır. Arttırmadı.t 
muhamı:ııen kıymetüı yüzde 
7 5 ini bUlm..ılJığ! l ldlirde erı 
çok arttır amn taablıüdü Ls-

1 planlarının tatbık ine de 1 

olanııyac ğrnı beyan öt 

dır. 

.. ofun nutku•l Un 
lcdyı:ıd" ak•sleri 

Roma 14 A. A. - Ste-
Ajansı bıldiriyor : 

uıgaı · Başvekılini1ı pa • 
gunü söyledigı nutuk 

11.kında ltalyan siyasi' ınt -
ılı ,.u nıı.italeayı yürütmek 
ır : 

J.' t1ulguistaıı her "'türlü ih-. 
r~ ıale kar;,ı koymak için bü· 

1 tedbirleri.,.almışhr . Nu • 
~ • Bulgaristanın hiç bir !ar. 
~a boyun eğ miyeceğini an

· ~ıyor. Bulgarıstau lıakii:tı · 

fal tarihini·ı en buhran! on 
;tmı )'8Ş unaktadır. 

~reveze bombalandı 
~ Atma, 15 A.A -- Yuııa·ı 

liği:ltulyan tay 1 areleı ı t"'r~ 
ıse Şehrini bombalamış 

ar.pek az ölü ve yaralı.var . 

Loıı•Jr,, 14 . A. - Ur 
ugvayrn ~1outevideo limanın 

daıı lı? r ekct Pderek abluka· 
yı ) urıııu\.; ·btı)eıı 8 bin toıı 
luk hır Fı nsız va~uru lngi· 
lız donnnııııısı tarafından ya· 
kalnnmı~tır. J.h vapurun ab· 
lukayı y. rınak için ikinci de 
fa yaptıs;ı bir teşebbüstür. 

l ~ı gilt ere ye yardını 
mes Iesı bugün A
merika nıccl~iude 

konuşulacak 

Vaşirıgton 15 A.A. - Ame 
rikaıı parlamentom hariciye 
e1ıcüme11\ lngiltereyt· yur· 
dım ve ödünQ harp malzeme 
si verilmesi hakkındaki kanun 
proieıinı bugün müzakere e· 

dt'cektır. 
.. 

Halkta 
GARP KAHRAMANLAR! 

lunchıır.q ıçin Ba~vekiıin emr i iki İngi lıı tayyar~si iissün"" 
le azlplunmu.ş\ur. dönmemiştir. 

L'"tiliiifnll~l2fiii!QO~llllZDll!llltıi;;:ıMl!~~---

Be den erbigesi miikellef le 
ini davet 

Bederı Terbiyesi Bölge Başkaıılığında·ı: 
3530sayılı beden terbiyPsı kanunuııu' 4uucü madd sine 

tevfikuıı ytlıcs .. k vddllei' neytiuh 3 -4-94\) tarihli karar 
namesinin 1 ı ıci mödde.;i soıı fı'krsına göre l9'l l tac.ihin 
dl! 15 yşına girmiş bulunaıı 1926 doğumlu mektep hari 

cindeki eikek geçderin uükdlefiyet vzite rıne haşlamillıt 
rı mecburidir.t)u doğumlu olıı11larııı en g eç l -2 - 94! 
tar· hin«:! kttdar Aıılakyada Bölge merkezine, kaza ve nahi. 
yelerde doğrudan doğru} a Ce'l •;lılc kulüjJlerine mürac" lt 
derek kc"ıyıt munmt-lelerı \ yaptırıualrı luz unu tebliğ olunur. 

Zeyliıı, ceuiz satışı 
Miktarı Muhammen kilo Mulıammen Cirsi 

be deh tutan 
Kılo G r. Lira Kr. Lira Kr. 

Zeytin ya~ı 147.00 00. 26 38.22 
304.750 00. 18 54.85.Sa.50 " ,, 

,, " 360.7)0 00. 30 108.22.,..50 
Ceviz 2,SOÇuvnl (lOOO)ıdedi 2 lira 

Yunda cins ve miktan yazılı zeyıiuyağı ve cevizll:'r açak 
1'aı ılmı tır. Tal' olanlaran 

• 
ki kulmalc~tileı lfi •gün da· 
ha uzatılarak 19·-rl-94lçar· 
şaml>a günü mezkur malıalJe 
ve ayni saatta ikinci 1ırttar· 

ması yapılacak ve ençtJk art• 
tır,ıııa ihale olunacaktır. Sa .. 
tı~ pe~in para iledir. lbale bt' 
deıi hemeıı veya V(!rilen ıni.ib 
let içinde verilm~diği takdi( 
de ihale tcs:hedilerek ıs:güıı 
müddetle tekrar açık arttır 
maya konıı lacak ve eıı çolı 
arttıranu ihal~ edilecek' iki 

' ihale arasındakı fark evvelki 
müşteriden alınacaktır. D1th3 
fazla izahat iştİJenler 797rııJ" 
maNlı dosyayc1 miiracut et 
ınelt!ri ilan O"lunur. 

c 
Mu 

C; 


