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BONLOK SiYASi HALK GAZETESi Her Yerde 5 Kuruş 

du icil yardıma muhtaç lzmir büyük bir sel 

Felaketi atlattı Vilayetin zarar bilançosu: 
~--~~~~~~~ 

420 lü, 450yarall.11,000 
Y•kılmıs ve hasara uğramış ev 

10,000 AiLE YUVASIZ KALDI 
.F ttbrikaların yıkılması şehirde iktıaadi hayatı 

•elcteye uğrattı. Mil•tahsil miişteri bulamıyor 

rdu yardım 
bekliyor 

Onla, '1 (Hususi Mubablri
m lwlea) - Ordu vll&yeU da
hfllndekf zarar ve DJUl kat'I 
eeJıllde teab1t edilmilfh'. Bu 
.-1ram1ara ıöre ölü miktarı 
UO ve ,....ıı mlktan 450 cllr. 
4000 ev ,.ıolmat ve '1000 ev 
balan aP"umftır. Bu feliket 
eena&1nda )'UVUIS kalan ~ 
terbi &aJlll on blacllr. Kıt mev 
siminde bu OD bin alleaba ... 
rmtlın)mul için bet bin çaclır
daa baika ufak bU'ablann 
IDpaa ve tamiri kabil blnala
na tamiri ı• l S,000 metn ml
kibı kerest.eye, 7000 sudak çi
viye lh~ vardır • 

....., netlcesiade fabrika· 
lanll yıkılmasa ve mahBultla 
IDlmea harab olmuı, v&yetbı 
ı..,. Wlllyeu.J • Qok ..,.. 
llllffır. Bir 1man mtistablll de 
malDu alacak abcı balama • 
maktadır. Gün geçtikçe babnm 
tkJdeUal arttumaktadlr. 

Onfaun kalkmması .. bat-

Şiddetli bir sağnağı müteakıp şehri 
su bastı - Yıldırımlar düştü • Birçok 

ev hasara uğradı 

dfeeinl canla b8fla yapmak1a- yaizııur tehir için büyük bir fellket nın Jrtitu 40 santimi bulmqtur. 
ta vali olmak UF.ere berke& va- Jmıir, '( {A.A..) - Dilnktl mtlthiellarda sokaklarda biriken sel sulan 

dır. Fakat büyük olan arann doğurabilecek safhalar gösterdikten içinde insan bulunmıyan bir ev JI• 
t.eliftsl ve normal hayatın bir sonra kesilmiştir. Cenub rUzgln del ~.Bundan bqka bul evlerin 
an evvel teessüs etmesi için htt- durmuş ve hava soğumuştur. Yağ - d bac ı da ..... &- ..ı:..1. 
ldbnethı de enlt mikyasta ve uvar ve ~-8" .1116-unuı .-
&eli ardımıg mur esnasında bora halinde wpatlıy~ detinden yıkılmıftır. Yabboyunda da 

Y prthr. J1cenub fırtınası-şehrin en saglam bı- bir k evlerin alt katlannı su bas· 
GVBsES ' nalannı adeta sarsıyordu. Yağmurun ço • 

._ _______ _... \doğurduğu seller bazı caddeleri ve mıştır. I>Uten yıldırımlardan biri Kar· Rumen çarşılan kaplamış tramvaylann sere 11yak• istasyonu clvannda atıyla 
rini kesmiş, JAğun yollanın patlat - geçmekte olan Ahmed adıDda ~ Kral 1n1 n Duttır. Bazı yerlerde yukan mahal • iSabet ederek atı öldUrmtıe. sahibine 
lelerden selin getirdiği molozlar 11 • bir teY olmam.,,..... nutku ğmılan tamamen tıkadığından bura· (Soma s illeti •>1-mda) 
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fğ~z! 
A lmanlar nicin hava Macaristan ve İtalyaıı ' . 
taarruzu yapamıv.orlar B.u.tgaristanda.ki . 1 Haftalık Piyasa Fransa ve italya 19to .!?.~!~~ .ı,.,;;. 

J " T ki t k -- M •t l zahtlratından biriır4i de Macar 11aı+ - - - - ur ere azyı sıya- Hububat fiatları da anı a ura c.iye Nazın Kont Csaky ile ttaıY" 

Çünkü Alman endüstrisinin mühim setinden vazgeçildi s?nü!s:~:~!:m~~~~d:ıya- Vermiyor !"'!~!~:'~a:,: ~ı::.:::: 
bı·r kısmı mu·· ttefı.klerı·n tehdı.dı· --·- sada ehemmiyetli hareketler olmuş· 1 - ·-..---- len konuşmalardır. 

Bulgaristanda Türk karde§lerimize tur. Bazı hububat, zahire, haın mad- Temas için g iden tüe:- Bu ne\i konuşmaları umumiyedl 

altında bulunan mıntakaıardadır karşı yapılan mezalimden son zaman- delerin son bir haftalık piyasa vazi· carJarımız bı·r neti·ce karşılıkh nezarekt eseri olarak gör 
larda vazgeçildiği o havaliden gelen yetini yazıyoruz. termek idet iken \'enedik müıal'' 
yolcular tarafından anlablmaktadır. Bu~day: alamadan döndüler relerinde, Avrupadaki harbin ,·e bil' 

Hava taarruzları karşısındaki sınıf Almanyanın en mühim endüstrisi Ezcümle dlin sabahki Konvansiyo- ı Yumuşak buğday fiyatlarında e . İtal F d "f t bassa Tuna ve Balkanların siyatf. 
. . . · B"' ··k takal d b" · 1 H b g . . ya ve ransa an manı a ura iktı··-..1: kült·· 1 •·-· t" .. 11 r dcrecclennı mukayese ıçın uyu mın ann an ırı o an anı oru nel trenile 3 çocuğile birlikte Sırkecı- hemmiyetli bir değişiklik olmamış, satın 1 ak 1 k t" . tir k • S-.u ,.e ure seruc.-s ısını 

B · ·1 Al d d" tr" · r H b d · çelik in .. a ar meme e ımıze ge me damesi mevzuu balısilduğu bir /il' 
ı:tanya ı e many!1taka e~ ~- ı~ın ge ır. admü tro';11'_gd emır _vebalı . . • ye gelen Bulgw1Planın munevv~r yalnız ihracat için rest buğdaylar a- üzere giden manifatura tüccarların. ._ ..... 

coğrafi sahada suretı sınıını gor- şaatı en s ısın e yanı n ınşa· Türklerinden muallim Baki Cemnlın ranmakta oldugu-ndan bu kalitedeki d b" k d.. . b h h . . virde, teati edilen noktai na.zar~-
• . . d"" t. ~ 6 d • d b" . t "h 1 . an ır ısmı un ısa a şe rımıze t ·ı . 1 • • • 1 .... ,, mek lazımdır. Bunun ıçın de en us • atta 10 1 erecesın e ır ıs ı sa refikası da bunu teyid etmış ve An- mallarda mühim bir tereffi.i kayde. d t tm" 1 a· amarnı e nni um sayası mese e,., 

· b · · k'ld h · k dr t· al"kti Sehl · Ooes - av e e ış er ır. taallUk tt' -ı -• hnak'--..:1. n şu esının ne §e ı eve angı mm· u e ıne m ı r. eswıg • • kara radyosunu dinleme yasagının dilmiştir. Zahire ihracat komitesi yu- .. · -· .. · e ag amaşı ·w.tllr. 
tak 1 d b 1 d - kta 1 t · d K " ı te· ·hl ·ı kendı"sı·nı· - . • . . _ _ Bunların soyledıgme gore seyahat- F"Jhaklk A ad k" h b )il' a ar a u un ugu no sını e e em e ıe zga an 1 e da kaldırıldıgını ılave etmıştır. muşak bugdaylara 4 - 5 ve sert bug- . . . . 1 a, vrup a ı ar 
almak zanıreti vardır. Bu endüstri gösteren bu endüstrinin % 13 ~ü te- Kocası, kısa bir müddet evvel Bul- daylara. da lstnnbulda vapura teslim lerı~~e~. hıçbır netıce ~hnamamıştı.r. ricinde kalarak \"C hitaruflı~ı da 1"' 
şubeleri, silfı.h imalatı ile ihracat min eder. Bremc • Oldenbourg hma • garistandaki tazyikten kaçarak şeh- 6,5 kuru~ fiva t takdir etmiştir. 1 Çunku Fransız manıfatura fabrı - bul etmJyerek kendine mahsus ıa' 
mallan i~hsa!~tı~r. ~giltcre ile nı~ı ihtiva ey~er. . .. . rimize gelmiş bulunan Ayşe ismi~d~- l Arpa: · 1 katörl~ri; pamuğa Frasız h~fımeti~· bir \'a7.İyet takman yani gayrimufll" 
Almanya ıçın sılah ımalı hus~suı:da . oO • ~00 mıl m~f ~ekı ~ndustrı ki bu bayan Türkiyeye gelmek ıstı· ı İhracatı serbest bırakılan bu mad ce vaz ı?'ed olunm~ı sebeb~~ manı - riblik \'asfıııı taşıya.o lta.1~ a, ti f.
sarih malfunat elde etmek 1mkanı ıstlhsalatının en bilyük bır kısmı yen kardeşlerimize Bulgar hükumeti- demizin ihracat tacirlerinin mübaya· fatura ıhraç edemıyeceklerıru, bazı· şist reJimlnin teessüsiiııden ~ok e't' 

yoktur. Fakat dikkat nazarlarınız, IHessc - Nassau ile başda gelir. Bu nin müsaade etmediğini de bildirdik- ata başlaması üzerine fiyatları hayli ları ise gayet az mal verebilip, mese- vel, milli ittihadını tesis edip Akdi' 
başlıca harb malzemesi ve techizatı mıntaka kimya endüstrisinin % 10 ten sonra: yükselmiştir. Yerli alıcılar dahi boş la 1 yılda ancak 2000 top manifatura nizde te,·essU siyasetine miivaz.i 0 ' 

istihsalatının başlıca zümrelerini ih- nu ve mühim makine ve motör fab· _ "Ben bile Sofya sefaretimize durmamaktadırlar. Piyasa kavidir. i~raç. edebileceklerini kendilerine bil· larak, Balkanlardan zirnde '.J'ıılll 
tiva eyliyen demir, çelik, motör, kim· rikalanru ihtiva eyler. Wurtonberg müracaat ederek Türk pasaportile Gelişat muntazamdır. dırmışlerdir. ha\'zasında ve ti Rusya. bududW' 
yevi ve madeni endüstriler üz~rine de, bu mrada, makine endüstrisinde gelebildim. Böyle olduğu halde yine Pirinç: Yine dün gelenlerin anlattıklarına na kadar uzay8('.ak bir de\·let lifi' 
çekerek tahminlerde bulunulabilir. %8, ve matör endilstrisinde de % 13 Bulgar jandarmaları beni hududa ka Piyasada isteksizlik devam etmek- göre, İtalyan manifatura tüccarlan rinde nüfuz s~hlbi olmak istiyordd-
thracat endüstrisi de, ithal edilen bir istihsal ile gelir. dar yalnız bırakmadılar.,, demiştir. teclir. ise; Türkiyeden pamuk almadıkça; Yalnız bu gayenin tahakkuk etJtle" 
maddeler kadar bir ehemmiyet ar - Fransız hududundan veyahud da vvvv 'V Orhangazilcr ve ekstrn mallar 36, katiyen manifatura ihraç edemiye • sine mani olan bir Slav kütlesi iJI 
zed~. Zira bu sonuncu .maddeler için ! §i~ali garbi sahilinden 100 ile 150 ı IJZLEDIYZDZ ı 31, makineli Tosyalar 27,5/ 28, Mer· ceklerini beyan etmişlerdir!. A\.'llsttırya. • Macaristan impa.ratot' 
tediye vasıtalarını temın eder. Harb mıl arasında kalan mıntakada Ren B I . I sin ayarı mallar 23/ 25 kuruş arala • vvvv luğu mevcuddu. Tarlht.eki AvusttJI" 
ve sulh halinde de Hitlcrjn: "~raç havalisinni ve Vestfalyanın btiyük en e edıye me.mur arın- rında satılmaktadır. Piyasa sakindir. MÜTEFERRiK I ya ve Macaristan mücadeleleri ı\I'' 
etmek veya ölmek lfu:ınıdır,, formülü ,dü.stri merkezleri vardır ki bunlar dan kesılecek Fasnln \'e Nolmd: Y d d ...- deni7..e mah-"'9 elde etmek sebebill 

g~ek ~~ya ~e ~crekse Büyük .~lnı~ ~ın:ma A~~3:1 e!1düstri .. is- tekaüdiye Bu ~alısullerimizin yegane alıcısı ar im San IQIOa vüeude geldiği kadar, merkezi /.ti" 
Bntanya ıçın varıddır. tilısalının dortte bınnı agır endust- B led" l t k ··ar·-·· bulunan Fransa son günlerde Bre· ahnan muallimler nıpa ve Tuna havzıılanndald ni~ 

B iki emleketi de ha\'a taar · · ve ticaret- endüstrisinin üçte bi e ıye memur arının e au ugu ' me.! eleslle de alakadardı. 
ruzlu km da n .. t -· ~; ~~tem' tın kted" 

1 0 
h • için hazırlanmakta olan yeni kanun zilyadan ihtiyacını temin ettiği için İstanbul muallimlerinden ölenlerin ~ 

arı . a1:§ısın gos ere~egı ~ - nnı ın e c ır er. a a ce . projesi tamamlanmışt1r. bu memlekete ihracat nisbeten dur· ailelerine yardım sandığına girmek Umumi Harbden sonra Roma 
derecesı yme yukarıda soylendıgı nubda hududdan a.yni mesafede .. . muşt Fi ti d · l · ·· 2 . . . . . yaseti, faşist reJ·imlnln lldıdnn ki" . . ' . • . . . . . . Bu kan~na gore her beledıye me- ur. ya. ar a cms erme gore ıçın bır yaş haddı tesbıt olunmuştur. 
gıbı ta.hmını olabılecektir. Fakat iki ! Bavyeranın başlıca endUstn mcrke!· . b 1 d _ t "ht Tb kuruş kadar gerileme kaydedilmiştir B k 1 35 .. t . 1 zanmasım müteakib, Tuna ha\'1.i' • 
esas unsur bu hususda oldukça mü- Jcri vardır. Füth • Nurenbcrg, Au- murun

2 
un ışc 

1 
~şad ıgıt akrı __ del~kı ~ ~- Piyasa gevşektir · 

1 
u arar .ad yaşdıı~ malu ecavız alo an sında yeniden faaliyete ge~ti ve J<~ 

t b . 1• t b'l ek . b ren ay ay ıgın an e au u ıçın · arın yem en san ga mmam an ·ıı A ..._ "-- rl d bi .. , .. e anz ma uma vere ı cc vazı • gs urg. ~ 
0 

.. k"b 1 d Tiftik· k . 11. 1 • U • t . Çl en vusuırJa uz.c n e r p .... 
tt d. B' . . d b' N ti 00 Al um m· endüstri man§ının , o 1 u, mutea ı ay ar a · e sen mua ım en m teessır e mış - h·ıma~·e 4-""'kfl ~ttl. ye e ar. ınncı unsur, sa c-:-<: ır e c e, nuın u ı d 5 . k .1 k . Bu hafta piyasasında fazla mua . ti " "'!il' ' ' 

esaf el "d' E f Al ı · "h 1A CJI, 50 · ~ d'" t · a '!o ı esı ece tır. r. _ .. m e mes csı ır. n zayı nıan ıstı sa utının 1° sı, :ı.gır en us rı- . . mele kaydedilmemiştir. Bunun sebebi Afrlkadaki tevessü emelleri ""' 
d.. .1 . k 1 . F h . . c, 57 . "h t · t"h 1A H1zmet milddetı 30 yılı doldurmı · Bunlar; sandığın yalnız genç mu -

€n ustrı erı mer ez erı, ran<>ız U· sının ° sı, ve ı raca ıs 1 sa a · . ·· ihracat yapmış olan firmaların der- Akdenlzde faaliyet dütıünC'eleri fıJ • 
dudu veyahuri da Şimal dt!nizi sahi· tının % 57 si rrarb ccbhesinden 150 yan bcledıye memurları tekaud olu • allimlerc münhasır kalmasını doğru <Qlst Romayı, nazl Berline, "<;eli) 

1< " ki d hal paraya sahib olmamalarıdır. Ma- ~ _ 
l • d 50 ·1 · ı· -· . ı · d · • 'ld d ı - b" f · ı narnıyaca ar ır. bulmamakta ve muallimlerin çoğunu ın en mı gc.nış ıgmueı:ı aırevı mı en a m aşngı ır mesa e ı e ya- • amafih piyasada hararet ve istek d~- pakt,, ile blrlestfrm~ti. 

t knl 1 l l d t l.k 1 ı b 1 n MUatahdlmlnl 1 umumi ileri yaşta bulunanlar teşkil ettigıw· J. 
ının a ar n ayrı mış :;..- ır. ıJll" saa ı u uş a ayrı ı 11 una · \'am etmektedir. Bir hafta içinde 350 Fakat Berlinln taldb etttg-i si~-.· 

Bir mıntakanın entl:.istri cihetin • . t mcrl:üz ettiği göril • muaye nesi çin ölüm hallerinde ailelerine yardım j-
den nrzettiği ehemmiyetin en tatmin lür. Belediye Müstahdimin İdaresi Mü· bai: ;:;!~tarında tiftik satılmıştır. yapılması imkanının bu suretle kaldı- :y:;::.:~ :.:::.::~:tti 
verici bir ölçüsii, onun "safi ve umu· Diğer taraftan, Alman endüstri . diirlüğU İstanbulda çalışan bütün biz Bu P hafta içinde gerek depozitçiler ~:ı~ olmasını teessürle karşılamak- Balkanlarla Akdenlzin tehlike)" 
mi isühsalfı.tı,, dır. Diğer taraftan, nin gayet zayıf bir noktası da şudur: metçi, sütnine, dadı, uşak gibi sayısı ve gerekse yerli fabrikalar tarafından lır tar. b 1 B il h diiı>tUğUnU veya dtlşecegruu göster ' 
taarruza karşı açık bulunma mesele- Umumi istihsalin takriben beşte bid 8000 ni geçen müstahdemleri umumi - d 1200 bal "kta d a an u - er n ava ._111 . , . . pıyasa an ya mı rın a ya- di~ gibi, cihan e.fkinnnımniyeslJIP" 
si yalnız mesafeye tabi değildir. Ay· Rhin nehrinin sol sahili tarafmdan hır sıhhı muayeneden ~eçırecektir.. pak ve yün mübayaa edilmiştir. Pi- aeferlerl lnkllaa u§radı nazl siyasetine muhalif olduğu•• 
ni zamanda ehemmiyetli hedeflerin temin edilmektedir. Bu kontrollere gelmıyenlere vesı· b' k d d İstanbul • Berlin arasındakı· hava k .1 . V• . b~ 'k ··t yasa ır arar a ır. müşahede ettlrdi. 
Emreti temerküzüne bağlıdır. Bu se- Bu sebebden, İngiliz ve Alman hü- a ven mıyecegı gı 1• vesa asız su • seferleri fırtına ve "agm~ urlar dola,.·ı· • 

· d d h ' t · r · k ı ·•.. J J Bu sebebden Roma, elinl tam& 
bebden ikinci zar amili, bir mıntaka kfımetlerinin, harb ylizündeıı başlı- nıne, · a ı , ızme çı ve emsa mı u • Döviz kaçakçıları ısile 10 gündenberi tatil olunmuştur. mile faaliyet sahasından "ekmem"'' 
için safi istihsalatının, işgal eylediği ca endüstri merkezlerinin maruz ka- lanan aile reisleri de ceZ'alandırıla - •• Lufthanza Alman tayyare şirketi le bc.ra.her, bir lntl7.ar :o.-devresiod' 
mcsahanın taksimi ile meydana çı • lacağı tahribleri düşünerek, bu teh- caklardır bugun muhakeme h l 1 düzer tek f fi 
kar. Bununla beraber mesaha tariki- likeyi, vaziyetin icablarına göre, en- vvvv I edı" lı"yorlar 1 ava ar açı ıp ınce rar se er- yer almayı daha milnasib gördU 

POL S TE ılere başlanacağını söylemektedir. gal.·rimulı:ırlbligvlnl HA netti. ya.Jıd' 
le safi istihsalfı.t meselesi bazı ka - lüstri mcrkr>zlerini daha emin ma - 1 

Döviz kaçakçılıg-ından SU"lU olarak Alman ate,enavall So\·yet Rusyanm Almanya ne ta. 
yıdlara tabidir: Mesela Northum • hallere nakleylemek_ mecbU:iyet~~ Bir kız babasının taarru- "' 1 karrübU ve BalkanlarlA .. Tuna. ha~· 
berland ve Durham kontlukları ve vaz veya bunu tacıl eyledıklerını ' .., .. • • yakal~ıp_ nezaret _altına alındıkları~ı j An karaya gitti "'? 

Almanyada Bade devleti bazı gayet unutmamak lazımdır. Bu siyasetin zuna ugradıgını ıddıa evvelkı gun ~azdıgımız banke~ ~oız, I Almanyanın Ankara elçiliği deniz za.-.mda harb sahaBının değiştiril • 
mUhim endüstri merkezlerine malik lngiltercdeki tesirlerini ölçmek güç· ediyor Rafael, Hann ve Mordo Yahni bıra • ı ataşesi Amiral Von Marotiz dün sa· mesinl lstlyen bazı t'ereyanlar ~· 
ld kl "b" t" F k t tn T dal d Al derlerle Kanzuk ecnazahensi sahıbi j b hk" K · 1 tr ·ı h ı 1 rlne endişeye dü!jtu ve Alman ntl • 

da
o ub. an gı ı bunların yanıbaşınd~ ur. . ad a ' f gd~lız a artım a, .. - Sultanselimde Çukurbostan soka • Muhiddin kardeşi Mehmed ve anne - a elı ?"t~ansıyone enı e şe r m - tuzuna ...ı ..... 1.. veya girmek ttıeı' 

ınlerce hektar mezru arazı, man) a. a sar e ı en gayre ere mu - ğında 7 numarada oturan Sadık'ın . • .' . .. ze g mış ır. ,., .. .. lll1 

ve ormanlara da rastgelinmektedir. 1 masil bi~ faaliyet serisine ra.stlana- kızı 15 yaşında Mesude, yüzünde diş len I..utfıye evvelkı gun kefaletle ser· Ataşe Naval diin akşam trenile An olan de\'letlerl herhangi blr Y~ 
A1man endüstrisinin hava taar . maz. . - best bırakılmışlardı. Suçlular bugün karaya hareket etmi•·tir istil& emellerine karşı, jilphesiz"" 

1 

izlerı oldugu halde, ncfesnefese ve Asi" B · · c hk · "-" · 
ruzuna en zayıf mıntakasl, müttefik ~vkulceyşi 7.8ruretler dolayısilf! eri.şan bir vazi •ette polise mürac~at . ıye eşıncı ezama emesıne ve· Kadıköy önUnde yeni dl menfaatlerini dUşttnerek, blrld 
bava .usıerinden v~yahud da sahilden 1 tabrık;1~~~1mevki~erini .tesbit b~ : :tmiş, evde ki~se bulunmadığı bir rılecekler, sorguları yapılacaktır. bir dalg a kıran tlrmeyl daha muvafık gördü ve~ 
50 mil mesafededır. Bu mıntaka, A1-

1
susun a man sıyasetınin tazyıkı sırada babasının taarruz ve tecavü- Bir chvaı- y k l lf K aııc·· hlll . . "dd tli 1 d dan dolayı da BOn aylarda mUt.eolP" 

man umumi endüstri şehri istihsala· hususunda bazı misalleri arasında . - - . . .. . . 1 1 1 a oy sa erını §t e 0 09 bir faaliyet göst.erdl. 
. . . _ l"D "h t d k _r zUnn ugraclıgını, bır haylı muca • Yeşıldırekte Bekçiler sokağında dalgalarından korumak maksadile Bu sureti .. Tuna ve _ ~ ._.-.. 

tının % 11 mı harb sılah ve malzc. essau., u ı a a e en mer e:u. en • ı d 1 d l" d gU b l: k ·· .. ·· 1 · · "" ~ ..... . . .. ' . . . v. ~ ı d··str· tal d k. (B . k) e e en sonra e ın en Ç e a ur· Abdurrahman Husnuye aid 12 numa· yem bır dalgakıran yaptırılacaktır. ~~ ..il 
melennın vucude getirıldıgı agır en- u ı mın msm a ı runswıc t ld ~ . 1 1 1 t t 1 . . mühim bir sevkulcey§i memJeP"" 
düstrinin 'O 10 nunu ve ihracat en· Hcrmann Goering üslerini, Volks- u _ugunu, yana )~na ana mış ır. ~ ı evı~ bahçe duvannın hır kısmı Şimdiki dalgakırana amud buluna- olan komPularlle mevcud olan ~ 

' _ . . . Polıs derhal Sadık ı karakola celbet- 1 bırdenbıre yıkılmıştır Duvarın di . . . . ~ 
düstrisinin <Q 12 sini ihtiva eyler. wagen (Harz daglan şımahnın) fab- mi hakkında zabıt tutularak tahki- • er kı ıml . : .. .. .. ~.. cak olan bu yem dalgakıran ıçın ma- ihtiliflı meselerlle naz1 slyase~ 
Bunların dörtte üçü Fransadan 50 rikala.nnı, Bauna fabrikalarını gör - k ~· b 1 t ' ~ .8 k a~ tehl~k~lı gorul~ugun - 1 hallen icab eden tetkiklere başlhllmı§· istjfade etmek istediği M~ 
mil mesafedeki bir mıntaka dahilin· mek kabildir. Bu mıntak.alarla garb a aS ~ ı;nmı: ır hl , I h:n~t~ 1 tın lCı ası ıçın . ~l~ıye fen tır. İtalya, kendi dU§üncelerlne iş~ 
dedir. Bu mıntakalar, endüstri temcr cebhesi arasındaki mesafe 250 ile 300 a ıpa z ~ s anCi a - y ıne ma mat vcnl_mışti~-~- ı Diğer taraftan Kadıköy parlnııdaki \e konısnlarlle iyi mUııasebetıer ti' 
kilzünün Londra, Polatinat ve eski mil arasındadır. .. ulun . U . 1 T 1 Z A R en güzel çiçekler ve ağaçlar son fır· essüsUne mesai sa.rfettirmek ~ 
Busle düknlığının endüstri kısımla • ~u .i~attan Alman!anın.' te_ksif Dun saat .ıı ~~· Sırkecı n~b~ı a· }'azımızın çolduğ1ından "Hazreti l tına ve deniz sularının hUcu.mile bo- İşte Venooik konuşmalannm ,gj' 
nnın tcmer~~n~ _müşabih olduğu edılmış bır hava harbı i?tamnl_ınde ç~kla~ında:. ıçerısı su dolu, uzerm~e Mulıammed11 tefriknmızı koyama- zulınu§t.ur. Bunları deniz suyundan \'İ nası da bundan başka bir §eY deıd' 
Sa.rre havaeısını ıhtıva eler. Bundan taarruza k:rşı çok za~ .bır vazıyet: bırgiçıftanlkurek bu.lun

00
anal, alb~ kbah

1 
\ke dık. Okuyucularımızdan özürler di· ı kaye için de nltlarına bUyUk beton dlr. 

başka Pnlatinat kimya endüstrisinin 1 te bulundugu anla.cıılbılır. Umum1 ren ' y arı mavı y ı ır a ı . • leriz. taşlardan örgiller •a ılmnktndır 1 
% 10 nunu üzerine alır. endüstrisinin yarısı, ve ağır endüst· çı sandalı bulunmuştur. Sandalın kı· ; P · Dr. Re§ad SAG~ 

ABONE BEDEI.J -TOrklye Eonelll 

BINILI K 1400 Kvruı 2700 Kuruı 
1 AYLIK 1IO • 14IO • 1 AYLIK 400 • 800 • 1 AYLIK 11G • IOO • 
8 IKİNCıKANUN 19..CO Pazartesi 

SS8 H .Zllkade28 l.355 ~. 1.K1nua26 

eonı 8 A1 1 1 Kuım ı 62 

Esc11I S•at Vc••tl Sa• t 
,u .. .. Öfl• lkl•lll ıan .. Oil• lkl•lli - - -2 !\O 7 24 9 -'1 7 26 12 20 14 44 - - -Alqe, v.-. '"'•k Ak ... Yetıtı .... 
12 to 1 l8 12 43 -ıs 57 18 37 5 39 

Şimali garbi sahilinden 50 mil ve r inin yandan fazlası~ Lorrani tay • me ve nereye aid olduğu ve. iç:w~sin- nıııııınomınnıııınıınıııııınoııınmnıınnımııııııııııonıınıınnııııuııııunı111nıınmınınınm11111nn ,ıınıııımmınııııınnıınnııı1J11ınnıınıııınınıııımıını:mıınıınınııınınııııınıııııınıir' 

; "l'rcd n j, 400 mil mesaf~ :~:·:~:~!~::y~:r2.k~~ ~:::~::~;~;:Y·:::u:h ş E H i R H A y A T 1 

1 

"'en 1• S b h Almanya arasında, bu noktadan bır BakırköyUndo 1nc.irliçiftliği cad • 

A. a a 1 mu~ayese imkWıı yoktur. Zira müt- d:ınnd~.otu~ ~dın beş ~aşındaki OlllllHIHDınıınııınınmımnınunınnmınn•ınınııuımmmıınııumıınııınıınıınımaııımnııııınınımmnıınıunııllIHıuıııınnıınınınımıımnguıııınnmı•-
tefık orduları, Alman hududundan oglu Duzal diln evın bahçesındeki a- N b ki" ? . · , · ~ . 
bir iki kilometre mesafede hava Us. ğaca çıkarken dilşmilş, muhtelif e e ıyorsunuz '.ela )~tışmek ~ .. ~:esaıre.,, dl· de duyduğu dayanılmaz bağınnaJ 
lerine malik olduklan halde Alınan - yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı ço· M ütenzi ~airlmlz Halid Falı· ) erek ~u nıahud tekamül kursların· u_ıtiyacım .zaptedemediğlnl de a.ııJt' 

dan bahsediyor. '.\Omz ÇünkU A.ğu mad rd-ya, İngiliz sahilinden ancak en 8.§ağı cuk Şişli hastahanesine kaldınlıınş- rinln değerli oğla Gavs.i • · ~u e ·--
240 mil mesafede bulunan üslere ma- tır. 023n bayrak açmış: "Matbuat 0 • İı>I ciddiye almak imkaru olsaydı - ~·eraset tarlldle - bir zaman.,. 
liktir. Alman sahiline en yakın bu • Batına çengel dUftU cağında nlce tapon, hantal ve amel· herşeyden enel; minicik üstadıa, :;:1'reilere, Cenab~ Halid 'DY.-
lunan ve biraz ehemmiyetli bulunan Karağaç mezbahasında toptancı manda Kocalar meydanı, mekinı kaldırdığı ka.zanın altında kalma- ra, kttrsU olan Serveti Fliıı~ 
İngiliz endüstri mıntakası Frise ada.- Cabirin yanında çalı§all çoban Kerim tutmu§; bre nevzuhur kapı yol- smclan korkardık! Nihayet gençlik sUtunııınna - Prağ değil- Us 
lanndan 30 mil mesafedeki Lins - mezbahada kesilmi§ etleri çengele a- da§~ı, y~alar ı gelin, ~tip bu, tabü oof}&Cak, t.aşaca.k ••• Akhna edllen hazreUn yeni "bir me~ 
colnshiredir. Şüphesiz, gidi§ geliş u- sarken çengel başına düşmtl§ yara· terruzliyelim, sonra eedvel dizip be- oturandan evvel, diline geleni söy- listesi,, ortaya koyması lçln cl6'f 
çuşunda 600 illi. 800 mil bir mesafe, lanmış, Beyoğlu hastahanes~e kal· rat çizerek ~e makamab uhde- Uyecek ı .. Ve nihayet bilenler lyl bi- hiçbir sebeb yoktur ••• 
mUt.eyakkız ve mücehhez bir dilş _ dırılmıştır. mJ:ıc alalım.,, lir ki sempatik Nizameddinimiz gt. Sakayı bırakalım Us~ bari ,iti 

. Za.rlf edibimiz Vili Nureddin, bl daima yUk5ek konuşan bir tah· insaf edin; elinizde koe k~ 
man ~si llzerlnden u~ak mec • daha evvelden verilebilir. hem en~ hem mtist.erib. •• "Ney- siyetln gaze~slnde mırıltılar hay· \'e engin tlddeW bir mecmua ~' 
murlyetinden daha ehvendir. Fakat İşte, bu izahat, Almanların faiki· ae, diyor, Alln.htan, gaye tasfiye 1- kırı~. fısıltılar blllen aviz olma. bu mazlfun Ulus geng ozanma-' 
bu uzun mesafe daha fazla benzin yetini iddia ettikleri hava tilolannı is m.1ş, kelleyl kurtardık!,, ananedir!.. Fazla. olarak, pek nUk- delıasuıa Y8.1'8L'll' eserler beklerJıd' 
nakleylemek ve bu sebe':>den ~~ az tlmal ~ususunda ne için bu kadar ha- Aziz Mahmud y esari ise ideta tedan mizacını yakından bildiğimiz böyle tizden feryadı basmak ,tlJI 
b~mba wtaeımak zaruretini de goste: reketsız kal.dıklanm anlatmağa ya- gocunmuş gibi ekstra bir ciddJyet- Ozan Ga.vslııln, göğsünü dolduraa faratır auf SJkiyet edeceğine '1' 
rır. Diger cihetten, alarm Jşaretlerı nyacak kafı malfu:nat vermekt~ le "Peki, tasfiye edin amma, ev- lstikW havaslle lnsanlanıa zirveJer. tunıp yazsan a be birader!. 



ı 

l&tn• = ... ....... :. 
• 

tııtisab atası nerdesin 1 ar ıma OŞ • . d 1 •ıt d •k 5oa ..... ~ •yl&b teııketa Almanlar hız en ngı ere e vesı a kaıpımda koca bir memle - ~ Ellai kalbine koy, balı 111 harab Wkelere 1 • t• . 1 ? 
ket ve bUttln bir millet kan ağlarken § lifin beee lel gibi akmıt ela Jere ~ DC IS JY Of ar • 

I •• b •• b 1 d meğer yüzüne riya.kar bir hl~zUn ınas-1 u mMmnU r . 1 Biz Almanlarla. ne hali lıarbde-USU U uoun aş a 1 kesı geçiren mnbt.ekJr ellerini uğuş- - Saııkf bir kaa deD.iıııi me1dana ce.lm.b bw'ada... == ylz, ue de kr:ndilerlle siya.!il 

Ö tu.rmakta ve bu musibeti de basit ~ 1 mtt.nascbetlcrimizi kesmiş bulunu -
_--------- menfaatleri uğurunda lstbmaı-a Jur e .Bakma beyhude yere şimdi .ldtabda bu "ad,, ar yonız. Ne hududla.:nmız miilferck· Al l• [ zırlanma:kta lmls. ~ Bu adın U.stüne btr dAğ1 elem gereli ecel. tir, ne de Ahnaııyan.ın Fransa n manya ngi tereye karşı büyük Erzincan felii.ketindP binlerce ve~ - İogfltcr~ 1le gir~t.iği harhde ona tl-

b .. binleroe vatanda.5 tath cı:.nıııı kay - ~ Ge7.elim şimdi seninle bu adem.haneyi geh E3 ilen zarar ,·erecek bir harekette IJ:ı-
lr taarruz hazırla makta imif betmil}tir. Sayısız !:OCuklar ye~ ltal- s Kıpk1zıl taze göğüslerde gelincikler açaaı ~ hındok ve bulunuyoruz. 

IDlf}, hcsabsız analar, babalar ) avru- § b _3 Buna 1'1ı~ınen, Almanlar, gazeto-
1 ırt :.:a Şu perişanlığı gel, gör, dayanır mı una C!U1. _ --o Paris, 7 (A.A.) _ . . larınm arkasından gözyn.51 dö.mıe e ~ 1 =ı leri ve her lisanda yaptıkları radye aslteıi vazı t hakkın Havaa ajanm mıuı etmek surelile muharnr, Al - bulunmuşlardır. Karııhlsnrda yazdun ~ Yıkb bir zelzel• baştan ba.5& mamW" yurdu ııvşriya!lruile durup dinlenmede• 

Veriyor: ye da su ma!funatı manlııra nıızn~an tııı:niz harb mev- bekllyen llfefzede lrarde~lerlml7.e mu· ı~ Bilınu nevbet burada saati mevti vurdu. !!§! bize ça.tıyorlar. Bu ı:atııuıbn $• 
Garb bh cudunun bollugunu bılhassa kayda - avenet elimJzi uzatmamıza tnlıiat elan 1 ~ i sadece u._:.-:~ hududunda kalsa'-·&, ce esinde her iki taraf ke d: · t ı ı tn Si Dinle sessizliği yırtan şu ölüm çığlığını ..... Llof, ., §if koll . ' . - .yor ve ye.nı mayn ar a arının - mlisaade cbnemcktcdir. Orduda, GJ- es yine bclld üzerinde f:ızla dlll'IIınf,.,_ 

zil blrk~ m"".:"1~elen ve ı_nev- giliz saı:merini tskocyadan ~ouvrese resundo, Tol<att:ı, Nlkserda, MusWa ~ Sağ lınlaıılar blle güya ki bir eesod y.ğ>m. 1 lilzwıı gömıeulik. Ne kailar olsa, 
edilen bir slik~ h;:. e ancak ilıl.il k~~8:1' hımaye etmekte oldutilllıu bil- Kem.alpa..5tlda enkaz altında. .. sulal· m Lime lime dağıhp serplleİl i.za.yt beter 1 dUtmıanla.rile velev kendisine karşı 
Fransız keşif mü!rez:rı ~ektedi~'. dirı1 or. . .. içinde ~ura gömülii 1<lmbılir kar. il N ...... - merlıamote an:e~Jyor bir mahşer. olma.sa bilo blr pakt imzalamış olan a!ınıular<lır. bırkaç esır İngılteredc Vesika Usulu masum vatandaş <.esedi bii.li hulun- -· bir dm·Iete manen kınlmııı olmolan 

Bleis Londra, 7 (A.A.) - İaşe Nazın. duklan yerden •·ıka..rılamamıştır ve a Öyle bir mahşeri ecsadı beter Jd bu diyar 1 ö-nJeblllrdi. lXUntakasında A 1--- to B M . halkı , . t a·. • :. .. .. fi:! mazur g .nı. 
IU, gece, hiçbir sebeb' n.uıuw pçu- . orrıson, . J. arı~. merıye e 

1 
bizler havsala.yı yakan bu dusut&CPler §fi Meomket deamea ona, artık o, bir kanh mezar, e Fakat bu h\icumları maalesef ''ü-

ça eiddeUJ bira yokken olduk· recek olruı vcsıka usulune ha.zırla. - altında ezllirl{P..11 nıoğer muhtekir bU· ı 1 riz,, hududunu çoktan geçmiş \'e bir topçuııu bu •tooe ~rıııtır. Franııı. mak Uzere dll_n ak§am radyoda bır tün ıztırııhlara bigine, Iıer tıırlil la- F.oel1n vahaetl biüdona boktlkça ........ dil3maıılık mahlyollııl Udlsab •imli 
buıurunw al mukabeledo nutuk söylemiştir. . • diiafinceden Azade zelzele fela- ı A~lır pişiıılgiha bir acddı m!W".ar. - ~- n .• -1 __ ''Tilrkl Kafkasları .. ~ ve bir l&&t kadar iVZil N Uml d · · ki sanı -.r w.c • .aM&::M&na ye 
bir rntısad d me azır, eze e emıştır : ketlnden, seylilb afetinden kendi he- Şurada itte yıkı.lımş, koca mi.mlll' belde 1 Jacak, Arablara '"J.'ürldye Surive-Y•baneı ":Y'I """1n etnııııtır. - Vesika usulU~e t!bi tutulacak eabına a=nl i&tifadeyi t.mlnden baş- :ri ....;iedecek,,' llalkaıılılara "Tiı.-
haberıer hilltuıa ~ gelen bazı olan maddel~ri denız aşın memleket- ka bir ~Y dü~Hnmemel<te, müt~res. =-ıı Kalmamış bat sokacak bir ~u hatta elde. El klyenln emeli Balka.nlan yenidea 
MoseUe•ın earkındak.t :: ezctl.mle lerden istedığimlı kadar ted~ik e - slh cosedler ü.zcrindo uçuşup nafaka ı Şurada t,te oo&edlerden ibaret bir cliğ tahtı idaresine almaktır,, §eklbıdeld 
hiın hiçbir müsademe o takada. Dl.Ü deblllrl.z. Fakat b:ınlann nakli mil - arayan kargalar gibi menhus yüzde Kalmamış samıedllir beldede bir t.ek kişi sağ. 1 propagandalar ''e aynca Berlln rad· 

TayYare faaliyeti hem lmarnıınr. hlm paraya ve bırçok vapura rnuh- bilmem kaçı hosnblamakJa m~gul 1 yosunun TUrk~e yaptığ1 neşriyatta 
hiç -lıeaınıled!r Alın on henıon taçtır. Halbuki bu paraya ve bu vıı.- bulunmakta imiş. Çılayor yer Y•• alevler y.kılaa eakazdaa _ harici dalıW ıılv:ıaetımı..e mllt. 
keııif tayYareıerı • k anların uzak pur!ara tesllhat için ham madde nak Biuı bu acı utırl&n yıı.ıdır:ın ..;k ~ Gellyor bir acı feryad sesi her lvllzdan. li adi :,.•devam ebn.ı.te olan hl -
da. Alınan ve ~ =~ "i 11 

için ihtiyacımız meveuddur._ Bıma Giresun ve Ordudan almıs olduğu · , ~ Kelle, kol, gövde, b=ık serpili dört bir tarafa ~ :mı!. bize bu lraaaatl sarih olanlı 
de uçmusıaraı.. .., lbıtüıt- binaen bazı yiye.cek maddelcrınl ve. muz bir halıerdôr. Bu halıonlc feli- ~ 9 veriyor. 

AlınanJua AtfedU ıılka usuUine W.bı tutmağa karar ver kehedelerl barındırmak için kullibo !!!!! işte ytidrree beden. i&te ~u yüzlerce kafıı. § Niçin! .\imanlara hiçbir !l"Y yap-
Londra 7 ( 
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Bir Pl!n dik. Bu maddelerin tevzii hakkani)et ve sığınaklar 1-oına baolandıg. ııı ~ Aoalar bağn açık, gilvdeol uryaa yatıyor § madığımız halde niçiu bize bn-
Patch gn~ t-~-·A.A.~. - Sunday Dis- dairesinde yapılması icab eder ki, bu sırada "birtakım fll'8at düe.!.ciinlerinln a; k tı ili dilmnanlık gos·· "-riyor

1

--? Bu sualin --e~ıno gore A 1--- fil cak ı·· t . ed b. ..... i Sanma ki taze göğU~erde duran alb a yor. 1 ır··- u; lal" 
;unun bav kumandanı ' ~ . o - nu an vesika usu u emın e !· çiviyi 90 koMIJ gibi §imdiden nıisU en b:ısit ve zaruri ce\·abr ~ olabWrı 
:\ıniraı Grat Von S amtraı llead••, Ur. görUlmonıiş de-..de l&hl bir fiynla Kadın, erkek nice bin meyylti piir<erhai hiıu. =: Herhalde bizim Fransa , .• lngll-
ıı:Jn İngiltereye ka P<eı_ılıı lntlkanıı Vesika usulü asla kıtlık demek de- sabnağa baflamlf oldoklan,, bildiri!- jl HAlıe dillfDIÜf )'atıyor, bak ıurada zarii zebua. !l10 tem Ue akdetınlı; olduğumwı bid 
ta bir deniz ıaan.: büy!Jk mlkyııa- ğildlr. Tekrar ediyorum ki, ihtiyacı- mek+..edlr. -• Süd emen yn\'nılan bağrına ııımnıı toprak ~ harbden ve teca\iiulen uzak tııton 
br. U hazırlaınoJrta- mız olan blltün eşyay. tedarik edebi- ııı.z..ı kendisi d• .. ıuıe fellketinl ğ ~ pakt Almanyaııın iılerini çok bozu-
Ya.ıının muharrir· .. • . leceğiz. Vesika usulilnU 19:4 d~ ol- yaşa.rmıJ. 0 ana ha.ba günlinün fe.ci !İ Ötiiyor biımu be!a şimdi yekavaz olarak. ~ vor 

~l.rnan_ filosunu K.i~e gore, Hitler duğu gibi halkı1:1 mağaza onlerınd~ hercll~rcine yalnnılıuı şahid olmuş 1 ~ X 11 H 1 . Cu husustald Alman planlan bak-

ı kı lstıkaınette bir te den çıkarara.Jr beklemesine katıyen meyd~ vermı· bir kiınoenln felAltcHn dnğurdııg.ı ge. ~ t>te bir kafile ki gövdesi uryıın, i<i bo,ş ~ kın~• akla ~u ihtimaller gellyor: 
_-. ~lınaı denizine .. ~ ~ek yeook gekl!de tetbık edecegız. l)icl buhran v• yokluktan i•!lfade •· ;;; '=> Almanyanın, Afaglnot hat tile ke-
ar Vetnıiııtir. k •!mege ka- Na"'r sözlerini §Öyle bitirmiştir: derok bir kilo ç1,iyl dokm ml•ll faz. § Ey lıamiyyetll vatanda~ onun imdadına kot. ~ sum1, Almoıı. Fransız hududundan 1 

- İngiliz filasunu "- Bahriyelilerimizden bize ihli· ı..,.., 9ahn•;rı sade<e dUşUnmesi hl- 111 lloğ=•da hkamp h•çlilnyor !!imdi yisı ~ h•>k• nıiitiefiklerle ı:nrpı:;acağı bir 
kab"!e ıcbar •lınek • .:~beyi yacımızdan fazla yiyecek getirmele- le ha,....ııunn kaimi odenıly«eğl bir g Şiınıll bir l•kmaya, bir hırkaya muhtaı; or:w. B hududu yoktur. Bıı harbde bitaraf lakdirııo İngiliz filos tile. ki bu rınl istemiyoruz. Buna mukabıl em- canavarlıktır. E!!! i!!l kaJdJlıı görlll•n İlaly11<lan ve harbe 
ki hikimiYetlne 7.arıız una denizıenıe- niyetimiz! ve kuvvetimizi arttıracak Normal 7.a111aada lhtikir büyük hir iill Ver, ne varsa ona ver "'ndeki azdan, çoktan ~ bllfill kntıbualan, Almanyanın üze. 
~e ~ tevlid ed;,~ ~· -malzeme getirmelerini lstlyonu. milli suçtıır. I.Aiıin böyle !eoi MRl«t ! Ne ,..rı....,n iy!dlr onlar l<in hiç yoktan. ""' rindcki ,1ikl1 arttmuaktan baf>k• mıd •lınektedir. ııeeğ\nı il- Bu adamlar mesleklerinin tehlike - dakikalarında bu ""< ayni camiaya ili! 0 da nnnlotl feliıket gören insanlar kin 5a lılı;blr f~ydası olmıyıwak olan İs • 2 

-:ı.ılbnküıı oldu" Bini nasıl aralarında paylaşıyorlar- k"'ll lşlenını, mtana hlyan•t dcreoe- ~ . . • § ,;.,.., , .• Belclkadan başka lıiçblr 
caret gcnıiııı la!ııibi f ~çok ti- sa, biz de nihai zafere kadar bura - sine varan bir clrur.yet m&hlyetini ;k. gı;ı Sızlasın şlmdı 0 yol'8ullara baktıkça ıçın. eli Avnıpa del'le!lnln Fnuısa , .. İııgll-
hlr, llnıan ve &alıiU.::.:::ı 1:.,llz h - do oıılıınn getireceklerini tak..ını ile li8ab ediyor. !!I 5/1/1940 Muallim: GÜNDÜZ NADIR B! tem ile hududu yoktur. Halbuki 

-- bardı- iktifa edeceğiz... tstanbulun karakuşi hükUmlerlle ~ g; TUrklyenln coğrafi meddi ve ku\• · 

R U .. 1 

.... • • • • • • meşhur tııtlsah .ağası kıtlık umaala- 'ım111111uııııntırıııı·iwm11111·1ıııum1111H11HüU'filRi!llmnmınımııınnııııı:mıınınıı11I11ımınmnıııııd1 vcU, hu lıa.rbde Almanya ile birlikte s .. FiN HAR eı· ~~'~n:meı7!ı:!ı~;~~tae~ 1!;;~!~ İzmı·r bü1

yük. bir sel felaketi atlattı ~:r~:t :::ı~~:i)~:u)~bi:~~7~ 
yükselt.en kasabı dUkklnm om.mele , \'O Fransız ){ara ve deniz km-ı·etıe-

1:" • l çcngeJe astmmuş. rlnl işgal edecek vaziyettedir. Bun-
r ın andi"alıl R . HJç şiipht! yok ki bu hik&yeler ih- ( Bar;t.arafı 1 incide) kalan kırk amele ile kayıkçılar ta - dan başka Tiirklyenin Almanya ile 

'.T Q r lR U 3 dem f r YO tlkir zihniyetine karşı dmme 'icdsoı· İzmir Vnli~ıün Beyanatı mamen kurtarılmı§lardır. blrllkte hareket etmesi, Balkanları l Q n U k f "L..l • .. . mn tntJl<am hk"Jlle yarattığı bir ta- lznıir valisi sel felaketi hakkında Porteklzde Şiddetli Fırtına da asgart bir zaman l!:inde mutlak 
es I R erı teeyyut ettı 1mn ef!!an.lerdlr. Fakat ..ızeıe mın- ŞU beyanatta bulunmuştur: . 1 Lizbon, 7 ( A.A. ) - Portekizde bir Ahnan uüfm: mınlakaoma sok-

Anlat.erd - ._ .., • ta.kumda. bir kDo çl'\inJD 90 lcunışa "- lzmir, yeni bir sel fela~e~. ~?r son gtinler zarfında havalar bozul • mağa kifJdlr. Eğer bu vaziyet ta -
gazetesinin anı, 7 (A..A.) _ Tel~ .. . . ~ . 5ataldığmı işltiılce efsane\i thti3ab kusu atlatmıştır. Çoktan~rı. go:uı- muştur. Şimendifer nakllyab dur - hakkuk ebleydl, ştiphe yok ki Al -ınansk d K.

0

Penhag IUuha.birj "!ııt Mühim hıçbır hidi&e olmamıftı,r. ağasının şöyte bir sllkinfp kabrinden memiş şekilde, korkunç bır rüzgarla muş, bir çok mıntakata.r ve hava mey manyanm galehe ,a.mn fe\'kalide talara~' F''eın~ryolunun. birçok uoxur_ ~vyet tayyareleri askeri hedefler kalkarak oralara kadar bir U7.&Jlma- müterafik olarak yağan yağm.1.11', ~a- danları sular altında kalnuş ve hava bü;\·üyecekU. 
sara ın kıtaları taratındaıı ha _ ~ taa.rııız.Ia~ bul~uşla.r - smı ve malını bu kadar gaddarane ''e zan dolu şeklinde, saatlerce surmuş- münakalatı da bu ytizden imkansı.z İşte mesele budur. Almanlann bi-A~tıldığnu blldlrmeııteı!ir dJrr. Bır ~~v• .. harbınde 6 Fin tayya- ııe!l1ino bir lhliklra llet yapanları, tilr. Şehrin bir kısım mmW<alan~ hale gelmiştir. lnsaıı ve hayvanca "' karııı gayzlerlııht :regll.ııe .. bebl, 
tııJıı ...... -. 7.aınanda lllUhabfr So · reai dilşürillmuşfür. tanesi ldnıbillr kaç kuruşa gelen ~i· sel basmıştır. Sulnnn ıstilasma ug- milhim taviat kaydedilmektedir. Dağ onlar1n m~nlaatl için nıflyonJatta o.ze~~ Finıandfn körfezind~~~ .............. ........... : ............. : ........... ,_, vlle~n lkl'llJe, kulaklanndan ~ar.st· rıyan semtlerin arasında e~ . faz.ta lık mıntakada bulunan kurdlar va- nUfusmnmu Fransa l'e İngiliz bn-

lunılukı"" teı:ıne1c f<!eeblıUatııııı b T ro n T arıt ele rın de nın .. ghe ~örilntt"k y•rlnde, bir tahribat gören, "&ı.ııdıkı;ılarıçı,, dır; dil•re inmlvlerdir. MUnf erid bir lo - paratorluk kuvvetleri Jw-ııısmda f•-l'&fında:rını, fakat '8.hll topçU:U ~: d \J . • • • dnvara mıhlamasını can ve gönülden tnsanca h.~ç~ir zayı:t yoktur' ~fad~ komotif "Duro,, nehrine yuvarlanmış, da etmeğe razı ohnamannzdan ileri 
'ı:tlan Ve bilhassa, ''Kolsesto,, da11 egışıkhk özledlk. zararın mu~ım old~~u tahmın edı- içinde bulunan ateşçi ile mUhend.i.3 geliyor. Fakat Almanya.nuı Umumi 
.tan atcşıerıe PUakU.rtmdUifuıft be- AnJa.,ıhyor ki nıflli blr feliketi bl- yorum. Yagmur dinmış bulunuyor. boğulmuşlardır. Harbcle bizi ffıda ederek Rnsyaya et:nıel<tedır. Ankara, 7 (A.A.) - Görülen !il- le ls!lsmard1111 lıaya ve pen .. .ımlyen Hi~bir tehli~e kalmadı.,, Yalnız Tage mıntakasında 800 kişi münlerld ••Ih t.kUI efmesl mlsall, 

il' Is 1'hı Bfiııetııı• Hltebe zum u..n... Eolı:Iııebir • Bablusir, dlııslz muht.:klrin hakkından aue:>k Dıele Al<alıyor meskeııslz kalmıatır. bugUııkll .\hnaııyıuıın mukadd•rah-
DtJU e fnkı, 7 CA.A.) _ Finlandi . Ankara - Adana ve Erzincan - Erzu. merhametm thttsab a~ası gelebile - Diyarbakır, 7 (A.A.) - ~ltı bu - ~ m elinde tutan ada.mm kitabında, 
bir etine hitaben radyo ile n ~ a ru.rn araancıa işliyen yolcu treııleri.nin cek..... çuk metre yükselmiş olan Dıcle nch- Almanya için ölen mübarek Türk oı beyan._ e..ct1mıe ~eıı işletme glln!erinde 5/1/1940 dan iti- A. CEMALEDDIN SARACOGLU ri alçalmağa başlamış olduğundan S.bık Kay .. r ha•la yavnılanıım nılımıa lıarp .,.,TU!aa 
. ab~Uıiz, falıat bizi mağUlb ım. haren baııı deflııildlkler yaptlnuftıı'. .• taşına tehllkesl bertaraf olmuştur. Londra, 7 (A.A.) - Sabık Kayae- ağır tııhldrler bizi bir daha lıl!yle ~n lnıha etınek llzundı e~ i- Buna nazaran Ank ad Adan I Batman çayı üzerinde tren köprilsü rin hasta olduğu ve odasından çıkma- bir :ııergilzette ula abnryacaktır. 
t~:~Yannaınecte buW:"~:; ya giden her ~ saat~.4~ de har:: R u men k r a I • ~in;şaa;;t;arn;;.e;le;s~in;d~en~bir;;a~d~ad~a~m·ah~s~ur·dı·ğı=D•o•om•'•dalnlhlalblelrlvlerf·ltn·e·k·tedi··r·· =····M;;;URAD~-·S·ER·T<>G~;L;U;w= devıına.a.,,, feragati nefa göetermoJcte ket eden tren, badema. yalnız cumar- n n nutku -; - -
dele ed ve mUat.evmere kllr§ı nıfJca.. tesl, ~. salı ve pereembe gUnle- 1 . 

en Ullkcrlere <>M·- ri A.nJt d · 
lclcet dahilin . y .... UJW için rnem- . ara an vo cumartesı, pazarte - ( Baştarafı ı incide) 
h ,.~ de btitUn gayretlerile ifl, Balı \re perşembe gtınlerf de Ada- . ~nı"'6a davet edilınektedi B ça.. nadan hareket ed ektir Moldav toprağı olmuş ve öyle kala· 
Zı.a.ı:ne, rfJYle dcvıım edi r. eyau. Erı . ec · cak olan bir memlekette bulunduğu· 

"Atiye lınanınuz yor: z.ı.ncandan Erzuruma hareket mu hissettim Bcsarabya mazisinin 
b!r savaş Yaptığınu Vardır. Mukaddes eden trenler cuma, pazartesi vo çar- bıraktığı eserİer Besarnbyanın ezel -
lutinıızi hiçbir ku zı ~lliyoruz ve mil §amba gilnleri, Erzuru-ıdan Erzinca.- denberi Rumen ~prağı oldu•-;.unu gös ~ , . 
tUta inanıyoruz ~~ Ylkanuyaca- na da cuma, pazar ve sal günleri ha.- termektedir Ve öyle de k:ıacaktır. Aıniral Reader ın nutku leedez:ı bUt-n- • etttniz nı.Ucade. reket edecektir. · . . Alınan d ası -
kuı "'ı.uı hllrriYettnf . Ekalliyet m UmessiJlerinin halısnne Amıral Reader tarafından onanm . 
ka tUr kuvvetini IXlulıafl.Za :;_ bUtün Eı'Zu~m • Çeti.ııb,y~ : ~ sözleri elin ve dillerini muhafaza et· na, yılba31 milııasebeti.le yapılan hltabc.nuı 
blr Ca.k, eairlerinıh i8t1kbaıd b erek çı =sındaki ka~la.r osltiaı gıbı haf- meklc beraber, Rumen biltünlüğünün pek parlak olmadığı ve diğer askeri şeflerin nutuk· 
ld eaıı Ve eel'ef tarnıı gibi~ u d~ ~iki defa ıelemekte devanı ede • mütemmim eczası olduklarını isbat lnrile tezad teşkil ettiği söyleniyor. . . 

CCcklerdfr. enntım 00 ~·. . ebni~. Memleketin birliği bu hu • Fransız gazetelerine göre, Amiral, "FUhrer,, m 
lieı NorvC9 GönUlliUeri Eekieehırderı. Balkesıre ve Balıke- dudla.nn asla ihlil edilmiyeceğini te- emirlerini takib edecek vo zafere kavuşmak için Al-

lı n ~· '1 (A.A.) - D N B ~ Eskl§ehıre hareket eden tren mm eden bh zamandır Bana hitnb laha dayanacak olan Alman donanmasının muvaf .. ~aUd~Yor: • . . a- Jer lta.r§ılıklı olarak hafta.da. Uç defa. edıın sözler, düşmanın ~hediyen Ru- kiyetlerinden babaetmietir. . 

b,ld_·l'd.l!~ıya . njanmwn Krllboda r:ah pazar, ~ ve perşembe gtln- ıncn olacak olan bıı mukaddes topra· Fakat bu sözler ~e muayyen v!dlerden zıyade 
ıtıı 6uıe göre i1k .,.,. n areket cylıveceklerdlr. ,,. 1 al b .. aad t- resmi temenniler mahıyetlnde görUnmektedlr. Bunu eti kartı • ... ,,Ol'\Teç gönUI HA.1 · ~a a• ıı S.'i c asmasına mus e e test Anıl 

1 
R ınıetı... eeı şinı.n.ı cebheslnc var • en Kütahya - Balıkesir hattı- miyecök olan memleketin sarsılmaz mevzuu bahseden bir Fransız g~ . ra ea -

- nın Değiriınt;az - Mczitler iırtasyon- birliğini isbat ebniştir.,, der'in, mUteaddld defalar verdlgı istifasını, Graf 
!4oak Rcıs Tebliği lan arasında ~ alda arıza bulunduğun Spee'nin babrılması ve kumandanının hayatım feda 

la.ni te~~!:. 7 
C4.AJ - 6 :a· ~ son ~ara • '\dar Balıkesir - D&- lıll!kaınetindo hareket edecek olan etnıesi dolayısile, bu hareketi bir daha. tekrarlamak 

~ tmwı. glnJW!az arasınct.... seyrfaefer yapıl _ tr~"ller Değirimsazdan F,.ski§ehire istiyeceğini iyma. eylemektedir. Zira Alman donan-
lnıyao&Jt ve Eskişehlrden Balıkealr döneceklordlr. masınm. daha r.b'ada sahmedu müdafaasına ha.sre • 

dilmesini istiyen Amiral ile, diğer bazı nazı uef]eı\ 
arasında bu noktadan yavae yavaş zıd d~cele~ 
ortaya. oıkınağa \>qlamıibr. 

Sigorta primleri düştü 

A lman korsan gemilerinden "Graf Von Spee,, 
nin malfun eekilde kendisini batırmasının te

sirlerinden blri de kendisini sigorta sahasında gös -
termi§tir, 

Filhakika, Atlantik denizindeki korsanlık faali
yeti bir çok sigorta ve seyrisefain kumpanyalarmı 
dll~dürecek bir hal almıJitı. Şimdi ise, Birlesik • 
Amerikaya giden vcyahud da oradan ihraç edilen 
mallar ti7.erlndekl bahri sigorta % 1/2 nlsbetinde 
azalmıştır. 

Şttphealz bu ten.zile, korsan gemisinin batm .. 
kadar, geçen haftalardaki torpillenme h&diaeleriııia 
auJmaaı da tesir etı:nı, bulıınmaktadır. 



l!Wdfe : 1 l'l!IKIS~B:ıR 

Hava Piyadesi 
Paraşütle düşman arkasına asker 

indirmek teşebbüsü ne halde 

RADVOI 
p~~' 

8/1/1940 P AZABTESt 
12.30 Program ve memleket s aat 

ayan. 
12.~ Ajans ve meteoroloji ha.~r

leri. 
12.:50 TUrk mUziği • "Pl.11 • 

18.30/14.00 Müzik • Karışık hafif 
mU.zik "Pl.,, • 

18.00 Program ve ır,emlı..ket saat 
ayan. 

18.05 .Mlizi.k - Radyo caz orkes -
trası. 

Fin Generalleri 
Finlandiyayı Ruslara karşı 

eden üç general müdafaa 

_ 32 _ b~ıma gelen o !ed hadisenin hemenl - Yok canım, neden sararayım! Mautıkım ve nrnhakcmem beni çok! - Ne •;ar, söyleyin! dedim. ----Affedersiniz, bir daha raha~ 
. ertesi günil yeniden işe başlamı3 de- - Eğer Na.zilden korkuyorsan fect ve ıztırablı neticelere doğru gö- önce biraz tereddild etti. Fakat etmemi diyerek beni selamladı fi 

Ne cevab vermelı, bu baş belam kı· mektl. Bu işin ne...cul böyle olduğuna !kendini beyhude yere üzme. Nazifln tilrüyordu. Eğ~r böyle alçakça ter· j ....:. Siz, temiz ve saf bir kızsınız! yanımdan uzaklaştı. 
zı nasıl sa:-r..malıy~ 7 Mantıksız bir bir tUrlU aklım ermiyordu. Gayri ih· mnksndı işe alınmaktı. Artık sa.na bir tib edilen bir oyuna kurban gitmiş- sonra kat't bir lisanla söze başladı: Sedad gider gitmez, ona ~ tJ 
&eY söyl~ğim tak~ırde bundan der- tiynrl o geceyi hatırladım. Nazif, şey yapmaz. sem bu çok feci bir hadise olacaktı. Arkadaşlann bUtUn iddialanna raf" terdi . b :tli... d hal i~ 
ha.le bUyUk blr dedıkodu çıkaracağı· kimsesiz bir sokakta karşıma çık - Neclfi. ile b~ bir şey konuşma - Biitün bu ilzilntülerle akşamı gUo men ben bu kanaatteyim. Onun için 1 ~m ~ sc~l ~el ~ p ap~ 
na emin idim. Çaresiz yalanıma do- mı§ ve b ni öldUrcccğint açıkça say - dık. Fakat ben, meselenin içyilzünü ettim. Herke.s daireden çıkarken ben sizi ikaz etmek istiyorum. hmail 0 muG um. . n nıç n .unu y~ 
vam ettim: ... ledlkten sonra kocaman bir bıçakla bir türlü a.nlıyamıyordwn. Eğer Nec- bililtizam geciktim. Odadakilcriıı Bey, kadınlara ve içkiye biraz fazla bm? Haddizatında fa.~rikada ~ 

- Soğuk a~gınlıgı ol~eak. Ustl\me hücum etml§ti. Eğer o sa.ni- lfi. domuzluk edip te mahs.ıstan ya • hepsi ~ıktı. Yalnız muhasebe r.ıuavt- dlieklln bir adamdır. Bazı iy huyla~ kadar bana .yakınlık göstere~ ,,., 
- Ya? Garıb HeY· Soğuk algınlığı yede İsmail Bey yetişmemiş olsay:!ı, lan söylemiyorna, eğer Nazif, o fec.l ni Sedad henüz gitmemişti. O da def· rına rağmen maalesef bu hususta yoktu. Bu lüzumsuz harekctımle 

on beş gUn insanı hasta etmez. mutlaka. beni öldürecekti. İsmail Bf'y geceden sonra. hemen işe başlamış terleri karl§tırıyor, bazı notlar alı .. birçok fena hareketlerde bulunmuş - yegAne arkadaşunı da kırmıştııll• 
Nereden bana musalUl.t olmuştu bu elinde bıçakla kaçan Nazifin yaka:cn idise, bu takdirde İsmail Beyle daha yordu. Herhalde i§i olacaktı. Onu bek tur. Bunları sizo anlatacak değilim. Sedadm bu 8'5zleıi, kalbimde 1' 

kızT Birden aklıma geldi. Bu ahret ması için polis mUdi.\rUne telefon et- eV\·el anlaşmıG ve birlikte bana oyun lıemeğe !Uzum görmeden giyindim ve Şimdi de sizin üzerinize düştüğilnU mail Beyin aleyhindeki şüphe fi 
suallerinden, .ancak muk~bil . sualler memi~ mi idi? Bilttin bunlar hnkikat oynamışlar demekti. çıktım. İsmnil Beyin beni bckliyeco- görilyoııım. Dikkatli olmanızı tavsi- kanaatlerimi bUsbUtün takviye et. 
sormak suretilo kurtulabıllrdım. Hem ken, nasıl olur da hemen ertesi gün- Hissim buna inanmak istememek· ği tramvay dw-ağına doğru ynvaş ye edeceğim. "'~"ti Sed"~' n1 •• ı· ,,.k tıf 
b k h d k di . . ,. w • ~ • q.uıll ywn.n soy ıyec"' , 

unu yapma , cm e en mera - den itıbaren :ısmnil Bey tarafından le beraber, mantıgım bana bunun ha.- yavaş gıderken Sedad arkamdan ye- Bilmem neden, Sedadın bu sözler! lr k k bT te b. daıJl / 
kımı yenmek için sordum: affedilerek yeniden işe alına.bilirdi? kikat olduğunu haykırıyordu. Oylo ti!ilti. Meğer o da beni miltealdb ho- ben! fe.'la halde sinirlendirdi: v y~paca a ı ıyet ıra 11' ı 

- Nafız fabrikadan çıkanlmam11 Ben, bu muammayı çözmeğe çalı. ya, bır defa vnk'a. yerinde 1smaii Be- men çıkmışı - Teşekkür ederim. Nasihatleri· ~adı~ b.iliyord.um. Her~nlde ~ 
mı idi? f;!lrken, Necla kafamdakileri okumuş yin ne işi vardı? Nacıl bir tesadUf - Fethiye hamm, size bir §ey söy nlze ihtiyacım yok. Zanncderf.:cm, nım ıçin bır tehlike sozmış ola. _J 

- Evet çıkarılınıgb. Fakat sonra gibi devam etti: onu evimizin önüne kadar getirebl • lemek istiyorum. dedi. sizden İsmail Beyin 5absı hakkında ki beni ikaz ediyordu. Ayni ~ 
lsma~l .Beye yalvarıp Y~~a. O 4a - Öyle ya, tam iki hafta oluyor. lirdi? Bu imkfuıSJzdı. Sedada kar~ı itimadım ve sempar da hiçbir malıimat talebinde bulun • da lsmall Beyin mazisinden de . ...ti 
kendısıne acımış, yenıden ışe aldı. Senin hastalanıp daireye ilk gelme • Sonra Nazüin bana. bıcağını tam tim olduğunu söylemiştim. Onun için mndım, Jedim. setmietl. Acaba bana ima etmek J.l:"'-

Jki hafta.dır çalıfJ].yor. o.iğin gUn o yeniden işe b8.§ladı. Ne- sapltyacağı Eaniyede iae müdahale arkamdnn gelmesi ve bir şey söyl~ Sözlerim Sedanın üzerinde derhal ~1 ha.reketlorl nelerdi? J 
&tsab ettım. PY.alll Aa.yret .. N&Zlf, da böY.le ııarard.ıut otmesi garib değil miY,di? mok i<Jtemef.ii .benl ürkUtmemi&th tea.irlııl göaterdi.:. LD6vamı vofı 
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a a Çıkan Piyango YAZAN: M. Sami KARAYEL 

Y z n : OAuz P it k 

- Peki. del.im. Sizin elbet Alman- - OUttüğili:nth du•:mın rehberile 1 ı tara bileceğini ve bu ihtilnli de Prolc- • Açıkt.an açığn, beylik komünist prO 
)''adt ç&tışan OI[;"D.D.lımnız vat'. Bizi ilk yaptığmı mllliikat üzerimde hiç de yeryanın yapacağını iddia ediyor - pagandamna ~ı;ıÇ.şim, ve çoktan co-
onlara tanıt:uuaz nusınız? iyi tesir yapmadı. Benim biraz da ço dum. vatı verilmiş olan tcnkiJ!cri, bunların 

Lenin atık alnını kınşt.ı.rdı, yüzün cukça söylediğim bu ltfa güldü. Bu suretle fikriü~I! uygun dilşilnen - gözleri önüne nıralayttıını, bazıları • 
de acı bir !ebesatlm belirdi. - Ya .. dedi.' Öyle mi! Da-..·adaki lcri, seçip çıkarmak sitiyordunı. nı memnun c1.tl b&zılarım da "etmedJ· 

_ Bu suali sormanızı bekliyor _ samimiyetinize inandığım glln, daha O sırada gençlerden lıiri. kade1ı~i Hepsi :-Jı.dehlcrinı kııldı.rdılar, fa. .. 
dum, dPdi. batJka türlü konuşuruz. Fakat şimdi sulhün ve lsviçrenin şerefine kal- knt. so~u!-. Li.- h 4va da. ziyafete hli' 

_ Niçin? görtiyorsunuz. ki meşgulUm. dırdı. Ben derhal itiraz ettim. ;~im o!du . .Bım• tAr:.ııdc buluwnak i.Jf" 
• - gizıJcn Gilpbu e<!!y<U'eum da. on- M~cburcn odasını geldi[ gibi - SıılhUn şerefine içerim, faka.: 1 ten:iycıılcr, mis...:ıre g 'aterilmesi la' 

dan.. eUJd'".m pUklUm terkctllm. T-..ıbii lza- BtlYÜK CASUS RO!\fA..~I Tefrika No. 51 lsviçrenin asla. nrr.gElen sun·~ oir hünn.:ti •I.i ediyor-
- Boşuna ş,Uplıe ediyorsunuz... İ lıa lüzum yok ki.. ben Ulyanof ile, Hepsi birden soğuk bir duş yeraiş !ardı. 
Diye gUl~·· e devam etti. 1 y~hı:ı:, bera:ımı.m~ yazmanın usuıı:nt Lozana g~ti~. Lozan~a ~m mükem· kal~:· ~:-ıma~ı~. cs:,:~~nı ç~z~bilirdim. gib yüzüme baktılar. Sesime k.nvvet Ynlnu içl..:riod~o birkaç tanesi be-
- Biz çok tecrUbe g5niUk. Belli öğrenmek içın 1svıçreyo gelmemiştim. mel otele mdım. Kendımı de cephe- Nıtckım duşundugum gıbı de oldu. verdim. nimle hemfikir c.ılduklnrıuı ifade edcf 
aksız ellphe ediyorum. Fakat muh· Fransnda da tohumlan serpilen ~~i leri gezen bir ~ransız gazetecisi ola- Beynnatımın çıktığının ertesi günil, _ Hayret ettiniz, ark'adaS}ar, d~ tarJ:da hareket. cdiyoriu, bana bira• 

terein yon lütfen kabul buyurun \ı:fr cıcreyan.ın ynratıcısmı, muharr.kı- rak takdim ettım. Ve bir mahallt gn- otelde beni bir gc:ıç aradı. dim. Hakkınız var. Müsaade ederse- daha yakinlik gösttriyotlar. Ve ar" 
ki. eUpb etmekte hnkhymı. n\ tarunıak, i~ti!adcli o~acaktı:~Esa • zetcmfn genç muhabirinin bana milte- İsviçre sosyalistlerinin kiı.tibiumu- niz izah edeyim. Nazariyem şudur: kada§lanııııı yaptığı soğukluğu ört· 

sız meroleketinlze dön\h, b:ın• S'.!11 ~aha. lsvıçrcye gelırk~n ögrcn: reddidane bir tarzda kur yapınasma misi imiş, o akşam için şerefime ter- Hiç birimiz, isterıllyerek, İsviçreli, imek için, gayret sarfcdiyorlardı. 
kalırsa dikialerinizle m~ oıu.n. ~tim kl, _Almanlar ?a Lozanda bı· rnüsnmnha ederek Rusyanın içinde tib cdfl:Cck bi: ziyafette ha~ır ~ulun- Fransız. Alman, olmadık. Milliyetimi Biraa bekledim. Sosyo.llst a ... kacııı;· 

attA isterseniz şiir de yamı... Fa _ ı:un kurdngu:muz teşkıldta benzer bir bulunduğu vaziyet ve Marksist ihtilal mamı rıca ettı. Gcleccklenn kımler zi tenasül kanunla.n tesbit ediyor. He la.rm gösterdikleri alakadan dolaYl 
kat mutlaka, bu davad 'lğraşmak te~kllftt kuro.ra.k~ Fransız ordusunun hakkında beyanatta bulundum .... olduğunu. sorduktan sonra bu teklifi pimiz, lsviçreli, Fransız, Yunanlı ol- teşekkür ettim. Bu teşekkürüme d• 
iJtlyorsaıın;, §imdilik l'JU W,jy:ecliğp:n. içinde komUnlsthğin yayılmasına ça- Yalnız bir şartla: Resmimi neşret • kabul ettim. madan evvel lnsanı.11. Niçin mtlfek- sofuk oir eda verdim. Ve yorgun ol~ 
tavslyeleılml tutunı... Benim arka.- lışıycırlardı. tinncdim. Ziyafeti bulunduğum otelin hususi kiremizi, hislerimizi, heyeca.nlanmızı, duiumu b~htne ederek sufradatl 

qlıırnn harekltmızı takib edecek • Bu tcş>.iI~t: da meyuana vurmak Takib ettiğim gaye şu idi. Lozan· bir odn.•ıında veriyorlardı. Hepsi ide- dar ~erçevelcr t~e hapsediyoruz. biraz dilglr aynldım ... Odanın çekil' 
lerdir. Shıe gtıveneceğlmiz an gelin- lslfy-Ordum. Fakat Lenin ile doğru da b:ıluıian Makslst ~ahıslar elbet bo alist görünen gençlerdi, içlerinde, Hududlar içinde bir devlet, nihayet mi§tlm. On dakika sonra, beni lJil' 
~. hlı:met çağmr.z. Merak etme- dllrllst konueaınadım ki ıı~layım, o- nfr:ı bu bcyaıiatımlo. alakanar ola _ genç üniversite kızları da vardı. Ben sun'i bir teşekküldUr. Polis serm&- gencin görmek istedlğtnl söylediler·~ 
yin, urevo!rt nmı mahremi esran olnyım. Ve onun caklardı. Hususa ki, ben beyanatım- onların tekii.ınülcil nazariyelerini be- yedan muhafaza eder. Biz sermaye- Kabul edeceğ:imi haber verdim. Det' 

Haz? t bant a.detA koğm.uştu. Onun kanalile, diğerlerinin içine sokulayım. da yeni geli~ekte olan ihtilfili biraz ğenmiyor ve içinde bulunduğumuz nin aleyhtan insanlarız. Gelin hep ha.l soyundum. Kimonomu sırtını' 
b muqmcl ine fevkalAde canım 81· Fena halde canını sıkıldı. Muvaffaki- da alkışlamıştım. Elbet bana göste- şartlar dahilinde dünyayı çıkmazdan beraber insanlıltı müsavat için i~&- aldım. Yatak h&lilo, mlrınfirbı ~ 
kıldı. )'etsiz gUnler geçtrlyoı dura Ka 'k~, rllecek ala.kanın içinde bir ipucu ya- ancak, beynelmilel bir ihtilalin kur - Iinı. oısına dikUdlm. . (Devamı var~ 
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Ordu cicil yardıma G. saray - F. bahçeyi 
llüyükm-ıN •. ,

7 
m U h ta Ç dün 2 - 0 mağJfip etti 

• Yazan: FARUK K'Cçtnt -- . j f f Q iye C ı·ıe T (Baştarafı 1. inci sa.yfamıroa· !bulunan 250 felaketzedeye de intizar (Ba..) tarafı 5 inci sayfad&) , Hakkının çektiği şl.itü Mchmf:d J....li 
n eye k ı :z a r la r.' 21 /12/930 gecesı saat 2 de Erbaa· olunmaktadır. sını kesti. Kısa bir degajman neıti-ı tuttu. 

l 
da vukua gelen çok şiddetli zelzele Samsunun l:"ardunı cesinde top Eşfak'a voçti. :uı·r d~'·i'·· 12,..,ik+ .. mn 

m • • ., • • / den büyük · · · . • . . " v '""' .n.L sonra oyun ~ """!:ıi~ 
r;;; o egtn ince ı•kl• ,· ınsım zayıatıle berabeı· Samsun, 7 (A.A.) - Vılayetımız Gayet serbest bir pozisyona. giren 4. O galebesi! b"tt· 

s ~ T ~~ va~~ ~Çlkta kaldı. Vila· merkezile kazalarında, köylere varın- E§f ak sağ taraftan güzel bir şilt "' e 
1 

'· 

mu ı::.1:=,!•ıı:,lf~iY""i!lk mesleği. _ yetmııdn bu~ bır hassnslyetıe ta· caya kadar halkımızın zelzele felôket çekli. Cihad sağından geçerek dire- Gtl~EŞ 3 - lSTANBULSPOR 1 
Bütün .. hsedcyım: Jdb ederek bızım en mühim ihtiyaç- zedelerine yardımları devam etmekte- ğe \'Uran topa yetişemedi. İkinci gol. Ögleden evvel oyuna ibaşlıyan 1s-

bütün .. gun' hayır Yanlı§ söyledim larımw karşılamak için birıbiriyle dir. Vilayet mıntakasında yer sarsın Orhan sağ beke, Ali Rıza santraha- tanbulspor ve Güneş takınılan üçer 
dü;;ün gun ve bUtUn gece yangını rek~bet eder şekilde yardıma koşan tısından müteessir olan Çarşamba fa, Esad da soliçe geçtiler. sayı ile berabere kalmışlardır. 
cil:..U. eı;.~f."'= u~ itfaiye. Wilr. Havza, Samsundaki fedakiir kazasına icab eden bütün yardımlar Bundan sonra gali biyeli temin et. İstanbul aUctizııı ajanlığının in§ 
dır U a fuısıyetleri var. .. fttandaşlar.unı ayrı ayn teşekkür yapıldığı gibi ehemmiyetli zayiat ve miş olan sarı kırmızılılar hafifçe programına dahil, tek ve iki el ile 
rU~se ~ büyük bir duman gö- f'!'kinmı bulamadığımız için kendile- hasarata uğnyan Tokadın Erbaa im müdafaaya çekildiler. Oyun da bey- gülle atma müsabakası dün sabah 

_ Eyvah 
1 

BUyUk b" rme k&r§l duyduğumuz sonsuz şük -f zasındaki felaketzedelerin ihtiyaçları hucle bir didişmeden sonra 2 _ o Ga- 'halkcvi salonunda yapılmışbr. Neti-
diye tel~ • ır yangın varı ranlanmızın lblağına tavnssutunuzu için de buradan yiyecek ve giyecek latasnmyın galibiyeti ile bitti. ce!er şunlardır: 
vaziyeti 

1 
ederken onlar bir bakışta rica ederis. madde ve evyalarile inşa levazımatı 1 BESll\:TA.S 4 _ VEiı,A 0 Birind katagori.: 7.5 kiloluk ser-

- li nr anlarlar. Karahisarda Zelzele olarak kereste gönderilmiştir. Ma • . . ":. • o:. • bcst atı§. 
_ ~ ıçteıı vapur geçiyor, yahud Şarki Karahisar, 7 (A.A.) - Ev· halli ihtiyaçları ve bilhassa Erbaay:ı d ~üyllk. mnçbın evvel lıg ı:ıaçlan li· I ı Arat B J :r;: 

si
7
J UrkU:-n fır.uun dumanıdır! diye vtllsi ~am burada iki hafif zelzele yapılan nakliyatı tetkik etmek i.ize- k erı ~eş!k:~ ıle Y_efa karşılaştı. Ha 2' Nadi, K.ulcli · 

yanı ha :~ d.u~anın mahiyetini §3.· ka~dedJlmiştir. re Samsun valisi diin Ladik kazasına ~:1~ a:ının ıda·r~ınde oynanan oyu- 3: Şerif, B. J. K. 
ler. Ben~k bır ısabctıe tayin eder • Bir hasar yoktur. Son 2•! saat için- giderek icab eden tedbirleri aldırmış- .1 . ~ık~lıln! b r~ok genç OY'Jncu S ~ 1, 8 1 El Jıe· 
lik göstc.ı defa.1:11' fazla gayretkeş. ~e yeni bir zelzele kaydedilmemiştir. tır. ı e ıstırak etmışlcrdı. 1~g Ac 't

0 

8 "J }{ • 

ıa.a5 

11.35 
11.17 

23.08 
20.35 
19.79 

kaç dcfan;ck, göze girmek için bir- 7..ilcdc Zelzele 1 İ7Jnirdc 7.ıclzele Bcşil•ta~ - Mcıllııır'd Ali, Faruk, 2 Nr~. K l~r . 
görmez 01~c beride duman görUr Zile, 7 (A.A.) - Dün akşam Zile· İzmir, 1 (A.A.) - Evvelki akşanı 'Naci, Ftuul,. Feyzi,. Rifat, E§re/, 3· Ş a .~ Bu J 

1

K 
da aldı;,,~ kumandanın yanın. de biri saat 9,20 de hafif ve diğeri de ve dün sabah Bergnmad• üç defa zel Tonl:, Sabrı, /.,-,nail, Hayati. 1 ·. . en · .• · 
sında maİı b t IIlualesef her defa. bugün saat 10.45 de üç saniye süren zele olmuştur. Hasar yoktur. l'e/al - Azad, Hilmi, Süleyman, b kı""' katcgorı: 7.5 kiloluk ser 

1tfai • .cu. oldum. ve gürültü ile karışık oldukça şiddet- i tauhulun l:'anlunı Abdı~, l.tıit/i, Gars, ı-:ecib, llluh- c:st atı.ş. 
dan • ~~l ~ın ikinci hassası kol"U- ll bir zelzele olmuştur. Hasar yoktur. Zelzele felaketzedelerine yardım ic:in tcşem, llakltt, Hüseyin, 15iikrı.1. 1

· Knra B. S. K. 
10.39 
ıo.on 

Yet iyi a~ı~angın kokusundan _ ga- ~ban tem
3
lnde Şnrlri Knr:ılıisarn Yurdun Başladı yapılan tebcrrüat faaliyetine pazar Oyun mütevazin bir şekilde devam 

2
· llyas Maltepe 

gınlnrda dahnnlnndır .. Birçok yan • . . Şarki Knralıisar, 7 (A.A.) - Gi - olmasına mğmcn dün de devam edil- ~erken yavaş yavaş Vefn hakimiye- Sağ l'c Sol El llc: 
sapar sapm a. otomobiller sokağa Haydı yenıden çanlara sarılıyoruz. rt..Sundnn yardım surctile Trun dere- miştir. Viliiyetteki yardım komitesi ti almıı.ğa başladı. Sık sık Beşiktaş 1. 1lyas, M.nltepc 18.59 

_ Yangıı~\!~rha.ı: Kornalara asılıyoruz. GUçbela yine sine kadar yetiştirilen crzakın Tam· ı dun öğleden sonra faaliyetine de,·nıu kalesine hııyorır.r, foknt netice ala- 2. Kura B. S. }{. 18.29 
ctı:niş. doPosuna sirayat yaya kaldırımlardan geçerek yola de- dereden Alucra ve Şarki Karahisar 't~lmiştir. 1stnnbulun telx'l'rı.i yekfınu- mıyorlardı. Üçiincü ,.c dördüncü kat · ·· _ 

vama başlı B .. l lk. d k"k k l b" ·1 n 'kt d ı egorı mu Veya: daha kayı:;:z. b 
1
oy ece ı a ı a ila~a ar:~:ı bsurcti nakli için Giresun dn~n ekıred~ı yonu geçeceği tahmin c- b eşı · ~şb a,Jta seyrek olmakla be- saba.l::alaıında. Güzclescr kardeşler ile 

_ y ış u unuyoruz. ,. ayeti ıca eden tedbiri almış ve bu ılın t ır. ra eı ra >ı llhıeıı çok daha tehlikeli Georg ve 'l'alat temay·· tın· 1 d 
anan Y d Y "d 1 il • · · d k" k 1 d uz e ış er ır zin er e gaz yahud ben enı en arabalar uçmağa başlıyor. ma mat a Tam dereden Şarki Kara- Şehrımız e ı doktorlardan b:ızıhrı a ııı aı· yapıyor u. BE..~İK , 

V var. • Çok şükür başka bir maniaya tesa • lilsar yolunun daimi olarak açık bu- gönüllü olarak felaket mmtakasıı.a Bıı akınlaı llan birinde Sahri Vefa 
06 '!AŞIN SOKAK l{OŞUSU 

_'.'Y~. düf etmeden yangın yerine erl§İyoruz. lu1'durulması ~in edilmiştir. Bun· gi~ek arzusunu izim· etnıişlcrdır. k~~""i. ön~deki. bir karışıklıkbı çok ... ~>iktıış klübünU~ bu ~evsim dör" 
tip atı !dlar tulu§ıııuş diye kesdi. Hakıkatcn bina alevler içinde derhal dan başk? fcfaketc uğrıyan köyler Dıın .v~pm1a Gönderil•n Yanlını m~ıe..sıı· b!ı'..'~?'.et aldı ': kalecinin au.ıcll ~cfn olarak ~aptıgı sokak k'.'" 

H ! . ıar. tertibat alınıyor. Bu sefer de terkos halkının ınşclenni ve iskanlarını te. Şehrım1zcle toplanan eşyalarla Kı· elınden du urdugu topu aglara taktı. §~su dun Beşıkta.'ıla 4.000 met:rclık 
_an~ bıraz clnha gayret etsel . musluklannda su yok? min için köylere memurlar gönderil - zılayın habrlattığı mühim miktarda Vefa yine hakimiyeti ele almakla bır mesafe üzerinde yapılmıştır. Baş-

ler siy ~lan mağazada tutuş er:. Bu sefer civar sarnıçlarına hücum. m~tir. çadır ve malzeme dün Karadeııize beraber bdrsiz n!:ııılar yapıyor fa- tan so~n kadaı· çekişme halinde ge-
Vey:: k~Yllnlardan kırpıı~n ~- Bir taraftan buralardan su tedariki, Amerikıın H.n.sta.lıanesi Sertabibi giden İzmir vapurile sahildeki zelzc- kat bu h~kiruiyet kale önlerine sira- çen ?ıusab.nlcaya 18 atlet iştirak et· 
_ Tut § r. diğer taraftan biriken halkı da<rıt _ Vnzlfe Bru mda ı le rnıntakalanna gönderilmiştir. Gi- yet edcmıyordu. ?ıı~tir. Musabakayı Remzi 14.55,2 

kumpan U§an g~ar Standard 
0

. ma, l{ıf an1amıyanlarn laf anla~mn Ankara, 7 (A.A.) - Harcketiarz 1 
den eşyalar meyanında Ford kum • . 23 ün_cii dnkilrnd soldnn yapılan ılc kazanmış, ikinci Necib, Uçllnrü 

Vcya:Yasına aıddir. ıl insanı çileden çıkaran şeylerdir. ' fela~eti karşısında !stanbuldaki A. pan~a~ının tcberrü ettiği 5000, lim- bır Beşıktaş ukınınd~ kaleye yakla- Seyfi: dördüncü Todori gelmişlerdir. 
_ So T Şunu da knyd de . k" b". b. merıkan lıırntahanesi sertabibi dok. hk ıkı kamyon da bulunmaktadır. şan Eşref havadan bır şütle ildnci Atletızmdc gösterdiği faaliyetten do-

n clgrar C yun 1 il ına gc ş .. ~ ll' L~ n,.,..·ı t r· •• l • LutuŞinu d' • ~tesinin ind 
1 

. rek geç haber verm k k~f" tor epert, hukumctimizc müracaat ır ı';e7.l1Ct ll"Y''tl Ankarayıı Gitti ~ı' aş go unu yaptı. Devre 2 - o ayı Bcşıktaş kliibünü tebrik eder 
Bu k ~ ıyebılecckıer. e en bulamamak l' .. 

1 
e, gerde • a 1 su ederek mesai arlcndaşlarile birlikte Şehrimizden 5 kişilik bir eczacı Beiktaş lehine bitti. muvaffakiyetler dileriz. 

oku .,
1

_ Y ızunc en yan ıgı zaman f A ek b" d .. . tc de k . •':"'1a hassasiyet· itfaiyeciler de en 
0 

nı· kU h"b- cluket sahalarında kendilerine vnzi- ı ı e dun nkşamkı trenle Ankara- lkinci devrede Vefa daha seri o~·- VOLEYnoı .. MilSABAKALARl 
etıdısın ·· 1 Yemek- ' az m n sa 1 f nı · · · · ya h k t tm · t" B 1 ·· • ., ken her gosterir. y: ....... k leri kadar müteessir olu 

1 
T br·r- e ver uesını nC'a cylcmış ve bu ri- arc c c ış ır. u tren e kul - ıınmaga başladı. Muhtesem on birin- Diın akşam BL·'-"O!!'lu halkevın· de 

zaman f ~e Yer- r ar. a 11 bil ... ak b" · · liyctr "kd d l · ., ~ YaPan Galib cvkaıaae Yemekler binaın sigortasız olması ~artile .. Ken ca )'u ır scmpatı ıle knrşılanmış· 1 mı ~.r a '.na ~~e ,.e yardım cı da~dkada kn!cci ile karşı karşıya yapıJa.ı. ,.0ıeybol müsubalmlnnnın 
olur: dayıya, bazan t.:ın dilerinin hiçbir sun'u t.-ıksi l . 1 tı. eşyası da gonderılmıştır. kuldıgı halde fıı"Sab kaçırdı. ncuceierı şunlardır: 

D 
ça dığı halde kül ol b" ren ° ma- Bu taleb ilzerine doktor Şeperte Dınnlııpmarl:ı Gf'lcnlcr On sekizinci dakıkada orta muhaci 11' 1ı.L~SPOR _ SENJORJ 

- ayı gaJ ba an ınanın yanmasın Kız 1 .k. K d . d k . f - l..n. •:.. biraz k ı bugün aldı~ ~ da sanki onlann da m .~ b" ı ayın ı ı numaralı yardım hasta- .. ~:-1 enız e ı ırtına yi.iziindcn 2 mini gart iyi dt>Steklemiş olan Be-an~ık ! gın yag varmıs gı"bı· mu··tc . an
1
e'

1
1 ır suçu hanesi operatörlüğü tevdi edilmİ" ve gunluk bir tcehhiirlc clün saat 8.30 ı:ıiktas sanlrahafı F'cyzi vole b1•1• ş-ut 1l13çunC'lt Kategori: - n :. cssır o ur ar. .. '$ ~ • - - 15 ll - 15 S · · iki bırakın ayı YCllıeği biraz bugun yanında ikisi kadın olmak ü7,e. da lımaııınma gelon Dumlupıııar va- le Uçihıcii llcı;iktaş golünü yapıyordu. al'b ' enJorJ sette 

Gaij~§&n! fazla ateşte ·-... ...... ... .. ~~::::::.::.: re üç ~istanı olduğu hald~ Ankara. ınını Sirk'.'."i ~htııuında kalabalık 40 ıncı daldlı~d~ . Eşref topu sü • g 
1 

• • • _ • • 
D h dayıyı 

0 
za _ . , dan Sıvasa hareket etmıştır. Doktor bır halk kutlcsı t.amfındnıı karşılan- rerkeıı ceza çızgısı ıçinde diişürüldü. ÇEL1hKOL - MEClDİ\.""EKÖY 

r al ateş kesilir: ınan gorıneyin. J ,Q PO n k Q b; ne Si• Şepert ve arkadaşları istasyonda Kt- mışt..ır. Bu vapurla şehrimi7.e hi~bir Penaltıyı Sabri çekü. 12 • 15, 15 - 11, 11 - 15 Mecidiye 
tı - ~cğcnın.:yorsa.n zılay Umumi Merkezi erkanı tarafın- yaralı gctirilmcmifjtir. I Dört gol yemesine rağınen Vefa kiiy gnlib. 1 s~zde.ı1 gayrı! di ~z Y~eyin! Bık- nin vaziyeti dan 11ğurlanmı~l1r. Ordu \'C Girıısun ha valisinden ge- bir türlii saha Ol lasındu lıozulmu '_ Hi.ri11ci kafogmi: 
<:an t!a.ı~ceiliğin en ~~~ı: çıkışır ki.. . JMıa.nda Vanli~·t·t lcnlcr çoktur. . yordu. J4 i.irıeü dakikada kaleci .Mch· rVK. M01IEND1S _ ÇELJKKOL 

b 
.... hırı de soirukk 

1 
cı vasıfların- To~yo._7 (A.A.) - lyı haber alan Erbaa, 7 (A.A.) - Erbaaya me- . Bu yolcular mşııat malzemesi \'C med Alinin s b'biyet verdig-i bir faul 

UY\.ik t 
0 

anı olın..,,,...__ mahfılle J dah"l" b Ih · · 4 - .15, 10 - 15 Yük.Bek Jlühcnd~ 
1 

a ~ler kal'§Un u.n.uc. En kı r:ın apon ı ı vaziyeti hak mur edilen Samsun vali muavini ı assa çıv• yokluğu yüzünden fela- den Vefa bir penaltı kazandı Fakat mchtcbi galib. 
ça ışabilrnelt için k n~ yılmadan n?a söylediklerine göre, Abe kabi- Samsun Halkevinden on bir kişilik kete uğrynn vatandaşlara barakalar - -=--===·===================::::;; 
lrıak ge ço Soıhılc k nesmin Ak "beti h kk d ı · b" 1 adı - - · · berıı rçekten Ul. o anlı ol- ı a ın a ttihaz edı- ır yardım heyetile Erbaaya gelmiş, yapı m gını soylemışlcr<lır. Bu yol v d • 
k ~.sanki hac:l"zırndır:. Bununla lccek lmr~, en ~eç kanunusani orta- ?crhal yarclım komitesi kurularak cular:ın anlattıkla~ına göre Giresun ene 1 k mu•• ı A k t 
d <!ndılenne cilve ısat nıutemadiyen sında v~nlecektır. ıaşe, iskan, eşya tevzii, enkaz kaldır- ve O~dl!~a baz~ \'JCdansız muhtekir- ı a a 1 

en çıkaracak h:r;~ar. lnsanı çile •. Bahrıye Nazırı Yoşida dün, Abe ına işlerini tanzime bnşlannuştır. lcr bır kılo çivıye 90 kuruş gibi in -
Yen tcaküb eder ıseıer mütemadi- ile yaptığı uzun bir mU18.katta Bnş- 30 yataklı bir revir kurularak ya- safsızcn bir fiyat istemekten ı.;ekin- 1 ( Bastarafı ı incide ) 1 Rusyaya bir ·ı tar nh" t• 

Bi d · vekil •t ·d lıl memişlcrç) · B k" ·ıA t t \., ı · 
1 ı m ıye ınde oldu b .... r efasında ş· . e gı gı e art.an muhalefet kar • ra arın tedavilerin ba.5laruldığı gibi . . ır .. u ı ı vı ayet s an .... u tabakat tebarüz ettiriyorlar. '-faca - '?unu iliivc cyl"' ktcd" • 

UYticek bir y ışb taraflarındaki §Isında kabinenin halihazırdaki \'azi- 29 ağır yaralı da Samsun hastahane- komıtesıne müracaat e<l<'rek <;ivi is- ~istanın Rumanyndun olan metalib·1 ' l•'--··uı· G !11c1 •• ır. Yola angı ti · · ted ·-· · · ·· · ' · ıau .. z a:ı:c • .c erınuı Ters· 1 • 

b 
çıknı,1§bk y na YetiŞınek için ye nı nasıl gördüğünii sormuştur. sine giinderilmiştir. Hükumet bina_ ıgı ıçı~ dun I<aradenı~~c hareket b bahsindf', Mncaı istanın şiddet yo- Pnrjs 7 (A.A) .. ır en 

er v · · angın b" T k · c<lcn lzınır v ·ı k .. ır tr ·k ı · -· • ' · - Havas .erıJdiği iç· . ıze geç ha- o yo Şinhun ga
1
.ctesi bu hususta sının ve JUndanna dairesinin sağlam . . ..npurı_ c . u. ıye ı mı - u ıle degıl sadece lıakka dayana • Matbuat h 1~ . " '"•nıııc 8anııı§ ":,~1e"._lcrın binayı .... Y>zdı/lı bir yazıda, bahriye nazın olduğu anlaşıldı. Memur lnr bu rad• darı~~ Ç"'

1 gondcrdmıştır. 1 rak ;oı c<l i klerini almak emel inde bu- Voncdi kte u ;;,';:';- i . 
latikliU e ld . dugu bildirilmişti, tarafından yapılan bu teşebbüsün vazifelerine başlamı,ıardır. Ana cad- Dun g<:Ien bazı yolcıılarm anlnthk· 1 lunduğu ve samimi duygular besle • Haric' N Cs C nno ılc Macar 

geçerken p ac esind n yıldırım .b. Y~l~ız hükumet mahfillerinin değil delerde ki enkaz temizlenmekte ve bir lannn goı:e, halk gerek Giresun ve diği belirtilmektedir. pılan ıy:ı: kazın . aky arasında ya· 
l~l'dan önU.:::'akk.apıda yan soı!'ıc'. bütu~.mebafilin nazan dikkatini cc1'. iş üzerinde ellişer kişilik mUteaddld gerekse mvnrındn çadırlarda, bara- Auıcriknyn Göre niş hi~~k~s •:u;:ıı mn~uatında ge· 
eır ııru1ıaııı C k .c Yük dolu bir ınuh betbgını, çlinkü Bahriye Nazınnın ekipler de,•amlı olarak çalı§maktadır. kalarda ve açıkta yatmakta ve evle· Ncvyork, 7 (A.A.) - lacııristan p ti p " . ınktndıı. 
lnlığı İnletir ı nıasın ını? Canavar a· şimdiye kadar Abe kabinesi hatala- Baı·nka inşaatı devam ediyor. Yüz rıne gırm~ğe biı· türlü cesret ede - ve İtalya hariciye nazırln~ı arasında- Bou~ ~l· ı~ı~nk~azetcsiııde Lucien 
ken araba Y~lçanlar camlan titre~~ ~.nı. birçok defa sükfıtıa geçi~rdi- barakanın in§aaU ikmal edilmek Ü·ımemektedırler. ki görüşmelerin clıcmmiyctini tcb~- "P:':ya ı)oı ~· r 
da duru.. . un hern de tam ortas gını söylemektedir. zeredir. Tifo al~ını düz ettiren "New-York Tlmes gaze- rn" d tnnkı~ . _er ı~le Moskovn a· 

l 
•erdı. A '!._, • ın- ,, . y· 1 1 .. . . .. 1 . . " ....,ın a sımı Uzenne So ~ u 

r rleği f 
1 

"~ılık bu ya ak - __ l!..rbaa merkezındc halk tamamen ıne yo cu ann soyledıklerıne go- test talya ıle .Macnnslan arasında- Bi r·· M . ' V)e et 
ftenleri ";,, nıı • haydi oı:..: ~ı tc. Şuun : çadırlar.ı yerleştiıilmiştir Açıkt:ı re Fatsede çok miktarda bıhribat ki boğlann Avnı1mda ihtilAflıı.r in ~ıgı acarıstaııa komşu olmuştur. 
lcr. işte: rak nr1tn arkaya : ı~er l::" k;ıruıc kalmnmnsma büyük 

0

bir ehem· olduğu anlaşılmıştır. kişaf ettikçe swnımılcşbğlni kayd..: bil ~~
8

\100~~keti, bir gün Veya Ö· 

dcnıek Oldzantan Çileden çıkma ur u- r ;z·n G il . miyet verilmektedir. 53 koyde de i~- Evlerin çoğu tamamen yıkılmıştır. mektcdir. l brgl unkı ın)cı ır "Kareli berzahı,. O• 
.. uğunu c • nın ne nera eTt . ~ ~ F ts k k l . . a ı ece o an bu hud d d" . lnUthi n •Yıce anladun .,. __ ~ ler tcşkılatlandınlmış ,.e ayni suret- n e arn o unun Uzennde bulunan Ga?.ete, ltalya ıle Macaristan tara- k 1 u u en ışe ıle ı sabılcşiv · ..uısan (r. t f 

4 
.. .. . . b .. rk to k f . . arHı aınal\tadır. DiıYer taruft ! 

ar durı:n d ,,or. Kornalar . •as ara ı uncu sayfada) te :faa1ıycte gCÇlrilmiştir. uy 1 prn p:ırçnsı kopmuş ve ından takıb cdılen sıyasctin Balkan t 1 d 
0 

an • 
k" a il.il Çalı , Çan- rnıştir B"T· birçok b" ü t k l d . aya a g rck Mncnıistano. rck lln? Araba b Yor. Fakat ne rnüm ve : ~ un askeri mütehassısların Atlanarıın l'eherrünh ~~u. arı oprn altında bıra- ar a bır sergüzeşte guiıımcmesi için numun •a n d ;. . • ge se 

:Sunun . Utıın Yolu kaplannş mUıınhıdlcrin heyecanla itiraf et- Adana, 7 (A.A.) - Adanada 1o1a. kanık mu hım telefata ııcbeb olmu~- ın ~ :\ ogru hır Sovyet yayıl. lıyor lo Uz tine direksi 1 . tikleri bu hat, dört mUdaf 1 tt U ket?.Cdeler için ııakid ve ayniyat "' • tur. Şehirdeki halk arasında salgın • fclAkctzedcler için her türlü tertibat b'~ı~ı. ıyı arşılamıyacakbr. Denile -
Çıkıu~rol nıobiUeıirniz yayy~~alar kın. zerine teşkil edilmiştir Oaah •.at ı b- beı rünt..ına baslandıgı· gu'"nden 7/ 1 'lhalindo tifo başladığı öğrenilmiştir. alınmıştır. ı tr .. ı.dbunn blnncn, Rumnnyn cliplo-

.J ar ve bö <l.Ji. dınrn nu ,."'·--- . quıs.. u B il . ,.. ınusısı e Buda}) e+ ·ı B \'anı ediy Ylecc yolum a nwıAWlln bUWıı tepelerini vau·ı 
1
94.0 tnrilıine kadar Seyhau Kızılay unun zenne Samsundan mühim vlenlere Aid J~mi Liste sı d-1

...: ib . cı.l .. e 
1 

e Ukrcş ara-oruı uza de - rin" .. ' 1 e- k · · lmikdarda tif · t · · · J n tuu tilfi.fları yatı~ • 
llu hAd. ·. ı, münhat yerlerini d ta be lmer ezı veznesıne yatırılan ve bu . o aşısı ıs enılmıştir. Zel- Ne rl tcııilor 1 k d t~ nnagn ça • 

riyor ı" ı~e b'.'"' iki dakik den bilmektedir A 8 ~ ez r • merkez namına Ankaraya gönderil • zelenın _ertesi gOnü müdhi§ bir kar Zcl•.cle mmt:ıkalannda akraba ve 
1

~~ bı 11

: ":""' Wııa binaen Vcnedilı 
knd~· ~~ıyecillkte iki d~f~aYbetti. büyük bir ~~te sk~~r~ nrasındalmia olan 29.704 lira naki dile teber- yağmngn başlamış ve köylerle olan yakınları olan binlerce kişi henüz bun ~~ennın mıhverlni bu gayret 
aöyJenı ~Uhinı bir zanıan aıu~ ne Jşt.e, kil Uk ma tir. rliat ve milbaynattan felaket sahası- yollar t:ım~m:n kapanamk muva - lnrın akıbetlerinden bir haber alama- be be ıyor .. Bu!§ kolay olmamakla 

O .:ge hacet görmUyoruoldugunu ran . ç . ve ~akat gayet malıi- na sevkedilen Seyhan J{ızılay merke- sala kesılmıştir. dıklarından cııdi§e içinde bulunmak- ~l~ tchlikenın Mncnrları daha 
ectıy gUn aksılikler Yekd'· ~· ord e ve ihtımnm ıle hazırlanan Fin zi ambarlarına konulmuş bazı erzak Dün'kü Trenle Gelenler tadırlar. Bu 7.avalWar şehrimizo ge :Z ı k ~iz ve Rwnanyalıları da da.-

Ordu Arada IgerJ.ni takib USUnun en mükemmel crall D'" k.. Erz" ı tr - n ço ıtlUifperver hal ı· eği ltikaYl t~ kaybetti-·ınlz . bu zatı . . gen eri eşya ve leva.zunat bedelinden 20.000 un u ıncan trenile felaket en en va vapurdan çıkan yolcular- Romnda . . e ge 're: baıııru b'~İ!fl etınek için §:ör! ilri da kin .. erdir. Kmıse, kızıl ordu ma· Ura ceman Adana tcberrilnt teslima· mıntnkııınn~aıı bir çok vatanda§ları • dan malfimat istemektedirler. Erzin. ınllhim lümld edılmcktcdir •. ~en 
ı r inli UsbUtUn hız Verdil er a:,a- ~. ~~n. ne §ekilde idare edilece - tı 49.704 liraya baliğ olmuştur. mız gclmıştir. Fakat bunların arasın- c~ hatt:ına demiryolları tarafından sarab o an eey, Sovye~e: Bırli~ Be 
ilcnbi Y~~· .'.1'aııı haııınına g ~~o~r- gım bılmıyor. Fakat Fin kıtaları sil· Adanayn l'orl.,.tırilon Felilketzedel<·r da Y"".'.lı yoktur. Diğer taraftan ev· bıl~t v~lm~esi vo zelzelo mıntaka. Ma~ar,: tnan;;'" 1 ctüği takdırde 
ce re onumlizd .... 1·' e . Bır- baylarının, yilksek kı . . ' A velki gun gelen 173 vatandaşın hep- sı ıle suratlı telgraf muhaberati t s ın m sa emetpcrver kal -

n fren Yapa-'-'"'" arabaların Yeni tedir B ymetinı bllın ;'k- dan~, 7 (A.A.) - Adanndn bn- si Kadıköy kaymakaml - •-~' d si do mUmkUn olm dığı i . b esi- mnsı ve Rumnnyaya zorluklar ilave 
~elinı ·~durduk! • • u sebebdend· k" H 1 · kılmak üzere istenil · l 500 f ıgı w.nıım an a çın u znval G te ll:ıi? Biz annı gönni ki ır ı t! sıakido- mı§ o an e- otellere ycrleştirilınl§lerdlr Bu vatan lılann vaziyetleri bUsbütU . , - aze yııZ181nı 3öylc bitirivor: 
• fer de bir do dUrdUk, Meğer hu ay~.;::, m~idler, "Bu ?arbin ~etzededon 7/1/:'40 tıırllılııe krulnr da§lann Haydarpıuın lisesi;.;. üst ka l<l§Jllektedir. n milşkti,. ''~.'cmN<ıdır.,, . 
\:arp~ b-nnıvayln bir otomobil va:ff C00&'1 ve Sovyetlcnn mu- danaya ~ felaketzede geJ.miHtir. tına nakilleri düşünWmektedir. Bu sebeblo vilayete v 1 Rwnnnya lngilLerc ve Frunsa t.-ı· 

Öp lıab...,;.y°ı'..u tıkaımuıı. daim ok ~Yllcağı,. miltalc:ıımu 6"1'· ~~ Millı Yardım Komi"."'i ?":a· !Bugün Geleook l'aralılnr mOrncaat eden milteadd~t:::r:ırı mfmdan ganı.?ti od lmiı;tir. IL>lyıı do 
e ! ektedirlor. ın ~ ?yrılm~f1 ko~teıe.ı: elile ıstik- Öğrendiğimize göre bugün sabah- hUkO.met vasıtnsilo yakının sc er n.~ istıüiyı 'U'fjı muJuf, a erı 

~'Lc':arnl Stawc bal, ıskaq ve ın~<:1'1 temin olunmuş- leyin erkenden Haydarpaşa.ya yenl betinden haberdar edilmek~ lkı- <liB681lo hıırekct et t. i t.al.dırde 1.,un-
,, tur. 8 1/940 tarihınde ~elmek üzere bir yaralı treni daha gelecektir. Bu mil1erdlıw rmf i e - dan bu bol?"rl" h-ın rın mildafam:::ı n:ı-

c:ık föyda gu .. ·~t>ılli .,, 



llaldle : 8 

1 2 ! 4 s 6 7 8 9 10 

!I J ı ı ı ı ı t• ı 1 
~ l ı•i , __ ı_ı.ı 1 ı•ı 

,.,., 1 1 1 ı•ı 
-, 1 1 1 1 ı•ı 1 1 

1 ı 1 ı•ı•ı 1 ı•ı 
1 1 1 ı•ı 1 1 1 

7 ,., ı•ı 1 ı•ı 1 1 

lstanbul Letaztm lmlrli!I 
Satınalma Komisyonu ilinları 

2000 adet bakır kapaklı bf;l.la·aç a
lır..ccaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 15' 
1 / 940 pazartesi günü saat 15 de Top
hanede Levazım amirliği satınalma 

komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 10240 lira, ilk teminatı 763 li-
radır. "577,. "172,, 

••• 

YENJSAD4!! 

Şeri evkatı en d9iru gösteren, Hicri ve Rumi kısımlan ile, hava 
değişmelerini, gür;el fıkralan, bayram, yıldönümU gibi mühim gün
leri ve her sayfanın arkasında yeni bir yemek tarifini ihtiva eden: 

RESIMLi AYIN 1940 DUVAR TAKViMLERi 
Bitmek üzeredir. Derhal sipariş ediniz: 
Bilyük boylar (Tablosu ve pıilıl ile) toptan 15 Kr. 

Orta ,, ( n ,, ,, ,, ) ,, 12.5 Kr. 

Küçük ,, ( ,, ,, ,. ,, ) ,, 10 Kr. 

Adres: Reelmll Ay Malb• ••• T. L. Şlrketl-let•nbul 

Eminönü Kazası Yardım 
Komitesi Reisliğinden: 

Felaketzede yurddaşlarınııza nakden \'C aynen yurd~nı a ı zusun· 
da bulunan muhterem ve har..!iyetli halkımıza yardım kabul edilen 
nahiye şubelerimiz aşağıda arz ,.e ilan olunur. 
Merkez nahiyesi : Liman hanı birinci kat Kızılay merkezi 
Alemdar ,, Soğukçeşme Alay köşkünde Kızı!ay fiUbc ·i 
Beyazıt ,, Vezneciler Mal(ılgaziler bitişiğinde füzılay şube::' 

ve Kapalıçarşıda Çarşı 13ubesi. 

• , ı•ı 1 1 1 1 ı• 
1 1 1 ı• 1 ı•ı 1 

500,000 adet büyük madeni düğme ,., Kumkapı ,, Nişancı caddesi Parti binasında Kızılay şubesi 

9/1/ 940 salı günti saat 14,30 da Top- Ist. L v. Amirligv inden: Kü!;Ukpazar " Unkapanı Zeyr~k C:lddcsi 24. Par:; 
hanede Levazım amirliği satınalma Kızılay şu besi. 

ı~~~~~p~~~~~~- 2~.~ili~~~~iwç~~m~Mg~~™~~i~~555555!!~~~~~~~~~~~~5::~~ SOLDA..~ SAOA: nacaktır. Nümunesi komisyonda gö- nacaktır. Bu ekip on beş günde bir gündüz ekibi ile tebdilen çalışaca~tır. j w 
ı _ Anadoluda bir göl • Çok değil. rlilür. İsteklilerin teminatlarile bera- İsteklilerin aşağıda yazılı vesaikle Tophanede iki numaralı diklmevi mU- ı İs 

2 - E kek - T nıİıak manası- her komisyona gelmeleri. dürlüğüne müracaatları. tanbuJ 
r ers ya.r .. 579 .. 173.. 1 - İstida, Belediyesi ilanları 

na~fu-B~~~· ••• ' ' 2-~~~m~~dakh~n~~v~k~~ ••••••••••---~~~----~---••& 
3 - Tifo ~ı klğıdı. "1074,, "119,, · İlk Tahmin 

t.eminat bedeli 3-~buk - B~lanı~ Altm~beşbinadcl~mer~g~ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 4 _Tartı aleti. Rabıt edatı. nlınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi ·-·----··----------------••lllııı. . . _ 0/ 1/ 940 salı günü saat 14 de Topha-
. . 

260,52 3473,58 Mezbaha ve koyurı ta<ht kapılarından denize kadar 

5 - Bır çıkolata markası - Bagış- ııede İstanbul Lv. amirliği satın alma 
lama. komisyonunda yapılacaktır. Fabrika 

6 - Ses - Bozmak. malı nümunenin tahmin bedeli sek -

7 - Fransızca. bir harfin okunu- sen beş kuruş, KastaN~~nu m~lıknın 
yetmiş altı kuruştur. umunesı o -

şu - Birdenbire. misyonda görülür. isteklilerin temi -
8 - Kadeh kaldırmak. natlarile komisyona gelmeleri. 

9 - İnsan - İsim - Bir nota. • •• 
"578,. "174,, 

10 - Cesur. 20,000 metre gergi ipi alınncaktır. 
YUKARIDAN AŞAGI: Pazarlıkla eksiltmesi 10 1/940 çar · 

. .. . !}alllba günü saat 14 de Tophnnede 
ı - Bır sus - Senede 12 tane var- Le • . 1.-. tı 1 k · 

vazım amır ıgı sa na ma omısyo-

dır, r.unda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
2 - Bir hastalık - Ayağı değil - 1600 lira, ilk teminatı 240 liradır. Nü-

l sim. ınunesi komisyonda görülür. 

3 - Perde - Beyaz. 
''f>80., "173,. 

••• 
4 - Jstanbulun bir semti - Belli 3 adet bü~ yazıhane 

etmek. 6 adet küçük yazıhane 
5 - 13ir hayvan - llave. Yukarıda yazılı 9 adet yazıhane 
6 _ K saltılmış bir js im • Çıkar- 11/ 1/ 940 perşenıbe günü saat 14 de 

ı Tophanede Levazım amirliği satınal-
mak. ma komisyonunda pazarlıkla eksilt -

7 - Bir nida - lstanbulun bir say- ·nesi yapılacaktır. Nümuneleri Sirke-
fiyesi. ( ide Levazım amirliği ambarında gö-

8 _ Islahıhal edilj. ~ ülür. Pazarlık için isteklilerin belli 
t:.aatte teminatlarile beraber komis -

9 - Haksızlık yapmıyan - 7~an - yona gelmeleri. "581,, "176,, 
Bir nota. • • • 

10 - Bir sporla uğraşan. 13,200,000 Aleminyum çadır düğme-
si. 

EvveJki gOaktl bulmau•ıııa baJli 4,000,000 Küçük kapsül 
800,000 Büyük kapsül 

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 800,000 Tek dilli çıkrıklı to'ka 
1 1 1 M D 1A 1 D 1 A ı K 1 O j Ş l 200.000 4X8 perçin çivisi 

• 1 • 
200,000 4X8 orta perçin pulu 

R O R:AIDIAINI ıA 200,000 Köprülü sürgü 
T E 1 L I A 1 F 1 t • •ı 1 1 N 200.000 Köprü.süz sürgü 

t 1 1 1 ı 1 1 1 - 200,000 Kesme kanca 
L A M A L M .\ K 400,000 Perçin çivisi > Matra 

5 H!A MIA l • . MIÜ B IA IH 400,000 Perçin pulu ) için 
A. •ı 1. ı K I R I E I B ı!l lM I A 800,000 Fermejüp 

1 
600,000 Madeni düğme 

L 1 A •ı•i E 1V1 A l•ı E 1 R Yukarda yazılı on üç kalem çadır 
• B l• I T 1A1 L 1H1 AI• A ve saraciye malzemesi 12/ 1/ 940 cu-
MI Al L IAIYfAT• MIU!M raa günü saat 14 de Tophanede Lv. 

1 t:_IDIAIN IAI• ~ !AR-I t fınıirliği satınalma komisyonunda. pa-
. . . . ..... . ::arlıkta alınacaktır. Hepsinin tahmin ============= bedeli 81,272 lira, ilk teminatı 5313 

---- -------- -• 
1
ira 60 kuruştur. Nümuneleri komis-

[ Askerıl.k İşlerı· ] J Onda görüliir. İsteklilerin belli sa -
_ _ · ıtte kanuni vesikalarilc ko1nisyona _____________ _. . ~elmelerl. . "566,, "90,, 

Befiktaş A!ikerllk Şubesinden: ••• 
Şimdiye kadar askere çağırılmamış 

Adet 

ve çağınJdığı halde kanuni herhangi 500.000 Kemik düğme (Baka · 
lic) 

bir eebeble geriye bırakılmış veya şu 5,000,000 Madeni biiyilk dUğmı 
beye gelmiyerek bakayada kalmış ve 600,000 Elbise çengeli 
henüz askerliğini yapmamış "316 1,400,000 Madeni küçük düğme 

, olan yolların harçlı parke kaldırım inc:ası 
407,58 5434,40 Beyoğlu Şişhane meydaııı Çocuk bahçcsı civarındaki 

yolların parke kaldırım inşası. 
İlk teminat miktarları ile tahmin. bedelleri yukarda yazılı işler ayrı 

ayrı açık eksiltrneğe 'konulmuştur. ihale 1811 910 perşembe günii s.ıat 
14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talihlerin ihaleden 8 gün evvel Fen 
İşleri Müdürlüğünden alacakları fenni ehliyet ve 939 yılı Ticaret Odası 
vesikaları ile birlikte ihale günü muayyen saatte Daimi gncümende bu· 
lunmaları. "'14,. 

Askeri Fabrikalar Satm Alma Komisyonu Ha~ıarı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez SatmaJma Komisyo -
aundan: 

300 ton % 75 - 78 lik Ferro Mangan alınacak 
Tahmin edilen bedeli "56745,, lira olan 300 ton 7o 75 - 78 lik Ferro 

Mangan Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma Ko -
misyonunca 15/ 1/ 940 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla ihale edile -
cektir. Şartname "2,, lira "84., kuruş mukabilinde komisyonda verilir· 

. ., Talihlerin muvakkat teminatı olan "4-087,, lira "25., kuruş ve 2490 nu • . ·~·ı· maralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla· 

~ . .;·:, • kasile mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. "187,, 
~~fi~~~~~~·]-~· 1 rma ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına dair Ticaret Odası vesi· 

r~.,_-~,._ j ......................... ... . 

• 

T. IS BANKASI 
1940 kliçük cari hesablar 

iKRAMiYE PLANI 
Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbara.sız hesaplannda en az elli liran bulunanlar 
k-uraya dahil edileceklerdir. 

r • 1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Lir~lık = 2000. - Lira 
3 " 

1000 " = 3000. -
" 6 " 

500 " = 3000. -
" 12 " 

250 " = 3000. -
" 40 " 

100 " = 40CO. - " 

. i Paşabahçe ! 
15 Tuğla Fabrikası i 
11 1 
1

• Eskidenberf höyük bir töhreU olaa bu milli miieueee Ud 1e11e- • 
• denberl )'enl ellerde şehrimizin en aağlaiıı ve ea rev~ta preee ve • 
• kerpiç tuğlalaruu imal etmektecllr. Her nevi lnpat içba tok elve- • 
• rfşl.I \'e kınklllZ sağlam tuğlayı ancak: • 

!. ! Paşabahçe Tuğla Fabrikasından 1 • • j • Tedarik edebWrslnlz. Tuğla almak laUyen lnpat aalıJblerlniıa • 
• bir karar vermeden evvel bir kere de Paşa.bahçe tuğla tabrikuı • 
• mamuli.tmı görmeleri menfaatleri lktızasmdandır. Tuğlalan • 
• yerinde görmeğe vakitleri olmıyan iat.eldi.lere, vereoeklert adreee • 
• nUmnne de gönderlleblllr. • 
~ Telefon: (SO) dan (68) i arayuus. fi 
~ ••••.•••••.••.•••••••••• -

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 
1 - Talibi çıkmıyan 17 ton manganez pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (4930) muvakkat teminat (369,75) lira ollll' 

pazarlık 25 lkincikanun 9-10 perşembe günü saat 16 da Ankaracla P. 'f, 
T. Umum Müdürlük bina.Eındaki satınalma komisyonunda yapılacakbr. 

3 - İsteklileri muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubu ile kanuni vesikalannı himilen mezkflr gt1n ve saatte o koıniJ· 
yona, şartlan öğrenmek için de her gün Ankarada P. T. T. Levazım, :tr 
tanbulda Kınacıyan hanuıdan P. T. T. Levazım Ayniyat şube miidUrltil" 
leri~ ~a!l.t edeceklerdir. ..6626., "10726,, _ 

" . _ " Yukarda yazılı dört kalem malze.. 
i!oğunıdan 335,, dahıı dogumuna ka me 9111940 saıı günü saat 14,30 da Hayvan sağlık memurları ve 
öar topçu sınıfına ayrılmış erat der- fstanbulcla Levazım amirliği sabn - müdürlüg"' ünden : 

75 " 50 
" = 3750. - " 

Nalbant mektebi 
. - . alına komisyonunda pazarlıkla ek -

ita! sevkedılecegınden hemen şubeye ııiltmesi yapılacaktır. Nümuneleri ko- ııtktan Tahmin Tutan tık teminat Eksiltme.U-
a&eJmeleri ilin olunur. ıniayonda görülür. ı.teklllerin temi- .MUua cİll8İ Au Çoğu fiyatı Ura Lira GUnU s.atl 

210 
" 

25 
" 

= 5250. -
" 

============= nat ve kanuni vesikalarlle belli sa- Ekmek (l. inci) 6000 8000'---10- .-n-a-rh--8-00...-----6-0 ___ 2_6_/_l /_94_ 0" 
~ ı!.tte komisyona gelmeleri. Tar1riy~ lı Bankcmna para yatırmakla ycılntı para biriktirrni§ 14., 

wc•AM;t#W*9'S_ .. 559,, .. 10881,, cuma • 
olmaz, ayn' zamanda tafüntıi de denemif olur.un'". Mektebin 940 mali ekmek ihtiyacı eksiltmesi açık olarak yukarı-

A 
L ft · ... yazılı gün ve saatte 1stanbulda Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muha • 
n~N~ i li~~m·~~~~-~---••••••••••••••••~----~ se~li~~m~da~~~~~*~~~ 

llr. Pazarlıkla eksiltmesi 9/11940 =======================~======== saatten evvel teminatlarını vezneye yatırarak komisyona gelmeleri 

AKBA ı~~u~t~~Tu~an•~ ı••••••••••••••••••••••••• ·~~. vazını amirliği eabnalma komisyo • -ii~iiiiiiiiiiiiiiii~mmiiiiiiii~~iiii~iiiiii 

Kitapevl - Ki.atçılık - Türkçe 

t 
ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kit.alt alpariflerbıi en dofnı ya
J&ll bir yerdir. Erika ve ideal 
JUl makineleri •bt 7eridir. 
Telefon: 8371 

nunda yapılacaktır. NUmuneleri ko- lnb• } LJ M-d- ı·· ~ind 
misyonda görülür. tateklilerin temi- ısar ar • u ur lla u.aa en 1 
natlarile belli saatte komisyona gel· lllıııl••••••••••••••••••••••••• nıeleri. "561,, "10883,, ı 

••• Muhammen B. % '1,5 teminat Eluılltme 
500.000 adet küçük madeni dUğ - Olasi .Miktarı Lira Kr. Ura Kr. Şekli Saati 

me a]ınac.fiktır. Pazarhkla eksiltmesi ------------- ı 
9/ 1/ 940 --1. gun" il---~ 14,30 da Top- Nlpata kola 20.000 Kg. 3330. - 249. 75 Açık ek. 14,30 

-.u .,-.., Anidrit sülfilrü 1.000 382. :SO 28 • 68 Pazarlık 15 
ha.nede Levazım !mirliği satnmma I - Şartnamesi mucibince 1000 Kg. asit eUlfUrü mUteahhid namına' 
komisyonunda yapılacaktır. Nümu - ve yine prtnamesi mucibince miktan yukarda yazılı nişasta kola hizala-! 

• .-... ~ı.:ı~ .. ıas:1ııs~~-=-ır6 nesi komisyonda görülür. 1steklileriıı nnda gösterilen usullerle satın alınacakbr. . 

C
============ temiııatlarile belli u.atte komi&yona ll - Muhammen bedelleri, muıAtııkkal teminatlan, elmiltma •ztlert! hııı&alarmd& yazılıdır • .. İllllİI••·------· gelmelerL "51

4
,, ''125,, m - Eksiltme 16/1/940 cuma günü Kabataşta Levazım ve Milba-

... yaat aubeslndeki alım komisyonunda yap19caktır. 

Dr. Hafız Cemal 
Lokman Bekim · 

D•hlllJ• MUtehaaaıeı 
Divan.yolu 104 

Muayene saatleri pazar hariç 
Jaer gtııı 2,5 - ~ salı ve cumarteal 
sabahlan 9 • U hakild fıkara 
kabul olunur. T. 2239d 

24,1000 kilo keÇi kılı pazarlıkla 
0/1/940 ealı günü saat 14 de Topha
nede İst. Lv. lm.irliği sabnalma Ko. 

IV - Şartnameler her gUn sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
. V - lSteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü-

venme paralarile birlikte mezklır komisyona gelmeleri. "64,, 
da müteahhid nam ve hesabına alına- '!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~ 
caktır. Tahmin bedeli 16800 lira, ilk . . 1 teminatı 1260 liradır. Şartname ve tır. Pazarlıkla eksıltmesı 9/ 1/94.0 l 
nümunesi Ko. da görülür. İsteklilerin sw gUnU saat 15 de Tophanede Lv. 
kanuni vesilcalaıile beraber belli sa- &mirliği satınalma komisyonunda ya-
a.tte Ko. na gelmelcı:l. pılacaktır. Nümuneleri komisyonda 

"535,, "89,. görülür. İsteklilerin teminatlarile bel-
•.. li saatte komisyonıt. gelmeleri. 

8 kalem IPOl' maJweilneııiıi almaaııt- . "670,. 1'94,, 

Şeh·r Tiyatrosu 
btikW Caddesinde Komedi 

Kısmında 

Gece saat 20,30 da 

80ZVN KISASI 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çat&lçeume k&rşısmda denb kenarında önU kumluk 

arsa satılıktır. Boataııcı'.nuı en güal bir mevkiinde, koya nazır, 

tramvay durağı yakuu.nda, duvarları H nhbmı ve kayıkhanesi ya -
pılınıt bir halde bulunan ananuı 21 metre cephesi ve takriben bir 
dönUm murabbaı mesahap vardır. isteklilerin her gUn aabahlan (10) 
an tu> ye kadar "Yeni Sabah,. idare mem~luğuna müracaaUan. 

Or. Feyzi Ahmed Onaran ~I 
Cild ve zührevi hastalaklar 

Mütehassısı 

Pazardan maada hergün sabah
tan akşama kadar. Ankara cad. 
Cağaloğlu yokuşu köşesi 43 No. 

Zührevi ve cilt hutalıklan 

Dr. Hayri Ömer 
Öğleden sonra Beyoğlu AjacamU 
karşısında No. 33 Telefon 41358 

Telefon: 23899 
Sablbl : A. Cemaleddba 8aracotl1! 
Nepiyat müdüril : Macid ÇETll'f 

·-----------·· Buıldlp JW: ..... ... .,,. 


