
Nüshası her yerde 5 kuruştur 

Fransa muhasamat sa
hasını genişletmiyecek 

Yeggand, Oögole karşı 
harekete geçilmesine 

muarız 

---%·---
Uzak Şarkta ha
zırlık tamam 

Uonanma ve hava kuv· 
vet?eri her an faaliyete 

hazırdır 
Londra, 11 (A.A.) - Çin sulann

d:ıki donanmanın ba*kumandanı ami
r:ıl Lltmnn, rndyocla bir nntnk irnde
dcr~k rlPnıi~tir ki: 

- Harp Uınk •:ırka yayıhr~a. hnr
b' :i·:ı\nız deniz kuv\•elleri değil, do
n;n·nıav:ı mensup hava ku,Tetleri ri<' 
Miraı: edec<'kl<'rdir II:\\"a kuV\"<'lleri
niıı icap eden mıntakalura veı-le~tiril
mesi i~.in t<>rlbk nlındıtrından, icabı hııl
de \·arm harp obn Singapnrdan hare
l.ete gf.'{'ebilec~kl~rdir. İngiltere, Hin
diRtnn, Arn•lrnlya ve l\Iale1rndan her 
tilrlU vnrdım malzeme '<' kıtaat gel
mi~tir: Amerika da tam maddi yardım 
yapmaktadır. Her nevi malzeme, bom
hardımnıı ve av tnyynreleri ve m~h!m
mat Amerikadan gönderilmfktedır. 

Müttefik kuv- 1 

vetler Şam kapı
larına geldiler . 

r ' Bir kol sahilden Beyru· 
ta ilerlerken Şarktan 
bir kol da Halep üze-. 

nne yürüyor 
\. J 
Vişi kıta/arının bazı 
yerlerde şiddetli mu
kavemet gösterdiği 

bildiriliyor 

1 

Hür Fran11z lcıtaları )'Urliyilf lıılind~ 

,. 
Feribotu lngiliz kaptanları getirdi 

lstanbul, 11 (Telefonla) - Devlet Denizyoliarı 
idaresince, İngiltereye ısmarlanan 600 tonluk Feri
bot, Mersine kadar İngiliz kaptan ve m ı.ir.-ttebatl ta
rafmdıın getirilmiş , Tür!: bayra 'ı burada merasimle 
çekilmf~t r 

tica etmiş 
Dün gece üç harp ge
misi de yeniden bom

balandı 

Pirinaf abrikasın 
da yangın çıktı 

Dört kişi yanarak 
yaralandı 

Halknpın:ırda Pirina v11ğ fabrika
Londrn, 11 (A.A.) - Röyrer: >ınıln rlikkatsizlik '" ' tedbirsizlik neti
Öğrenildiğine göre batırılan B'.; - c '"inde ;·angın çıkmıs, :ıoo lira kadar 

mark Alman zırhlısına refakat ~tmiş zarara ve bazı i~ilerin ı·nıımnk •ure
olan Prens Atıgen :ıdmdaki on hin tiyle yamlanmalarma ~bebiyet ver
lonlıık Alman kruvazörü Rre•te ;iti- mi•tir. \"ak"a, 11 ,..tnha•ı Hü,..~yin tara
ca etmiştir. İngiliz hava kuvvetleri fıııdan falırilrnnın i~ kı;;mmda 2 nıı
dc bu gece Bre,..te ta:ırruz et'11;•\~r - maralı knzanın knpal!"ırıcl:ı bulunan Sul
dir Gmı.rznav ve 8nrıı llörst p-e- gur nnııhtarı bn~mda isten ıınlamı;·nn 
mi1eriniıı burnd:ı havuzda !.ulun - lfınlettavin bir ameleyi hırakmasından 
dukları görlilmh~tiiı. Gemiler 'izeı i- ileri g.,"\mistir. Bu nınd~. ;·anlı" bir 
ne ağır bombalar atılmıştır. harek 2lle yay aııahtnı·mı aı:nıış, nı:ık 

Londra, 11 (Radyo) - llavn ·~~ - bulunan kazanın ajizından fışkırmejfo 
znretiııin tebliği: bıı~lı;·nıı a\e,·ler, alt,ı metre uzaktaki 

fngiliz t:ın·arel<:>ri bııp-lin '>cıı nstnba•ı !lü<eyin ile muavini Hiiseyin 
Nazer doklarına, Norveç'te '.llıındel~iz Gnrgah ve ameleden Hü,e)·in Uzun€! 
ve t·:ıvancere hiicıım ctmi~lerrı:r. \'e Beııy:ımini ~-akarak muhtelif yerle· 

Non·cç ~ahili açıklnrmd:ı 2 bin rinden ı:aralamı•tır. 
tQnluk bir geminin orta~ına bir torpil ltfai.ı·e yeti.. erek yangmı . öndür· 
isabet ettirilmiştir. Bir bombardı - müştliı·. Fabrika s.igortalıdır. Tahkika. 

(D(VAMI ~ NCO SAHIPU>I) ta. devam edilm~kted!r. 



\!>ıütl~ ı . .:!) (ANAPOLU') ı 2 ttA7JRAN ı~-tı rtR!it.t. ı Bt. 

ıi ~ 1 F aideli Bahisl•r 1 Pasif korunmada 840 
. kişi çalışıyor 

Mem leke.ite 

'!il __ -__;....-------~---~ Genç Kadınlar 
Suıiye harekatı- Almanya, Fransayı Muu o lininin nutku : Neleı: Bilmelidir? 

n!n ruhunu anh,~a • :\lu~solini. ..,u+ -
bilmek için. har~ı,ııt ittifakına almak ÇEVI YAKUP KENAN ktınuu büyük la~ - REN: 84 h )l k • d•ı La~ladıgı zam 0 n ma a t l.ondradan ,·~r;[ .. 

1 
istiyor mını. Arnavudluk - Amerikada Danver üııivcr•ite 'i ~a- eye 8 Sim e 1 en grup• 

lıir haberi h".ltırl:ı _ daki mağlübiyeti i - dm hastalıkları profeRörü dokt'>r ,.e h . 
mak lazımdır. Rıı zaha h11i.'ıretmi~tir · kabile (Mi•i" lmaf İncil Derik) in lar ergün talim görüyorlar 
haberde ~örı~ ctenı- ltalya Fransız Ye. Eğer Aım;nrn !te~ç ka_dınıa~· ~ı Q! er bilmelidir? ~alı 
liyor: cSuriye,ı!r. "<- ' gem'ese idı, Yuna_ ı~tır:adelı ~·e~ı?• okuyo~um; Bu f:ı?d.e- lzmir itfaiye•ine yardımcı olarak dürü B. İbrahim Güna.ı· bulıınmak-
gali te~ebbüsü a~ _ 

1 
ni•tan gen., ezile ~ lı kıtap bırbırınden faıdelı 23 hahıs- her mahalleden ayrılan ona;· kişi - tadır. İtfaiye k:ıdro"ı da genl~letil-

keri bir harekiı"an an aşmasın- cek-ti, demiştir. t~n müte::ekkil ve ibnrettir:.MüellifP- den ibare~ m_ahalle itfai,ye grııpıarı, miştir. 
ziyade siya•i 1,;ı- fır- '.\Iu"oliııinin nut nın yalnız 'aııat ve meslegıne baka- her gun ıtfaıye merkezınde yangm İtfaiye merkezi önünde kü~iik bor 
rekettir. .. Rıın•ın ,.,.,;. dan memnun ku , ,u noktalarda rak bunu sırf tıbbi bir eser zannetme- •öndüı·me talimle~i y-apmaktrlrlır·lar. park haline getirilmi~ olan -arsa!arm 
na 

1 
•t d k' · h millet~ h'esap , P•-r.ı> meli. Bu kitap ayni zam:ında içtimai- Bütün şehirde 84 mahalleden !"a•:f burada inşaat yapıldığı takdirde it-

gll~l~·r' v~rhıi',.' F~a~ ..., • idi. - yat, talim ve terbiye ve ruhiy,ıt; hü- kdrunma nizamnamesi hükümlc"inPlfaiye merkezinin manzarası bozula· 
,

1
ziar milmkü;ı o: de2'11 1 - İtalya harbe lasa i!min bi~ çok şubel~ri _ile alak8;- göre 840 ki~i _ayrılmıştır-, Ta.lim!er_- cağından, ~e.lediyece i•timli\kine k·ı· 

duğu takdirde Su . zamanında vir:ni• _ dar bır eserdır. Bunun 7 ıncı mebhası- de YP kııı >dakı del'slerdP ıtfaıye :"'lıt- rnr verilmşıtır. 
rivevi ~nah at:na _ · tiı w bu •ur~llc i•'a- nin serlevhası annelik ma!Umatın: - -------------

d•;n .el~ gerirmoğe Mısır,Almangagı tek- betli hareket etmı5- edi~mek ?aşlığı altın~"..dı_r. Me•n:u be. Fevzı' paşa bul- Amerı'kag'a sevkedı'lecek 
ah maktadırla• Bu • tir. 'crı oldugu kadar mıllıdır de .. 
~b:pledi; ki s~;ri _ rar protesto ettı 2 _ İtalyan a.; - Şi~dilik -annelerle mürebbi ".? mıi-
yede harekat ya va kericri j\·i döv;i,mÜ~ rebbıyeler hususunda; pedagOJI, •O•- varı açılıyor mallar 
olm:ııktadıl'. İııgiliF.- kı·dir. · yoloji ve p•ikolojiyle uğraşanlar hak 
lrr de, çarpışmalar- SURiYELiLERE YiYECEK 3 - Netic" 'vi kında entcre•~an bulduğum bu bah•i 
<lan ziyade mul;'.l"c- MADDELERi VERiLECEK olac:ık1:ır . Yaln.ız aynen aşağıya tercüme sureti:,>le ve istimlak mua melesi ta-
metten bah,ehnekfle- •abretmek 'ı1 zıl1" - muhterem ANADOLU gazete"t va>ı-
dirler. dır t-asiyle karilerime ~aygılarln sunma- mamlanan bina lar da 

Verilen halx>rlere göre, müttefik Çörçilin nutku : · yı milli bir vazife bildim: . • 
kıtnetlerin önünde hoparlörler ta~ı- '\1ussolini nutkunu "öylerken Çör- !tal;l·ada •eyahat edenlerın çogu yıktırılıyor 

. • · · . ·. ' l _. oradaki kü~ük çocukların ekse,.l!ıiniıı 
~·an otomobiller gitmektedir. A.<'•er- rıl de kamarada Gırıd_ m_u~arc '~" ı,.,, peygamberin çocukluk r•sn•ine Belediye rei~~ Dı. Behçet _ıJz. rlü'.1 
ler, bu hoparlörler va:ıta;iyl.ı Frar.- dolayısiyle ~orguy:ı ~ekı)mı~tn·. ('or- benzediğini anlatıp dururlar. AFmle- ~ehrın muhtelıf yerlerındekı LelPdı-
"Z ve mü,-temleke askerleri i!e Su - dl demokrasilerle totaliterler :ıra- rP göre, hu hııl, aımelerin kı 1H inşaa:tını teftiş etmiştir. 
riyelil~re hitap etmekte, onlara bir .:ın,daki farka isaret etmi~ ve •H!t _ ıını resmine ettikleri hürrr.r+ıen 1 Beledıye daimi ~ncümeni'. dün 'lğ: 
dü~man değil bir do•t olarak geldik- l . 

1
,.. ·k ' den batırıl<lı <live ileri geliyor. O re>'im on - leden sonra yaptıgı top~amıda yenı 

leri'1i bağırarak sörlemekteıFrler . erm, ,ı,ma~ __ ne. . . • . · lann 11 azarında daima canın - rapılaca~ bazı yolların ınşasın:ı ka
Vcrilen haberlere göre, Suriyedeki sorguya çekıldıgıııı ısıt~edı'.11. :llus- 111ror. Esasen cocuklar daima cok h~-· mı· ,·er~ıştir. 
kuvvetlerin ek,ıdrlsi kendil Prine il- solininin de Şarki Afnk:ı. ımpara - kılan, fazla "evilen Ye biı· düzi•:e dü-1 Fevzıpaşa bulvarının gümrük ö -
tihak etmekte n ;~birliği yailarak Lorluğuını neden kaybettiği !•31( • ~ünü lüp akla gelen kimselere b',,,,zer- niinden Basmahane Masyonuna ka
ileri harekata istirak eylemektedir- kında mukni izahat verdiğiı1 i bi!mi- ler. İşte ey anneler! V-azifelerinizin dar_ uzanan kısmı:_ıda mevct~d _'>a~ı 
ler. Bazı ,\'erlerde muka,·emet olmı - ;·orıım.~ Demiştir. \'e, imparatorun, ne kadar ağır olduğunu bu misıılleı le magaz·a ve. dukkaııların ı.'!ımlak 
yor değildir. Fakat müttefik kU\Tel- de anla~·ınız. Evet anlayınız ki fasav- ınuan,ıelelerı tamamhı'lmıştır. Hun· 

• lpı· azami zaruret olmadan ,;ilah kul- avam kamarasının hizmetnide oldu- vur ve tahayüllerinizin bile nesil üze- hır sunıtle yıktırılacak, bulvar :ıcı•a-
lanm".lmak,adırlar. Suriye harel:iitı ğunu da ilave etmi~tir. rinde tesiri vardır. rak parke taeı döşeme ameliye•i~P 
takip edilirken bu nokta daima gözö- Çörçil, Giridde muharebeni.n ne - Anne ve babanın ahlak ve iirle!leri lıashınacaktır. Fevzipa>;a bıılnı•ı ik-
nünde bulundurulmalıdır. den kalıul edildiği, neden İngi!ızlerin muhtelif suretler, ve8ile ve va•ıtalnı·- mal edilince ~ehrin en ırüzel bııh"rır 

Bu neden ileri geliyor .• \Iüttefik hazırlanamadığını, neden muvaffak :-a girip ruhla ve canla çıkar. Tabii !arından bir~ olacaktır. 
kun·etleı kur•ılarınılaki ktın·etlcr- olamadıklarını anlatmış, burncla mu- muhitin de ayrıca le"iri vardır. oo>---

Hazır lanan liste Ve
kalete gönderildi 

~\merikaya ihracat yapm~ık L..;tiy.:;n 
\'e mal sevkedecek tacirlerin tc•lı1\ 
edilme<i ticaret vekaletinaen mınt:•
ka ticaret müdürlüğüne ve ticaret o
dasına bildirilmif1(ir. Bu gibi taeit IPr 
ve ne gibi mallar sevkedeceklPr! bir 
liste h'lllinde tesbit edilmiş, -..•,,ki'ılct" 
malumat verilmi~tir. Yakında İs'.an
bul limanından kalkacak bir TQrk 
vapuru, İzmir ve )lersin limanlaraıa 
da uğrıyarak Amerika için nuıl ala
caktır. Türkiye ve Amerika arasın
da doğru vapuı· ,efcrl~ri temin etlil
mistir. Devlet deniz ~·olları irlare<i. 
bunun i~in liizım gelcın hazı,·; 1 1-:Inrı 
;:ıpmıştır. 

• B. Geri S!'eldi 
iYi KARARLAR ALDI 

rlen korku,·orlaı· mı7 kavemet. edilmeseydi Almanların Hri" Pren" Küt di"or ki: Bir pan1uk deposunda 
)luka,·eİnet P<len kıın-etlerüı Lü- simdi !caka yeti~ecekleriııi, Alma~ - .Hemen hemen kath"etıe tahakl{oık llaoor aldığımıza göre, Geri kunı-

,rük olmadığı anlasılınaktadır. Bina- )arın zııyiatlarının lngilizlerden ag"' o.mis "" tecrübe ile •abit o_lmırnto.ırki yangın çıktı paıı~·ası umumi direktörü Bay Ger' 
enale.rh korku mevzuubahs olam-nı. oldug'unu, muharob\:n\n ;,dare•iı~rle anne ne ise "Ocu"'u 0 olur. DikMden ''hrim!ze gelmi~ "e müessesenin çalı:ı-' " Dün ~limur Kemaleddin caddesin- l ı · ı lı' t l'k l l k 
Fakat .{eneral Diigol, Dakar<la oldıı- h:ıta bulunmadıg"ıııı, malzeme ~:o;.;. incir '.·etismedii_·, i n-ihi fena analardan nıa 'rıy.e ızza · a a ·acar o ara·. gene · ~ "' ele .J num:trah tacir Efraim S,',tha'l1İ- hoı• <(•ııek· · b~tt h tt• 1 h f 1 
i(u gibi Fransız kanı dökmekten ce- Juğ'undan bu hale diişiildüğiiıl'.İ "ö)'- i\'İ evliıl ,·etismez. Evlfıt aıın~,·c re- - · · 

1 111
' ~ <'. a a r a a az n 

kinmektedir. lngilizler de Fran-.z- !emiştir. ker. Aıın~sinin iyi nya kiitü ıı'ny!arı nıe pamuk depostınd·~ yangııı "ık - amele alınmasını emretmistir. Buıırn1~, itfaiye yeti~erC'k genh~l~m~Y-iin2 <lan baska h~cilerin ,·evmi,eıerini de a1·-
larla muharebe.,·e !(iri~mi~ olmak is- lıkenderiyeye hücumlar: e\'lilda ıreçer ve büyüdüklerinde l!i.iz,! · · · · - h meydan vermeden söndürmü~ttir. tırmıs. w normal mesai,P Mvıım edil-
tememektedirler. Bö;·le hareke: el· Ciridin ~fısır için doğurdu;(ll te - rarpar. Bu hususun dah:ı iri anlasıl- T::ıhkikata göıe yangın, Efraimin l:Z mesini iıildirmi"ti'" 
mek, Almanlaı ın istediğini yaı>m•ık- likeyi bkenderiye halkı bit bç gün- ma•ı için doi!'umdan en·el ola'! ~ 0~ • 

t 1 d 
,l'a~ında oii'lu Alber ve kardeşi 'hı!- nu hareket ı, .. iJer arasında 

tır. dür hi,,etmeğe başlamıştır. •<en ~- merhale ve devıt>~·i gözden gcc!rmc- • .. ~ Alnıanynnın isteği, Vi~iyi yalnız riye bombalanmıstır. Yüzlerr, ;;]ı; li: zın depoda )'emek Bıtmak üzere büyük 
1 ıir memnuniyeti~ karsılanmı -

hırakarak İngiltere ile harp doğur· ,-ardır. Binalnr yıkılmı~tır. Birinci meı·hale; ;·aktıkl:ırı gaz ocağının pallaM"""1
- tır. Bunun, dij(cr miie>'f:<'i<elere rle niic1an cıkmı~tır. Ate~ tahtalarn ._;ra - murıp olnın·,ını t(•n1P11ni (>deriz. 

maktır. Almanlar. J.""ran~ızlnrın V~'ii Mıa1.rın proteatoau : G'!?bf'liğin ilk ayı n d.n «;:q ·ıığun 

-
Okuma kursu 

Aydın, (Hususi} - Halkevi 'ara· 
fından ceza evinde açılan altıncı o
kuma kursu kapanmış ve. y-apılan •n·
tihan sonunda A kursundan ::?~. B 
kursundan da 24 kişi olma kiizer 0 5-
ki~i muvaffak olmu,; \'C merasimi' 
\'es·ikalan dağıtılmıştır. 

Halkeviııde açılan mandolin kur· 
~u da son-a ern1iştir. Piyano 1\urı:;tı 
devam etmektedir. 

MiLAS HABERLERi 
l\.Iilii:;, (Hususi) - Orta okul lıi· 

naRına umum! müvazene ve h:ılkıo 
rardımiyle iki pavyon ilave edilnıi•· 
tir. Paviyonlar inşaatı bitirilm'ş ,., 
murnkkat kabul muameleleri :·apıl· 
mı.;tır. HfLlen yeni modern prıvi· 
,·onların arasında kalan eski V<' a<ıl 
binanın köhne vaziyeti, çok çirkin 
bil' manzara arzetmektedir. Bilhns 
sa bu binanın kınk ve köhne panr,ur· 
lal'ının kaldırılarak ufak bir tarn;rır 
ı,-Jnhı liızımdır. • 

BODRUMDA ZERIYAT 
~rumcular (Bodrum) - Nahiye· 

mizde hu 'ene tütün m-ahsulii gp~e• 
'eneden çok fazla ekilmiştir. Yni! 
muı»uzluktnn tütünler layik;yln gr 
lişcnıirorlarsa da çok temiz ,-e fıa. 
talık<ızı!ırlar. Arpa ve buğday ekinı 
de ger,~n "en eden fazladır. Arpa ,·e 
nılafla· ın harmanına, buğd"lylaı"n 
ı,iC'ilme•ir e d~\'am olunuyor •• ~rp, 
lar bin.z za) ifae ıle huğdny!nr rn 
ivid;~ i 
· Orak ve harmanla me•gul ni,."' 
kbylcr lıir tar:\ftan c111 mı ır ve fti!f~1• 
"'ızhkl.lrı rknıek "e c·apalam•ık 
ffiP,gt1Jdür. 

MUMCULARDAKi KÜMESLER 
i\lumcular (Bodrum) - "1alı've 

merkezinde evvelce iki agrİ ta\·111' 

kümesivle bir fenni kovanlık ,·:ırt:· 
nlmıstl. Konınlıktan h,iJen .;_,(ifn~· 
edilmekte ise de küme•ler hoı; \'C i'' 
tifade<i:-. durmaktadır, 

i\lühim bir pal'a ve emek m:ıhs·ıW 
olan klimeslı·rin boş durması r.»'.ı 
olamaz. Künıe~lere cin' tavuk tenı• 
oluııma'ı ve bunların nımurt:ı!~~ 
ci\·ar l; o)·lere d:ığıtılarak, ta\'llk ,·ı 
diğer kiimes hayvanatı yeti~,'· ;ını 
iıe çok müsaid olan nahiye t;\\'~ık~ 
luğunuıı' "!ahına himmet oluıım'1~r 
alıikadar m:ıkamlardnn dileriz. 

, ~·et e mi~ ve ilerli)·erek pamuk al.va-
hükümeti etrafına toplanacağını :\[ı,ır hükumeti lıu Yaziyeti pı·otes· cismi k.ıvl'etlenir ve vücudu te~~kl:lil sanmaktadırlar. Alm::ın.rn Vişi iie to etmi«e de, Almanlar İskenderiye- eder. Rıı müddet zarfında anne J'inı . !arını da sarmıştır. Zar'.lı>. faz!aeP - Köyıerde de tek tip · BUGONKO PROGRAM dır. Taci..- Efraimin j,ınnb11lrla "ıı - lı ı' 
amiral Darlanı kazan mı~ fakat hü - nin bir İngiliz deniz ii"sü olduV,nnu na"tiğe fazla .ehemmiyet vermeli ki 1 d - 1 1 t k k · k 7.:ıo program, 7,!l3 müzik: 

b 
. ll'l ugu :ın ası mış ır. e m e vı nece 

kümetle birlikte Fransızlaı ı kazan - \'e bombardıman· edileceğini <ldır- çocuğun iskeleti sağlaml".lşsın ve )'a- • parçala" (Pi.) . 7.45 ajans halwr!e 
mış olmaktan uzak bulunmu•tur. mislerdiı-. Halbuki ~iı<ırlıhrın si - pılı~ı kuvvetlensin. Güzel re<imlcı·e x Buğday u:ııına yüzde 20 ravclar ,.e 8.00 mlizik: hafif parçalar progı_ 
Fransızlar lngiliıleri seviyorlar. Fa- kiıyet e,tiği vaziyet lskenderi,· 0 ii.•- lıak~ın. Kirap okuduğu zaman !:>He Yeni Al man ticare t ~·üzde 30 nishetincle arp:ı kanştırılarak mının rlevamı, (Pi.). 8.30-8.45 e<o•'. 
kat \'i~i ile İngiltere muh".lrebeye gi- sii değil, sivil ikametgahlar , .. , <ivil güçlü ve yakışıklı kimseleri göz önü- t~k tip ı·kmek çıkarılma"' hakkındaki "~ati, 12.:ıo program. 12.3!! mtizi~; 
rerlerse, Fransız efkarı umumi~-esi- halkm lıombardımnnıdır. lngiliz!e,.iıı ne getirsin. Böyle yapıl•a anneni!" sağ anlaşması \'c]siller hey'et; kararı. _,·alıllZ sehir v~ ~".!rkı ,.e türküler, 12.45 ajan" halı 1 

nin de lııgiltere aleyhine dönmesi ı·erdiği haberlere göre, lskencleı·;yP lam ~e _güzel bir çocuğu olur. 15 milrnıı liralık veni Türk_ Alm·ın kasabalar i~in değil. vilfıyetiıı ınülhak:ı- leri. l!l.00 miizik: karışık progrr.~ 
muhtemeldir. nuııa meydan v~rme- hombanlımanı Mısırda Almaıılar :ı- İkıııcı ınerha!.e:.. . ticaret a;ılasması l~tbik mevki ine ko- tına ela samil bulunmaktadır. Toprak (Pi.). 1 :ı.15 müzik: peşre\' v~ o)·ıı' 
mPk için de lngi!izl_er Suriyede itina le~·hiııe bir cereyan uyaııdırrrıı~t•ı-. . Üçuncu ve d_orduncu.~ylarda_ ç?Ctı· ıuılmuRtıır Bu anlasma ile Almannn·:ı mah>ıılleri ."fi"i tarafından kaza w nn. havaları, 13.:l0-14.00 müzik: kaı·ı'1 

ile hareketi tercih etmcktedirle:- )[Mrın Va,ingtou sefiri, Am 0 ri - ga 'llkıl ve zeka geleceg~nden yanı bu ıı'aha fazlı; mahsul ihracatı rnpm;ık hı~elerlc bır kı,ım ko)'lere \'erilmeklc programın devamı (Pi.). 18.00 pı-ııt 
Fransa. Alma nya ıulhü mü? kan hariciye müste~arı Sumıırr \'el:<i aylarda çocukta ıçtımaı hayat sevgı- mıimkün olacaktır. Y~ni anlaş;,,a hak- o~aıı unlardan aska. arn'n huğda;· \'P- r::ım, 18.03 müzik: fasıl sazı, l~.S 
..\lnıan0·anın bu esnada üir r!!pl0- ziynret ·derek bir nota vernıi~ ve sı ve aile m~habbeti ye_rleşebileceğın- kında tacirlerimizin ~nvir edilmesi rılerek_;-apıla~ tcvzıatta da _çanlar w ziraat takvimi ve toprak mah<ullrf 

ma>i manevra ı da Frnn;.aya •uİh' lıilvasıta Alma·nyayı prote•to etmi~- den ann7leı·ııı gayet ıyı bı:ı; halde ge- Vekiıletçe •ehrimiz ticaret od;ısıııa hil- arpa n_ısbe!leı·ı muhafaza edıl-'rek hııl- bor.,a•ı, 18.40 müzik: radvo cıız or 
teklif etmiş olma"ıdır. Amiral Dar- tir. çı_rmelert v_e yaşamalaıı lazım gelen dirilmistir.' ka daırıtılm:ısı e"'ısı muv:ıfık giirill- kesll'a<ı (İbrahim Özgür v'e Ateş lı~ 
lan da nutkunda buna tema8 etmis-1 Amerikan vapuru: oır devredır. · mii<tiir. cekleri), 19.00 konuşma (derd]CŞ 
tir. Ancak bu sulh me;elesinde dik-' Alınan tahtelbahiri la rafından üçüncü merhale: 30 seneye mahkum oo me saati), 19.15 müzik: rndvo c~ 
kat edilecek nokta, şudur ki, A!maıı- oatırılan Guyinmor gemi•i hakkında Beşinci ve altıncı aylarda çocı;kta oı·kestra•ı programının 'de,·aıı1 1 

yanın teklifi bir sulhten ziyade Fraıı- resml b.r te~ebbüs haberi gelmemi~- idrak başlıyacağından annekr iıkrı olanlar Lüks mağaza talebı !!l.;JO ajans haberleri, 19.45 müzi~ 
.-ay~ ittifa~ına sokmaktır. Alma?ya,' tir. Ameri_ka g~zetel~rinin ~l.msnya ~u,·vetıerıne ehemmiyet vermclidit• Torbalıda Tepcköy pazarında sey- redcıeatldı dünya şarkıları, 20.15 radyo gaze 
lngıltere ıle •ulh akdetmedık~I} ale,yhine şıddetlı neşrıyatı gonılmek- ler. Konuştukları zaman lehçelerıne ~·ar kebapçı Darendeli MusUıfa Doğanı te,i, 20.45 müzik: Chopenin e,;erle 
Fransa ile de sulh yapamaz. ç;ir.J<ti t<'dır. Amerika bahrıye mahfılleri vı.- dıkkat etmelı ve beş duygularını kııv- µanısına tamaan boğmak suretiyle öl- \'i_lıiye• üat murakabe konli,yoııu. rniden (Pi.), 21.00 konuşma: nıemlf 
boy le uiı "ulh yapar'a Fran.a top - zıyeti ,·ahim teliikkı etmekteılirle1-. vetlendırmelıdiıler . Kitap okumall ve düren lbrahıın Gülen ve arkadaşı Meh- bugun vııayette vali mu~vinı l:S. Jı;k- ket posıası, 21.10 müzik: olo s::ırk 
raklarını tahliye etmesi l;izımctıı-' Şöyle söylenmektedir: . ilmi şeyler düşünmelidirler. ::>:mata med Arifin şehrimiz Ağırcezu mahke- rem lal~ınkayanın reı,ııgınoe topla- 1-ar, 21.25 konuşma ('an'atkiil'lnr

1 

Halbuki İngiltere ile mücadeleve Je-1 cNorınal deniz yolunda aşıkar ı..:r meral< ~aıdırm-aıı, bir musiki alet; çrıl- m~sinde nakzen görülen muhakemeleri nacak, manıfaturny:ı 8atış iıalı ve mız konuşuyer), 21.-10 müzik: ,.,~ 
,·am ettik~e bu imkiuısızdır. Eircr Am.-ırikan gemisinin torpıllenm~<t, malı, haritalarla ugraşmalı, resım yap neticesinde evvelce otuz sene hapisle- kar nısbetını tayın edec~ktır. _ Yo senfoni orkestrası (ş~f: F.• ıı; 
Fı·ansız topraklarını d·a i~galde dr- Amerikaya meydan okumaktır.• malı ve eşya imal etmeli, elbiseler dik- rine dair verilmiş olan kararda ısrar fatanbulda olctugu gıbı bazı maga- Pr:ıetorius), 22.30 aj:ıns habP.l'ler 
vam ederek bir sulh yapar<a, Fran-'. Bu hiidi.seyi 914 hıidise"ine ~en - n:elidirler. Vakit ve nakit mü,ait de- edilmesi muvafık görülmüştür. zaların _lüks_ sınıfı?a ayrılarak yuz- 22.45 müzik: dans müziği (Pl.

1 

"a Almanyanın ittifakına girm;ş nla- zetmek mümkündür. gılse bile bunları mümkün mertebe Ş 
1
. t . de 5? nısbetınde karla s~tış yaııması, 23.25-2!l.~O ya_rınki program \'c kı 

c .. ktır. 1 Vifide toplantı : yapmalı. Çünkü bu gibi merak ve he- amoe 10 marı ~tı komısyonca muvafık gorulme.m•ştır. pnnıs. 
İtalyanın vaziye ti : . Bugqn_ V;şide S~riye me,eJe,i hak- '.e" ve arzular ~ zaman çocukt'.L do - HEM iHTiKARA SAPMIŞ ~ünkiı lüks sı~_ıfo ay~ı~a~. m~ğazanın ------'-~----------

. l~~l_yanın, bu Fran<1z _ A_lmaıı ı~- kınd-a hukumet bır toplantı rapınış- gaca.!!.tıı. Bu müddet zarfrnda atı!aıı HEM DE HAKARET ETMiŞ yanı başında kuç~~ bu dukkan~!l s~ı- ZABIT' "' DA 
bırlıgındeıı memnun olmadıgı anla- tır. _ . _ •- ~" ve dıkılen her adım ve her bir 'tohu- Keçeciler ça~>;ısında 20 numaralı tılan. ayni eşya ıçın yuzde 2o kar L"1 
sılmaktadır. :\Iussolininin ılünkü' Suriye ye yardım ı mun ileride yüzlerce meyve vereceği- dükkimında b-aharatçı Şamoel Maşa- ıııs~eLı. koymakla haksızlık olacagı -=:=•t•: ·=:=ızr 
ıı.utkundan da anla~ılıy.or .ki, h:ılya,' . lngilt.-re iktısndi harp nazm, Su- hı d~.im~ iyice düşünmeli, han; ııaf,alin satışınd-a ihtikar )''.iP _ net!ces~nı; varılmıştı~-. . Bıçak tafıyan lar : 
}ran"a topra_kla_rıı~dakt ıd~ı~la!·ın- nre hakkında şu beyanatta bıılun- Dordu~cü merhale: tığı iç in suç üstü tutulmuş, diin adli- K~mıs?oıı'. muayy.en eşı;a ıçm_sa· Namazgahta Rahmi oğ'lu :-lıy,, 
d11n. vazgeçırılm.~tır. !\Iussolını, Yu- muştur: Yedıncı ve sekizinci aylarda ço - yeve verilmi.'ltir. Şamoel Maşahan tış ve kar nısbetlerın ı musavat t!Ze- \'P Gardenbarda Tevfik oğlu Ali ı; 
nanıstanın ilhakından bahsetmi-ıtir. - Suriyeden Almanlar temiz,eıı- cukta güzellik ve iyi ahlakın başla - ha.kkında zabıt varakası tuta•ı mü- re tesbıt edece~tır. ~yrıcü yerli ku- zanın üzerlerinde uirer bıçak bulııf 
Bunda ik.i nokta ırözönündc tutuımu- dik~en sonra yiyeceğe ihtiya 0 ı ola!t il'!""' devridir. Yük•ek himmet, iyi ta- rakabe memuruna akır söz ler ;;arfet- maşları~ satış fıatlerıııi de tesbit ey- muş, zabıtaca mü<adere ed!lm;,ı:t 
şa benzıyor. En-ela. şarki· Afr!kada Surıy~ni~ her n~~tasıua gıda mad-·bıat \:e sabır gibi .şeyler teşekkül e- mi~, bundan dolayı da hakkında mu- lıyecçktır. Araba ka:ıa11: 
nn.p,a_r~tO'rluk. topr~gı_ı:~ . mu.rnb!l delerı gond~re~egı~. . .. deı. Eger s~z bu gıb.i ~arakter ·:e_:ı .- amele yapılmıştır. aoo Karşı.rakadn Tuıand::ı F rid "~ 
arazının temın edıldıgını !talyan Bu çok muhım bır me.<eledır. Cu!ı· fatlara sahıp ve amıl ıseniz ypregını- 1 · k h Haşim, idaresiııdeki araban Ha'' 
milletine .,,,nıatmak, sonra da Fi.~n- kii bir senedir ablukada bulunan ziıı aJtında emanet olarak sakladığı- ATIF iNAN tSTANBULA zmıre ayrılacak a ve oğlu ı:ı yaşında ibr::ıhime · çarptıı· 
<:tdan arazi taleplerinden vazgeçme- Suı;jyede yi,ıecek vazU>ıet i müşkül. nız o aziz cevherleri on lara .ntH:al GİTTi miktarı r:ık her iki ayağından yaralanın~ 
•i.ne. mukabil toprak temin edildiğini le~miştir. Hatta bu yüzden nümayi.-;- ettirebilirsiniz. Şehrimiz ih racatç ılar ,.e idhalatçı- 1 . ' 1 na :ıebebiyet vermiştir. 
bıldırmektedr. !er bile olmuştur ve bunun ne kad~r Beşinci merhale: !ar bir likleri umumi kiıtibi B. Atıf kı ay ık ~ah ve tevziatından. İz mi- Otobüs çarptınntf: 
- --------------- devam edeceği sorulmuştur. Dokuzuncu :ı:,-. Çocuğun asıl insan- !nan, dün tstanbu l·a gitmiştir. Ora_ re. "'yrı~.an hısse hak~ın?ak: t•mır, he- lnönii cadd~sinde Mehmed olı 

A V 
• t - !ık devridir. Bu merhal~de, insanı ve dan Ankaraya geçecek, ihracat ve nuz vı layetc gelmemı~tır. Emır gelın- soför ~lu•tafa idaresindeki Urla , skeri &ZJye te:eccü_h ederek, .ceııupUın . i~..,rliyen mil~i duygularla hayır işlemek gibi idhalatçı birliklerin in muhtelif ;51e- c~ kahveler, İstaııbulda. ~icaı et ofi- ~ayılı otobüsü,' AbdullJh oğlu Kıi . 

_ 
8 

taraf . S h . _ müttefı~ _kuvvetlerın hareketını kol~Y- fazıletlerde bu lununuz. işte bu ~ıı~ ri için ticaret vekaletiyle t~ma•- sınden aldırılacak _ve vılayet tara - le çnrptır:ırak bacak ve kollarınd 
. &f . 1 1 .. ncı a ifed• laştırabılırler. Halep alınınca, Surıye zamanı da bu suretle geçirip v,.ktı ]arda bulunacakLır. fıı:dan y~pılacak lısteye gore tevzi ağır surette yaı·alanmasına •ebelJ! 

fade edılerek bır mudufaa hattı tutul- harekatının nih ayete ermesi de müm- bekleyiniz ve emin ol unuz ki uğra•- 000 edilecektır. Memleketimize g~tiril - yet vermi~ ve· yakalanmı~!tr. Yor 
~.as~ ve.~ir harp verilm~si i htim~li d~i- kUndür. Çünkü Halep işgal edilince ınalunnız, zahmetleriniz boşuna git- GELENLER _ GiDENLER ll'!~ş olan 36,000 çuval kahvenın tev- hastahan?\'e knlilırılmı,lır 
'.unulebılırse de, 100 kıl~metrelık bır Frans17Jarın elinde .. ta~yare meydanı miyece~, ü midiniz _tahakkuk p<le~ek. lzmir mebusu Dr. llh!8tafa Rengi- zıı hakkında vilayetçe bir t~limatn~ı- Esrar bulundu : · 
cephe. o~an bu. kı'lmda zayıf kuvvetler- kalmıyacaktır. Bugun .ıse hava m uha - Bu gıb ı haller ev l adın ızın fıtratinclc su Ödemişten, .\'Iardin melıusıı Bav me hazırl~nmaktadır. Tevzıatta kUT Gaziler cadd"·'iııde Dursun oir 
le_ ll'!ud .• ıfaa .~apılması ço_k zayıf olan rebesınden mahrum bır ordunun mu- bulunııcak. Millet ve beseriyet böde Ali Rıza I event ve devlet ziran• i :_ za ve nahıyeler de nazarı itibare )fu,tafanın üzerinde on .•antigrn 
~ır '.htım?l~ır. )laamafıh Brıtanya k~vemete devam imkanı mevcud değil- bir nesilden hayırlar görecektir. • !etme t~k~i-k şefi B. Nurulhh ,P,,j~ alınacaktır. . <'rar bulunmuş, zabitaca alınm••t 
kuv\etlerının cephe kısmımı sapma- dır. Ev sevgili anne ler ve ey milletin An karad· n h · " ı · İ ·. DENiZLi VALiSiNiN Evin .. kapmnı •a. tmıı: 
ıiaıı Halep üzerine yürümeleri ihtimali Bugün alınan h aberlere göre, Alman parl~k alisini ellerine alacak ')lan l;:inı rnebu;u ~ ses. a~;~~zde'ıı g~P~~sm" ,,1 "~nı~ I I Ataturk caddcsınde Eyup oğlu '~ 
ıle vardır t 1 · F'l' t' h'll · d ı · • 

1 
'· · _., TETK KLER f · · k 1 . . · .. . ayyare erı ı ıs ın sa ı erın e ve sc er! Bunları öğreniniz ve tatbik e- karaya inhisar lar bas müfett'. _ su . ~cınrle ira i e oturduğu hazi 

$ı_md_ı.re _kada; muttefık kuvv_etl_er Hayfa~a faaliyet göstermişlerdir. İs- diniz. Erkek ve kız evlfıdlarınıza da ııvinı n'. Rıza lstnnbul·;, gitmisi:l'f~i
1

ı'.'. Çuldan ~-azılıyor: • .\'e aıd evin kaııı•ını sökerek sattığı 
~.esula~~n ıle ~ırtır hı"ttında 7ühımıkenderıye bombardımanından sonra öğretiniz ki çocukluklarından h!.in!an x ' Denizli valisi Osman Nuri Tekeli dan tutulmuştur. 
ıır mu :n:eme e ~rşı aşmam ış _ardı~. Alman tayya:elerinin bu mınt~kalaı~ belle,;inler ve büyiidüklerind,• zah - Mahkütniyet yanında Ziraat müdürü vekili Akif __ __, __ _ 
~'.ınl_ar Dı~urun _batı•ın~ geç~ık_lerı: k~d~r hare~at sahaların_ı _g~nı~leU~ğı ~et ç~kmesinler. H-atta bun u kafi Onbiı yaşında Ahmed Araçlı adın- Tunç olduğu halde bir kaç gün önce 
2~l~~~~~~~~~bek;~~~d~esafelerı şımdı ~or~lme~teclır. Bunda Gırıdın muhım ı:ornıeyı~-~er yur?~a•a ':c her in~an.ı da bir r,ocuğu n ayağına t-nş atarak Çal:ı g<'l.miş, Çekirge mücadelesi ya- ÇANAKK:J-~J~J~tRLAR 

~lotörlü kuvvetler i"i~ i"" bu me•a ıoBu vga~b!r;__ 
1 

b d . d lıun1lıkın. 1ogr_et.meklıdır. Vı~~an \'e in- bir ayağının sakal ka lma""" .ıc'>ehi- pılan köylerde tedkiklcrde bulunmuş- lzmıı· inhi•'trlar idares· zır· aat 4f 
. . .. .. .. ~ .~ . • - u ı ı wuırruz ar un an sonra a san ı · u emının an unu ogrnııileıı İ\" yet \'er, K .. k· ı · , . t ·t t ' . . . ' 

1 
' 

fe ıkı, uç gunluk bir meseledir. Hu iti- beklenebilir. Ancak Almanyanın bu bir se ·i b·ıskalarına ' .. - 0 : 
1 

l ıı. ar~ı,\ :1 .ır ~ ın~a,ı ll> a - ur., . .. lıc~i amın Em· er Feden Çanakka] 
harla bu hafta içinde Halebe girmeleri mıntakalara ayı rd ığı tayyareleri t~gil- Bu ~;'ktaİ;n anla '

1 
d;a~!P'~tm ktw. larıııd,~n lbrahımın aslıye ceza. mn~- \ alı yapılan mucadeleden memnun inhisarlar şube,;i müdürlüğüne ta~ 

IJ<Oklenebilir. Bu knvvetler Halepten tere üze r inde de kullıınmasına imkıin • . ·ıı t' ·.Y? . z_ı:e. ını .Y~~Jl kef!!e"ııdc, yapılan m~ıhakeme<ı ne!ı-ıkalmıştır. ~und_an başka dokumacılık tdilmiş ve dün reni vazifesine ba. 
~onra lfoma, Humus ietikaıııetine yoktur. . (R. G.) b-ı~ ;n' rk et~~!!. ~.eb'?ı'aıılı~ ~te buvuk, ce~ı~de <lort ay hap.ıne karar '.'el'il-. ve sulama ışlerıle de yakından alaka- mak üzere şehrimizdPn hareket e 

ır ena ı e ı ııını ı me ıdır. lll!ftır. _ dar olmuştuı·, J _ miştir. 
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( ANADO LU) • 
Müttefik kuvvetler. ŞamlMayıs ayında 450 mihver•---·• 

kapılarına geldıler . tayyaresi düşürüldü 1 BALÇOVA ·---.. 1 
- Bqtarafı 1 inci aahif.ede - Loııdm, 11 (A.A.) - Avam kama-

Londra, 11 (A.A.) - Royter: . rasında sorulan bfr suale tahriren ce
Müttefik kuvvetle~, Şamın 16 k!- vap veren hava nazırı Singler, şunla-

Ağamemnun ılıcaları=,,,...,,,,,,.....,....._ - ~ --
~==-- -------~-

. Şl:tahbaş sulariyle müştehir Balçova Ağamemnun ılıcalan 10 Ha
zıran 941 tarihinden itibaren klişad olunmustur. Muhterem mı:işteri-

lometre yakınında Kısvada mukave· rı bildi.rmiştir: 
me.t gö!.müşlerdir. Sahile ç~ka.n rn, - - Mayıs ayı zarfında muhtelif harp Mu"'stecı"rı" 
gılız mufrezelerı de kuvvetlı bır mı - <ahnelerinde düşmanın 450 'tayyaresi 

ler.e berayı malumat arz olunur. · 

kavemetle karşılaşmışlardır. _ .. düşürülmüştür. Bunlardan 63 ü İngil- Beyhancısı /smail K.arakızlı 
Kudiis, 11 (A.A.) - Ashrı ~oz- l2re üzerinde ve civa1·ınaa gündüz 144 

cü, harekat h1lkkında ?emiştir k• :· ü de ayni mı~takada gece tahrip 'edil- l••••••••••••ııiiı•••••••••••••••••I 
Suriyede Şama 25 kılometre yak - mistir. lstanbul ı· le 1 laşan müttefik kıtalar Kisvp d\'arı- • Şimdiye kadar alınaıı•malumata gö- ıse r a ım satım 

na varmışlardır. Burası Şam ınudr. - re, Akde11iz v.e Orta şark mıntakasın- k • • 
faasına dahildir. rla 240 clüşman ta.·yare~i imla edil- omısyonu reıslı"g"' ı"nden· 

Sahilde Anısturalyah kıtalar Di - miştir. Fakat hakikatte bu miktarın 1 

nali nehrini aşmışlar ve sekiz 1ö!o - daha fazla olması muhtemeldir. İlk Te. 
metıe ilerlemişlerdir. Salı günii müt- İııgiltered.eki tauare meYdanlarımn Cinsi Tahmin F. Miktarı Lira 

Eksitlmenin 
yapılacağı 
gün ve saat 

Şartname 
bedeli 

Kr. tefik kuyvetlerin Suriyeye duhulü miie<sir "urette müdafaa .edilebilece- Kr . Kilo 
derinliğine 80 kilometre olmuşkr. ğine, Girid macerasından alınan der> --· 
Akka-Şam yolunun birleştiği nokta 'erle müdafaa t.ertibatımn ıslah edile- Beyaz peynir 
ele geçirilirse, Merc::ıyun tecrıd cdi- bileceğine kani bulunuyorum. Kaşar pe~mir 
lecektir. Bir çok Fransız mah ili top- -ooo>---

kilosu 55 
» 90 

18500 ·1365 20/6,141 cuma 14,30 da 
8900 

ları iğtinam olunmw,tur. Du"'k D'A t Romad Toz şek~r 
Kesnie şeker 

• 
> 

49 
52 

70500 3274 • • • 14,50 de 220 
17500 İngiliz Hubaylarmın cesurane bjr US a a 

hareketi de bildirilmiştir. Bir kaç su- değil lngilizleri İ:ı elinde Sadeyag·ı 
bay, bir otomobille ve beyaz bayrak- ' · 

·--
• 165 38500 4427 • • > 10,30 da 320 

lada ilerlerken bir obüs, otor.ıobili Ne\'york, 11 (A.A.) - Nevyork Tay. 
> 12.75 445000 

• 48 50500 

Parçalamış . sağ kalanlar hedefleri - m!s gazetesinin yazdığına gör~,. Dük Ekmek 
ııe yaya gitmşilerdir. Müzakere n~ - D. At!sta h,alen R.o~ıadadır . İngı~ızler, 
ticesinde Fransız zabitleri te,Jim 1Jl- :ıılesını .. gormek ıçrn .ı~alyaya. gıtm~k Pirinç 
mağı ,.eddelmisler. hunun i'ze•·h·? ıız?re Duke sekız gun ızrn wrmışlerdır. ----------- - -

4087 • » » 10,45 de 285 

1818 • » » 14,45 de 

İngiliz kıtaları Veı·ra şehrini hü- Ouk, cumartes. güni.ı ltaly:ıya varını~- Dağlıc eti 
ır Karaman eti 

• 70 55500 

• 68 49500 6248 • > • 11 de 500 cumla zaptetmişlerdir. · .. .. . . . . 
Sam sehrini trıznk eden hın•et _ ttal.rnnlnr, Duku esır bır lngilız ge- Kuzu eti 

leı.: iRg".ll edilmiş ı~ıntakayı trm;zı~ ~er~li ile ı:nülıarl<'le için .ga(-retler sar- Sığır eti 
• 60 28000 

• 50 21300 

nıekle me,guldür. Garpteki !·,n·•:e:- ~e~mektedırler. F~kat. !nıı:ıltere bu.na 
lor. dün akşam Huyfanın cr•n•.ıbırn- ı~zı olmaı.ııakta.dıı. Dul, D Austa Hın- 38 kalem yaş sebze) 
da ;\forca;nına gidl•n yolun lıi!'!Mm~ !ısta.na gonderılecek ve lıır mıhı'.acc umum tutarı ) 
nokta<ına varmışl:ıı dır. ıezrlıncle ıkamete memur edıle~e~tır. 

37789 Lira 

261750 Kilo 2838 > • ~ 11,25 de 189 
Sahilde karaya cıkarılan in:ıilı>. L1J.1.ıdrn. 11 .. <A.J\.) - Salahıyetli 

kuwelleri. mukavemet eden hir lı:ı mıhlılle'.«le Duk D A_u<tamn Romada 
tarranın dört topunu el Jıonıhalnrı '.'ulunduını hak~ındaıc:..Nf>Y!·or!dan ge
ve hafif nıakiıwlilerle i'kat ctm;~ en h:ı>ıerl '!' cı.ogru .d.ogılrlır. Duk haleıı 
!erdir. Bu müfreze rlü~man eli>ıc clüf- lngılızlerın elındedır. • 
tnü~se de, ~·arım saat sonra A~:u·.tu- oo•o---
ı·ah-alılar kendilerini kurtarm•• ve P. A ugen , k ruvazörü 
lıu~ların muhafızlr.ı ı da esiı· ~l•ntı<-
tur Breste iltica etmiş 

Nehı·;n şimalinde bir köprü kıını'- BASTARAFI 1 NCI SAHİFEDE ) 
ınuş, buradan evvela hafif zırh!ı 0.' 0 nrnn hıvyaremizle harbeden iki düs-
ınohjller YP tanklar gec:irilMi~t!r_ • · 
Röprii tahkim edildikten sonra top maıı avcısından biri 20 dakilrn!ıl; 

mücadeleden sonra diisü iilınii•, di-
Ve ağır tanklar geçmişlcı·dir. 1e1' i 

1 
~eri kaç1rılnıu;tır. 

asan ngiliz kıtal an ;ıeri atılar:ık . G .. d.. d k 1 ı H ı 

340800 Adet •• 1 f l ·-
59000 Demet 

.--------
Komis;"onum:ıza bağlı altı ,·atılı lisenin yukarıda yazılı ihtiyaçları ka 

palı zarf usulu ıle. eksıltınere konmuştur. Eksiltme Beyoğlu istiklal cad
desı. No. 349 da lıseler satın :ılma komisyonunca yapılacaktır. İstekliler 
temıııat makbuzu, 1941 yılı tıcaret odası vesikası ve tekliflerini havi 2490 
sayılı kanunun iarifatı dairesinde hazırlıyacakları kapalı zarflarını nı
karı?a hızalayı~5la göst.erileıı saattaı; .bir saat evveline kadar sözii geÇen 
komısyon reıslıgıne makbuz mukabılmde vermeleri. Teminat yatırmak 
ve şartııameleri görmek istiyenlerin Galatasaray lisesinde komisyon ka-
tipliğine müracantluı. 2 8 12 18 3977/1884 

Anbar inşaatı 
lZMlll KOOPERATIP'J,ER BlRLlG/NDEN: : ld b 

1 
d.. b. 1 ·· .. .. ,un uz e 1l ·ııı ar vapı mı:; 0 _ 

~ıma e u un!\n ıger ıı· \:Op!_'U!l!.ln 1 1 h·ı· • 'ı ·' · ı; h d.l . ~ · 1 1 anca sa ı ı acıklarınc a gemılere İzınirde Alsancakta Stadyom karşısında Birlig-iınize ait aı·sada ı·nşa 
er ava e ı mesıne m .ııı o mıı• ar - ç1·- ht rf h d fi · ı ·· 

dır. Dağlarda pusu kurmırn olcı~ Se 1 v~. ıg~~· mu e ı e e re .ı•ıeıırn edilecek ke~if bedeli 149.41l lira 60 kuruştan ibaret kargir a.nbar inşaatı-
ne.galli .. kıtalar'. mütt~fik l~ııl've·ıJPiİ " ~~~·1~::~·ııremiz kayıptır. nın 20.6.941 Cuma giinü <aat on beşte vahidi fiat eRnsı dahilinde kapalı 
mıtralyoz nteı,ıyl.o ız ac etP .. ı:~le•st• Lo d·: 11 (AA ı· _ l" .. n.n.za. zaı·f usuliy!e eksiltmesi .Yapılacaktir. 
1 b J t l ıı ·· ı 11 ı,ı, · · ı.na 
re, un arın sn• uru ın." gu.; 0 ma- retinin tebliği: 1 - Eksiltmeye ~il bilumum evrak İzmirde Birliğimiz merkezinde 
mış_tır.. k Düsman ehin gece küçük n~ikyas- i\Iıntaka 'l'icaret Müdüriyetiııde alakadarlar tarafından tedk:ik edilebilir. · 

I\.~hıre •. }.l (A.A.) - Orh -·ar 'n ha;,,a faaliretinde bıılunmnetıır. r.·smı teblıgı: ,., ıı· G· 
1 

. 
1 
. ..,.·ıt . . 

0 
ı 2 - Eksiltm~)ıe işlirak için nıuvııkkat teminat miktarı 11205 

s . d ··tt f'k k ti , · enu ı • t e >e n~ı eıenııı c nıı ıı r 1 uryıe e mu e ı uvve er •aj a- ., . 1 i•·ncıe hi . ktnv lı b 1 ,rac ır. 
nı memnuniyet terakkiler ka•.;det - ~"· '_., · ı nı '· a 0111 r. ~"· , 'T mekte berdevam dır . · 1tılmı~tır. Razı hasaı· \'tıkııbııl~'tı' :.O - eklif mektuplarının şartname ahkamı dairesinde ihaleden bir 

A -ur """t evvel (izmi ı · incir ve Üıüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ek-
i;~;;ktl g~!· s~lriy-·ed~f~~kuven1e1. ' ---~·--- l :-;lltnıe komisyonuna) tevdi edilnıj~ veya varmış olnıası liizımdJt'. 

muvaffakıyetle fazlalaışmıştır. Vişi, Teşekkür 7 12 15 (1255) 

vaziyetin şimdi daha iyi oldugu i;a. Kı.ı melli Bdcdi.I'.' reisimiz Dr. Bar 
naatindediı'. General Dentzden ge!eıı B<!hçet l'z'un tefli~lcri "ırasıll(la cnr
habeı·lere göre herkes vazifesi ha - ~ıınızın Bitpazarı ş~k'iıw getirilmiR 
~ındadır. 9 haziranda sahille Mer olan bütün e~yayı dlikkünlıınnın icine 
cun dağında düşman püskiirtülmü ·· lrnyrlul'm:ık suretiyle crırsımıza büı·iik 
tür. Diğer yerlerde mukavemet mer- bir kıymet ı·a ser!f Yerdiklrrinden ·do
kezleri muhafaza edilmiştir . Cebeli !ayı earsı "8ırnfı namına alenen minnet 
Düruz arasında da ilerleyiş dm·du- ı·e t<>sekkürleı·imizin ilanını l'ica ede
rulmuştur. Vişi kıtaları mu,·affakı - ri". 
yetli mukabil hücumlaı y'1pnm.Jm·- Kı.rnıeili ~-.ız!·t<·ııizin ıl;vaınlı oku-
chr. .rucularHıclan Ka\·aflar rar!'\1:-\tnd:ı 

Çölde, Fırat üzerinde düşmanın T2ı·zi -ili Rıni,ı Teı·z' Mrr.•lnfn \Trrl'i 
motörlü kıtaııiyle temas tesis cd±!mi'- ' · 
tir. İngilizlerin kayıbı hissedilir de· r' , 
re:ed~dir. 30 İngiliz tankı tahrip 1 Mua.ııenehane nak li 1 
~dılmış, 8 bombardıman tm·ı':ıresi . ..· 
düşürülmüştü. · · Dokto.r T.ııtfi Sabri M!ııı,,·?neha-

\'işi, ıı (R;dyo) _ 10 haziran leb- nesini ikinci be)·l~r _soh::i:ında 72 
Jiği: nıınıaı·a.nı naklelını~tır. 

Lübnan sahili ile Cebelidürüz ara
sında harekette bulunan bir zırhlı fır
ka ile nıiiteaddid İngiliz ve Dögolist 
fırkalar, Beyrut ve Şam istikametine 
doğru yeniden harekete geçmişlerdir. 
Şeyh Miskin, Oebelidüriizde düşmanı 
ağır zayiata uğrattıktan sonra kılahı
rımız geri çekilmişlerdir. 

ALSANCAK 
lıtaayon karşısında yeni açılan 

EGE 
hususi Hastahanesi 

Salı günü düşman Mejelyon hattı 
üzerinde Nejel mıntakasının garbında Sahibi: DOKTOR OPERA TOR 

BiR rlıırdıırulmııştur. İngiliz kuvvetleri ce
nubi Lübn;ın sahilinde mukavemeti 
kırmağa. çalışmışlarsa da muvaffak 
olamamışlardır. Bu hücumlar harp ge
milerinin himay,e ateşi altında yapıl
mıştır. Karaya çıkan tııgiliz kuvvetle
rine mukabil bir taarı uzda bulun -
muştur. 

Tayyarelerimiz pazartesi günü Su
ri,ı·enin cenubundaki düşman topluluk
larını bombardıman etmi~. lnı.dliz hıırıı 
gemileri)'le çarpışm ı ştıı·. 

Beyrut. 11 (Rarlyn) - R,:.:mi teb
liğ: 

İngiliz tan·areleı i g2ce Beyrut lima
nı üzerine müteaddid akınl·~r ppmı" 
lardır. Dafi bat~ryalar f:ıa!iı·cc~ " c-

A DiL 

mislerdir. · 
Kudüs, ıı (A.A.) _ Alman tayp- H er şubeye aid hastalar kabul ve mü-

tehaaıııları tarılfmdan tedavi edilir. rcleri dün gece Suriye istikametinden 
ı;elerek Ifayfa)·a taarruz ·etmişlerdi;-. 
Düşman ta.v.vareleı·i bıılutlnrııı alçaklı
ğından hctifadc eylemi~. ara~ıra d,t pi
ke hücumlarda bulunmııstur. Bir ta\'
yare diisürülmüştür. !kinci bir layy~
re de Akka ;-olunda düşmüştür. 
Yangınlar çıkmış'a da söndürülmüş. 

tür. Arnp mahallclerind~ h'r miktar 
ev yıkılmış, bir kaç kişi ölnıl!4tlr. 

_ _ Diş Tabibi __ 
I" • "\ 

1 
Ferid Cemal Üçer ı 

Muayenehanesini ikinci Beyler 

1 
a~k~ğı numara 72 ye naklet -

mıftir. 1 
TELEFON: 4349 

Müessesede her zaman 
rloktor bulunur. T *'I 291,_ 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cilc!inize tabii ta
raTetini iade etmek istiyoroanu: 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacaluınıa 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi ı 
Kemeraltı - İzmir 

Menemen belediye riyasetin-. 
den: . 

l - Belediyemize ııit Tenvirat dairesinin ihiiyac~ olan 18 bin kilo 
Mazot ile :ıooo kilo tııce makine yağı \'e 1000 kilo Kalın makine yağı ve 
l.>O kilo Üstüpünün ınübıı:;uası 9 6 941 tarihinden itibaren 15 gün müd
.letle' a<:ık 2ksillmeye konulmu~tıır. 

2 - F:k~illme 23 6 941 tarihine müsadif Pazartesi günü saat lG 
Je Belediye dairesinde icra kılınacakt.ır. 

:ı - Bu iı;iıı muhammen b,deli 2640 lira 50 kuruştur. Muvakkat te
minat ıniktaıı l!l8 liradır. Şnı'tnamesi muha~ebeden bedelsiz alınabilir. 

Taliplerin tayin edilen gün Ye .<aatte J3Jlediyeye müracaatları lüzuınıı 
ilan olunur. (2136) 

Galvenize oluklu saç ahnacak 
D. D8lı.JİJffOLLıila s /Wl ısu,·ı'.ıu; 1;0.ıı/s1 O.\'f"XlJAı\': 
:\luhammen lıede!i \6021)) liıa nla ı UOUU kilo ıııuhtel!r ebatla ku!lanıl

ınış oluklu sııç kapalı zarf usu!iyle alınacaktır. İhalesi 26/ 6;941 günü 
saat 16 d" Alsancakta İşletme binasında komisyonumuzca yapılacaktıı·. 

bteklilerin (451.50) liralık M. teminatlariyle kapalı zarf!aı·ını ayni 
giin saat I5 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şartnamesi 
i~lelmc kaleminde görülebilir. 10 12 15 19 (2124) 

Doktor 

Behçet Uz 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehassısı 
Hastalarını 11,30 dan bi re kadar 

Beyler sokağında Ahenk matbaası 
vanında kabul E>der . 

DOK'fOR OPE RATÖR . 

Dahi Öke 
İkinci Beyler ·aokait No. (80) 

Haatalarını lıer süa öilede111 ooara 
kaıı..I •e hd&TI, ..der • 

~·-----------------------... , 
iT. C. Ziraat Bankası 

. KURULUŞ TARiHi 1888 
SERMA YESl 100,000,000 Türk !irau Şube ve Ajan adedi 

Zirai ve Ticari Her Nevi Banka Muameleleri' 
Para biriktirenlere ~8,800 lira ikramiye verecek 

265 

Zi~al bankasında kumbaralı ve ihbarsız taaarruf heoa.plarında en 
az 50 lirası bulunanlara aenede dört defa çekilecek kur'a ile aıağıdaki 
plina eöre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1000. Liralık 4,000 Lira 
4 Adet 500 Liralık 2,000 LiNI 
4 Adet 250 Liralık 1,000 Lira 

40 A det 100 Liralık 4,000 Lira 
100 Adet 50 Liralık 5,000 Lira 
120 Adet 40 Liralık 4,800 Lira 
160 Adet 20 Liralık 3,200 Lira 
DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde elli lıiradan qaiı 

dütmiyenlere ikramiye çıktıiı takdirde yüzde yirmi fazlaaiyle verile• 
cektir. Kur'alar senede dört defa, l Eylül, 1 Birincikanun, 1 "Jarl, Te 

Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

(.!>AHli~ ;s) 

ıı;;"f;.··ı;;~·~·;;···1;;;1;1i···1i"d;i;;~ 
-·~·i;;;;·ı.;;;;.;: .. A;i;ii·i•iuS;~~ .. Ai::··K;;:i·;;;;~~·cİ;;;·;· .. ···· .. ••" ........ : 

1 - Tahminen beher kilosu iki kuruştan 1085 ton meşe odcınu ka
palı zarf usu](j ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 21700 lira mu\'akkat teminatı 1628 liı·adır. 
3 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. İhalesi 20-6-941 günü 

• saat on altıda Geliboluda eski şube binaRında komisyonumu
zun bulunduğu "ı:nahalde yapılacaktır. 

4 - isteklilerin mezkfu· gün ve saat on beşe kadar teklif nwktııp-
larını ](omisyonumuza vermeleri. 3 7 12 17· 

İzmir Levazım Amirl iği Satın Alma Komisyonundan: 
27 haziran 941 cuma günü saat 16 da İzmirde kışlada izmir Je,::ızım 

amirliği satın alma komisyonunda h1lpalı zarf usulü ile satın :ılın:ıca
ğı Anadolu gazetesinin 11 haziran 94'1 tarihli nüshıı.-h·Je ilan edilerr 
aşağıda cins ve miktan yazılı· 6 kalem sebzenin göırül~n lüzum :izeri· 
ne ihalesinin başka bir güne t'1lik Nlil<liği ilıln olunur. 21.16 

Miktarı 

37600 kilo taze kabak 
75200 kilo taze fasulye 

166400 kilo domates 
64400 kilo büber 
84600 kilo patlıcan 
28200 kilo taze bamya 
fıımir Levazım Amirliii 
Miktarı ' 

2000 kilo toz şeker 
400 kilo arpa şehrive 

3000 kilo mftkarna · 
2000 kilo nohut 

30000 kilo linyit kömürü 

Satın Alma Komiıyonundan 1 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı beş kalem erzak ayn asn pazarlıkJ.a 
almacaktır. 

.Talipleı·in 13. ha!'.iran n4 ı cuma güanii sant 15 de kışlada izmir le
mır le,·azı mamırlıgı satın alma komisyonuna müracaatları. 214~ 

lımıir Levazım AmirHği Satın Alma Komi17onundanı 
Pm.:arlıkta 6 ton zc)·lrn danesi alınacaktır. Pazarlık 17 6 •941 günü 

saa~ 14 de Umurbe;· Askeri Satın alma komisronunda yapılacaktır. 
isteklilerin bellı gün Ye saatt~ komisyona müracaatları. (2142) 

İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
l - Aşağıda ~ins ve miktarı yazılı altı kalem "ebz·e ihtiyacı kapalı 

zarf u~ulu ile eksıltmeye konulmuştur. • 
2 - Eksiltme 30 .haziran 941 pazartesi günü saat 16 da izmiıde 

kışlada izmir levazım amirliği ~atın alma komisyonunda ya _ 
pılacaktır. 

3 - Hepsinin tahmin edilen lutını 244:rn yirmi dört bin dört yüz 
o~zikil~dı~ • _ 

4- Teminat muvakkate akçası 18:33 bin sekiz yüz otuz üç liradır. 
S - Şartnamesi komisyonda göı-ül•ebilir. 
6 - Eksiltıııeye iştirak edecekler kanuni vesikaları ve teminat tek

lif mektuplarmı ihale saatinden en az bir saat evvel komi•1·0-
na vermiş bulunacaklardır. 12 17 22 28 2147 · 

Beher kilosunun tahmin fiafi 

Kurnş. S. Miktarı 
.. ..... 

5 oo :nsoo taze kabak 
6 00 75200 taze fasulye 
4 50 166400 kırmızı domat 
5 00 64400 taze biiber 
6 00 84600 patlıcan 
8 00 28200 taze bamya 

fZ!ıf/R LEı'AZIM Alı!IRLiGl SATIX A.LMA KOMl'S.,::;,,Y~Q00;\""'[00.'I\-.D-.-4-N-: 
l - Pazarlıkla 10 ton patates satın alınacaktır. 
Pazarlık l 7-6-ü4J günü saat 14 de umur bey askeri >atın al-

ma komısyonund·ıı. yapılacaktır. - , 
Taliplerin belli gün Ye $aalta komisyona müracaatları. 

Jzmir levazım amirl iği aatın alma komisyonundan ı 
ıl! iktan 

5000 
8000 
ıoooo 

Kilo 
Kilo 
Kilo 

Toz ~ekeri 
Pirinç 
Çulrnk makarna 

2114 

.... . 

ı_·ukarıda cins ,.e 

;atın alınacaktır. 

nıjktc1r1 yazılı Ü<; kHlt'J11 erza,k .ayrı ayrı pazarlıkla 

Taliplerin 13 Hn7.iraıı \!41 Cuma günü saat 15 de teminatlariyle bir
Jıkle Kı~lada lzmir Levazım Amil'liği !'atın alma komi•;-onuna müra-
caatl~ri. (2141) 

lzmir Levazım Amirhiri Satın Alına Komiayonundaıu 
1 - Tahmiıı bedeıı -15000- lira olan Gelibolu ve civarı arasında ya

pılacıık bir >eııelik nakliye kapalı zarf usuliyle satılacaktır. 
2 - .\Iuhamnıen bedeli -15000- lira olup muvakkat teminatı -1125-

liradır . 
3 Şartn .. mesi komisrondan verilecektir. İhalesi 30 6, 941 pazar

t~>i günü saat 16 da Geliboluda eski şube binasında komisyonu-
' ınıızuıı bulunduğu mahalde yapılacaktır. 

.J. - İsteklilerin mezkur gün ve· ·saat 15 e kaclnr teklif mektuplarını 
komis,rnnumuza wrmeleri rica oluncır. 12 17 21 26 

MUHASiP ARANIYOR 
Bir ticarethanede muhasiplik yap

mak üzere muhas-~beye vakıf, !isan<ı 

aşina ve ticari bütün kuyudat ve mev 
zuata vukufu olan isteklilerin tcrcü
mei halleriyle beraber şartlannı pos
ta kulu•ıı 273 adresine bildirmeleri . 

) 

(' 
Diş tabibi Muzaffer 

Hüsnü Levent 
Hastalarını Müıtakil olamk 

Birinci Beyler sokak (10) numara

rla her gün kabul Pder. 

Otel - Gazino - Lokanta ve p, stahanesi 

Ege bölgesinin en muhteşem biricik moesesesidir 
. MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SORATLI SERViS 



(SAHiFE 4) • (ANADOLU 

Yeni ve e~ki 
ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Çiftçi mallarını koru
, yacak Kanun Rettir ıı ııııırsıtılllır ııtııbılı dl--111 Hollanda Hindistanın

dan Japongaga fazla 
rU~~: ~~~ic~·!n~l)k~.:a:~i:ı~· ~~;ıı, ~~: .çııtıııın zararı, tQkll lllllllk kırııa mal satılmıgacak Gelecek sene üniversite haftası Vanda yapıla 
ı'1ld nectır, cııyc bır hııyıı duşunmek " llldllrllrl tlrlfllllll_ldllllllr VaşWrton, 11 ( A.A.) - Hollan- lstnnbı{ı, ·ıı (T~lefonla) - Di- Demiryolunun Dh"nrbakıra m 
ıazımdır, sanırım. 1 1 1 da harıciye nazın Klepen burada be- yarbakırda yapılan üniversite haf - niyet götürdüğünü ve Cumhurl 

c Yenı» cıemek cileri> demek ces- yanatta bulunarak, Hollanda Hindis- tası için Diyflrbakıra giden reJ..."'tör feyzini, açış nutkumda tebarüz e 
ki> demek cgerı> demekse bu tabu- , ~ ·L- '-'--t .. 1_ k b tanının her tllr lü tecavüze k~ı du- Oemil Bifselin idaresindeki profesör- dim. 
!erden bugünkü zihnıyet, iş, l'ıkır Ldt§lnunın mll'llalUUl encumence tet1C.i i itti racağını, müttefikler davasına hasre- ler ve üniversiteliler bugün dönmitş- Diyarbakırda bulunduğumuz 
mucade!es1 ve kauuı edueceıc olçü, Ankara, 11 (Hususi) - Çiftçi necektir. Bilahare faili bulunur..ıa za- diJ.en. her tOr~ü ~hsalitın .. ic.ab~n - leMir. Rck.!tör -gazetecilere: detçe hoc:ı doktorlar, 9599 h 
metoct ve usuıleı- bakımından ,yerın- malıarının .korunması hakkında ha- r:mn tamamı kendisine ödettirilecek da dü~man ~l~e düşmemesı ıçın ım- - Diyarbakırlılar bu üniversite muayene ettiler ve 10 am-elisat . 
de bır mana çıkarıJmış oıur. r'akat l zıı-Janan kanun layihası adhya cta- \'e sandığın tediye etmiş olduğu me- ha edileceğ~ı .söylemlştEr.. Nazır, haftası için cilmin şeref haftası> tılar. , 
u·.enılik) ve teskılık) eğer zamanını hılıye, ıktısad ve ziraat encümenle- batiğin mahsubu yapılarak gc,.i ka- Holland.a_ ~ındis1anmdan Japonya- adını verdiler. Gelecek ilniversit.e haftasını ' 
mutlak olarak hıç bır mana ü.adc <'t-;rınden _eçilen beşer azadan mürek- lanı zarar görene vıerilecek'tir. Top-- ya, dahılı ıhtiyaçları!ld~n !a~la mal B~~ Diyarbnkırı <}Ok severir.ı. tık da. yapaenğız. Mnnrif V~ki.li lI 
mıyen akışına aıd sıJsıle parça!-arını kep muvakkat encümende tedkıki bi- lu olarak 1000 hektar ve daha fazla ıtatılmıyacağını da bıldırmıştır. tahsılime de oradn başladım. lstan- Alı Yücel de bu haftaya JŞtırak 
ihtıva edıyorsa, eğer bu klış1!erı~. tırılmıştir. Layihanın muvakkat en - arazi işletenler hususi bekçi kµllan- bula •elli sene evvel elli iki gilnde ceğini vedettiJ~r. 
dunkü ve .ougünku eserler, dunkü ve cumende aldıgı. son şekle göre, Köy dıkları takdirde koruma parası ver- Habeıistanda Cimmada gelmi§tik. Simdi iki günde gittik. Demiştir. 
bugunküler muı ad edılıyorsa, \) za- kanunu ile tesbıt ediJ.en sınırlar içın- miyecekleri gibi koruma sandığın - ... • • . 
man, hala ve hala, hiç bır şey yapa- cıeki ekılı, dikııi veya kendiliginden dan da hiç "bir tazminat alamıyacak- harekat inkiıaf edıyor 
mlJ arak bulunduğumuz noktaaa bJr retışen bu tün ııeb'8t ve ağaçJaı·la or- Jardır. K b' ll AA t · · Orta 

. - t f 1 .. ı · . d a ıre, ( • . ) - ngilız 
~ya1g~ızdı. :>:~nail dogfruk utza ıp. ı.rhı man kanu~u:1un şumdu u .tıarıcın e . ~lurakabe. hey'eti ile koruma ve şark umumi karaTgahının resmi teb-
ırı OD UiUm ze, il a aynı M! • Kalan agaç 1 ar, na asJar veya ZI- ıhtıyıar mecJısleri azalarına bu ka- j'w •. 

\'er etrafında saplanıp kaldığımıza raatta kutıanıJan, yahut zira-at ııe nuna tevfikan yapılacak hizmet ve ıgıL.'byada· K ·d d w ' "b' b' 
l h l h .. k d b'l' · k • h · k 1 ı • a)l e eger mu ım ır c er a u me ~ ı.;nz .. • :ııa ası oıan er nevı m~n uı ma - m~amelele~den dolayı koruma san- şey yoktur. 
Bazıları ceskı şıın dıyorlar. Gene ıar, samanuk, anb~ gıbı dogrudHn dıgından hıç bir ilcret ve masraf Vt!· Rabeşista d • c· taka da 

bazıları cyena şiir> diye bir .şey tu't- uogruya çııtnk hızmeuerme mahdU:J rilmiyecektir k' '---'·At şan a. ıınına n;ıınt b. staın 
l Q k b k · k . · ı •MU~a. yanı memnunıye ır rz-

turmuş ar .. ~e ıı a ımından yem lı &'<l) rı menkullerle su ankJarı, sea vo A ka . 1. da devam etnıekted · · 
olabilir. Fakat hiç bir zaman şiir, uenctıeı·, tarıa, bahçe yolları .... c hen- vam marası gız 1 Irakta · Silku h~ü .. · kted' 
bir şekil ~.eviyesi~ve darlığı içinde ~a- uekıer bu .kanuna gore çıftçi malı ~a-ı bir celse akdetti Kahir;, 11 (;adyo) ~s;n b~~ 
lamaz. Şurm, mana bakımından bılel yıl maktadır . .Hu kanunda yazılı ış - dirildiğine göre B'r ln iliz motörlil 
şarta bağ.anamadığı bir hakikat ıE:rcıen koylere taaUük edenlerı ihti- ( BAŞTARAFI l NCl SAHiFEDE ) kolu Irakta ıpebool ~u ·~rı mıntaka
ikeıı onu şekil (yani eski, yeni şek!J. \'ar mecJısı, şehır ve kasaba hsr:cııı- noksan olması, kı:smen de uzun müddet sında Karküte gönd Jlmiş, ye r h~lk 
e~~i. ye~ı kalıp) gibi ~ir. ~a.ydın eleı;. I ue olup beJedıye hududu ~içınde veya 

1 ::Urmilş olan ~endi harbiye nazırlığı kendilerini sevinçle ~arşılamış~:. 
tıkıyet.sız ve katı takyıdı ıçıne almak o ışında bulunan ve. zıraı mHnsuıüt 1 zamanının mıı·asıdır. Bundan dolayı 

000 
mümklin ol-sbilir mi? · l •stınsal edılen sahalara :ıid olan ış· tbu meselede hükumeti hakkiyle tenkid Bul v _ d 

Bir1 :oıilmesi icabeden nokta, ·iirin ıer de koruma mecJigi taratınd-an 1edebill'Cek.ler arasında Belişa en so- gar ~alı ltalyaya a 
u ıl L ııdi Q.zü, kendi bünyesi ve on- 1 ıra olunacaktır. nuncul:ırın sonuncusu olarak gelebilir. •t · 

lstanbal sinemacılan fiatlere 
zam yauılmasını istecliler 

fatanbul, 11 (Telefonla) - Şehrimiz sinemacıları bugün BelediY 
mUracaat ederek, sigorta ve filim ücretlerinin son ~rece yllkselmeBi . 
biyle, fiatlcrde localara 50 mevkilere 10 kuruş zam istemişlerdir. Beled 
bu mürncaati nazarı dikka~ nlarak t!'dkiklerine başlamıştır. 

Almanyaya. 100 bin llrahk BrP' 
ihraç eclildi 

İstanbul, 11 (Teldonln) - Hükumetin, nrıpa ihracına müsaade e 
ğ.in.i dün bildirmiştim. Bu mü:;aade lizerine bugün Almanyaya ıoo. 
liralık arpa ihrac edilmiştir. 

dan unladığımız şeydiı'. Bir ~iir !lnla- 1 Her .kaza ve vilayet merkezinde Diğer hatipler, Giridde tayyare mey- gı mış 
yıı~ma varmak için ise, her şC'yden ::•yrıca bır murakabe hey'eti bulunıı- dnnı yapılmadığından şikayet ettiler. Roma, 11 (A.A.) - Almanyada se- , ... ,k gn••ııırll tırfll ba•tııll•kl lrllll 
once, bu şekilpere.stliği fırlatıp onun cHk, mürakaoe hey'etıeri kaza hu-/Ortıda ,kA.fi tayyare ve dafi toplar bu- yahat eden Bulgar kralı Borisin İtalya- IU •R 1 • 1 
kendi ce"heri. ne demek, ne yapmak uudu dahılinde bilumum ihtiy{lr ve 1 lunduramıyacak olduktan sonra, yapı- da kısa bir müddet ikamet ettiği ve Ankara ıı (Telefonla) _ ihtiyat Jet Meclisine verilmiştir. 
istediği, ne gi~i b~r husu i~·et tn•ndı- ı-.orum~ m~clıslerini ~.u kanun hu - ~acak her meydan bizim. değil, havadan 

1 t~alyan k~alını ziyaret eylediği bildi- subaylar hakkındaki kanunun bazı Bu kanun .layi.hası, :r~dek. su 
g_ı hakkında b~r fıkre ~ahıp olmak Kum!erı daıre3ınde murakabe edi!e- rnecek Almanların nef"ıne .o~urdu. rılmektedır. maddelerinin değiştiril~sl \'e yeni rın terfiine aıt hUkUmleri de ıhti~ 
1Hz;!11dı~: !IattH yahu~ kuru_ biı of"ik~" cektir. Koruma ve ihtiyar meclisıe.I , Ne ,ıçın top yoktu? Nıçın tayyare oaa maddeler HAvesi hakkındaki kanun li- mektedir. 
degıl, şıırın a~mosferıııe ~ogru '!"nlR rının başlıca vazife~eri hayvanlar i - ~oktu . . ~ . . . Kıbrısa bu-cum edı.ldı" x.: yihast, bugün Baş\•ekiletçe BQyilk Mil-
r~h kanadlarıyle uçan hır ze\!k(' ,.,a. çin miışterek çoban ve sığırtmaç tut- ı Bu suallerı, umumı vazıyetı _bılme- 5• --------------
hıp olmak icabeder. mak, suların mezruat ve yoIJ.ara yap- den, ka~ram~dan, dilşiinme:<fen ıradet- d .., d .., · ı L J_ J_ E h •k"' 

Şiir, her zaman iikiı· olmadığı gi. llğı tah.ribatı önlemek, su arktarı ve !llek dogru hır h~rekeı ~iildtr. ogru egı Sir Kripa onuraıuı t i ti anna mı teşe 
bi, her ıainan mina da değTldir. hendeklerle tarla ve bahçe yollarını Top yokt~. Çünkü, şıd~etle devam Londra, 11 (A.A. ) - Son 48 saat · · . , büs edeceklerdi? 
Onun b~zen, bütün bunlnr haricinde. tumir ettirmek, 50 liraya kadar olan eden At.lantık m~harebesı esnası.n~a içinde Alman ve ltaly'!n hava kuvvet- Lond~a •. 1~ ~A.A.) - Harıc~e 
ba~ka hır ufuktan başka şekil \'C ı~a- zsrar ve ziyıan işlerine bakmak, in- her gemıye koydu~m~tz. ~pJar •. bızım ı lerin~n Kıbrısa taarruz ettikleri hak- JI.ezaretinın ıstiprede bulunmak ü- lstanbul, 11 (Telefonla) -
lıplarla bize kendisini gö tercliğ'i de zıbati cezalar vermek bekçilerin a _ hayat~mızı ve emnıyetımızı te~ın ede- kında düşman kontrolü altında bulu- zere yaki daveti üzerine, İngiltere- şi ihraç eden . şehir merkezi 
çok vakidir .. Eğer iyi bir şiir J,n,•ra- dcdini, çalışpıa müdd~t ve şartlarım cek hır .vasıta. oJuyordu. ~yru zaman- nan bir radyo ista.,yonu tarafından ve: nin l\loskova büyük elçisi Sir Krips clıtanbulda et fıaU.e~ düşilyor,1 ~·ış ve z~vkimiz var~a, artık biz '>"Un, tayin ve vazife görecekleri mıntaka- dn .~endı fa?rıkalannıız, lımanl~rımız, rilen haber teeyyild etmemiştir. bugün Londraya yarmıştır. van gön~ermeyin> w dıye ~l&T' 
ne v.eznıne ve şeklıne, ne mana \'<'- tarı ay:ırmakhr. ta:nare me~danlarımız da aza~ı ~ere- . -. - - . . . . w --. •w• . . . ken 6 kışl bulundugu telbıt ed 
ya fikir taş1yıp taşımadığına bakma- Bekçilerin vazifeleri çiftçi mall'il- cede. müdafaaya muhtaç halde ıdıler. s.ınde meydanları ışgal ve lngılız tay- şıddetli olacagınm bilindıgını ve Gırıd tir. Bunlar hakkında takikbat 
yız. Sadece, bir 1 uh lezzeti tas•yıp rını korumak, çiftçi mallanna bi.r . Bır ~araft~n bunları kuvvetlendiri:- ~arelerini Yuna!l}~~dan uzakJa~- muhare~s~nin. safahatından bahsede- 1 hyor. 
taşımadığını, bir yüksek veya ,term zarar vuku unda filen devamına ma- ke.n, ~ığer cıhetten ~e ş~~ka, harbı~ 1 g~ mecbur e.y~ıgını ve bunun netıc~. rek demıştır kı:. . . . . 000 
. amma ~:ı.hi.}:eti te bit ve tarif edil- ııi olacak tedbirleri almakla ber!l _ r~tlsa_ıd olduğu şeraıt dahılı!ld? sevki: llsı olarak Gırıde tecav~z pek aşikar - 26 ılA 30 bın kışilik mühım k\ta- O b• l k b I 
mese dahı _ hır fikir ve mana öte .. ; ber husule .relen zarann tesbitine .}at Japıyorduk. Tayyarelenmız de ta olarak tahakkuk eylediiini ve Ustan lann topc;u ve bJr mikıar tankJa ve Yu- D ID ÇUVa a 'I 
alemden gelip gelmediğini nrrı hl'J- r-:ırıracak del"lleri to lı •arak ·e •fi cenubt Afrikalan doı..erak lllAll'a ge_ veya k&fi bir hava ~rcbmı temin et- nan Jcuvvetlerlnln ~ile PM'atClt- d h 1 d ~bl .J 
rız Bunun ise ııe verfr:ıi ola bili~· l'\' ,· e. t". k u 1 "hti~ ) • "

1
. J. • liyor, or.'tda kuruluyor ve oradan düş- mcden hiç bir zaman muharebe verme- le ve planörle inecek düşmanı tahrip er a lga IJOI 

· . • .., , . ı or ma veya ı yar mec ısıne t d" d B ti Al kl G" 'dden k'l · d .ıı.. i b nıa d eskisi ... Olsa olsa, ı:ıaaece ileriliği ... e- bildirmektir. Zarar ve tazminine tc- rpana aarr.uz e ıyor u. u su~e e - me e ırı Qe ı menmw doğru ?l- e ect!a·D ve u nn tayyare mey an- İstanbul, ıı (Telefonla) -
\ a iptidailiği :tkln gelebilir.. ı.1uııu alJiik eden işlere bakılması alakalı- ~abn~ar~~ hır kaçhgfütndlae y~adbıleceklek- mteıybacatın.ı~ kaG~a~dlaşd tırıtl?ıgıb~ı ve kaış- la.rın1ı ve }imanlaü n1dkuldl.anmrdalkaı:ınva ma-b derun limanına gelen 80,000 • 
varatnn insandır.1n9nn ise tarih;.1 .~n lnrın tal P • ·k~ , ti . b w 1 rı ır ışı, uzun a a r ıçın e anca unun ıçın ırı e Qe ın ır mu - nı o acagını m e ıyo u • e u kahvenin 10,000 çuvalı, Ticare~ 
~ski tanrılarından biridir ~·e 0 • ~!irt.; olmıyacakı: e şı H.} e erıne ag ı başarabiliyordu. işte aı:amızdak~ far~- belede bulunuldu~nu ve e.if:r Yunanis- Umi~Je alınan karanmız ta~akkuk et- kaletinden bildirilen tevzi Hste5' 
çoktan brışJamıstır Onun şu \'e\ n bu K t 'f 1 . h k ların böyle olmasıdır kı, şarka ıstedı- tana hiç gldUmemış ve Gırıd müdafaa seydı, dütman her .ee;)"e yenıden başla- rine derhal vlJiyetlere taksim 
dille sövl~nmiş ~l~a'Qı asıl kı·v~~t ve ~ru;~. arı e er

1
1• 

1 
e~ ~ne l o;u- ğimiz derecede tayyare ve top kuvve- edilmemiş olsaydı daha 1941 seferinin mak mecbur iyetinde kalacak ve muaz- ccktlr. 

manası;ıı nasıl dcg~i~ti,rmivoı-Sn <'n'ın mmah"e
11

.1 .!rfyar medctı~·eııı·ktaradıp an itinin silratle gönderilmesine meydan bidayetinde düşmanın Suriye ve Iraka zam kayıplar karşısında harekAta nl- 000 
" . • a a ın o ve a e ı ı e ı ısa ı va - b k t ah" belki de t d - ile .ı h t dah' bn---ı.ti ŞU \CVa bU Şekil İÇİndC gozlikme İ <}(' • ' • • llfik ,w. . • • 1 ıra mamlŞ 1r. S ıp Ve rana 0grU rıeme- aye ı vere ~ z• b k k 

gene "asıl ruhunu değiştirm z Zı~ e.tını ve te\ 1 ettagı ~razının \ e - Çörçil; ne gibi esnslarıı. istinad ede- ğ~ teşebbüs etmiş bulunacağını ve Al- Herhalde hareklta yeniden .başlıya- ıraat an ası um 
Genç \'e ihthi lıir bakire\'i 83',..rn hı rımın~ ':e maö sutiln ı_ıevm1e ve hkay - 1 rek hareket edildiğini söykmls ve Yu- manlann bu ha~te bir çok zafer ka- bilmesinden evvel mun bir zaman ge- ralarından ı·kramı·.,, 
maş ve ona veril~n ~ekil !"ol izin ~-bnki;·c: ~~n cans~n~l r.e ı·:nz1ım 0 ~nac1a "!ır. 1 nanistanın yardımına koşmağa karar zandığını kolaylıkla büyük memleket.. çecekti. Bu, kararımızın alınınuında ,-
~·e karşı t"tşıdı<Yn~ız ·ı~ciz.abı d;LJ.isti- go" r mt a b~t mı 18 ı ska vaz~yet.de?'ıne verildiğini, bu hareketin kendilerini leri .işgal eyledikler ini ve fakat düıma. esas teşkil etmiştir. 1916 ve 18 de ol- kazananlar 
~ • ,.. · · ,., " re es 1 o unaca en milsaı za- ")" d hil b kt · ka ·ddetl' ka t d .;\.,, 'bi Al nla uha b i rir mi'' \'cra 0 bakirenin varlıgmdaıı d tah ir ' . garp ço un e cuma maruz ıra ı- nın azınıne rşı şı ı mu veme Uı; ı.& gı ma r m re ey ve ae- . 
bir pıı~Çayı. küciilHip ıızaltabilir mi' m~n .

1
a d.

1
8 1 :°kvaJ kanun~na gör~ ğını ve Yunanistanda da ezici aded üs- göstermenin teşkil ettiği hayati dere- feri ve.nihayetinde de harbi kaybetti- Ankara, 11 (Hususi) - Zi 

Bilhassa fikir \'C snn'nt hanıtımlZli:; ta 81 ıe 1 ece oruma . edellerı Uinlüğü karşısında mağJQp olmak teh- oode ehemmiyetli prensipler de bulun- ler. Eğer mahalli çarpıtmalaır olma- banka.en kumbarası sahipleri a. 
bu c~·e~i , • ..,. «eski~ 'tabirini· salim bi~· ~ c alıııac?k. para cez'!ll.anyle .her k?· likes.inde bulunduğunu, bu mağlilbi- duğunu \'e harbin akibetinden emin saydı harbin ı11etieeslne varılabilir miy- da ~kilen piyangoda Bebaes 
anJavısa bağlamaklığımız ' 'ıazımdıı· utma ve ıhtı~a~ mecl~ı nezdınde hır retten kurtulabilm<'si için Yugoslav bulunmadığı zaman çekilip gitmenin di? Bunun için bu muharebeler hakkın_ İsmail bin lira, Nazilliden F• 
)•ok~qa hala \'C h~Ft kelimecilik \''nJı~ rldoı'Uma 8~~ ıgı .te§kıl olu_!lacaktır. ordusunun kendisine terettüp eden rolü zaferin esaslı bir unsuru olmadıtını da ancak seferin heyı'eti umumiyesi Berken beş yüz lira, lstanb 
. d kf · · •· Zararın faılı m~lu!D olmadıgı haller· o.rnıyabilmesi yahud da Yunan ordu- söylemiş ve düşmanın hava yoliyle nak- ile münasebetlei'i ~özönilnde tutarak Hatice Kaya 250 lira kazanmış 
~ oruz. e~~H~N RAHMi GÖKÇE de ~oruma ve ıhti)'l!r meclisler.ince sunun önceden tesbit edilen dahs. dar !ettiği kıtalarla yapacağı hücumun ge- hilkUm verilmelidir. dır. Diğer 95 cOzdan sahibi de 

• tesbıt olunawn zarann dö~e UçU .. ko- hatta çekilebilmesinin )Azım oldıığunu nişliği hakkında hiç kimsenin hayale Avam .kamarası, reye müracaat et- lira arasında ikramiye kazanın 

Y 
. . ruma sandıgından zarar görene .ode- ve dilfmanın tayyare hlkimiyetl saye- kapılmadığını ve bu itin muazzam ve meden dağıJmıl'Jbr. dır. 

unc.nıstanda Y enı Ze-
1 d J ı . Öğleden sonra Bakara oynı~n şa-~ l lhtiyacını hissediyorum. Hakikati giz- y • fi 
a n a 1 arın zayıatı hıslarm istintak. h~im~ tarafından E . d . lbl lemlyeyim! .. Smithi sevmiştim! Bu umurtanın sıgorta 

Londra, 11 (A.A.) - Yeni Zelnnda ,.,or~uya davet~dıldıklerı hakkında bir srarengız enıza ar itibarla kendisini unutmak çarelerine )erinde tenzilat 
basvekili Menş, Yunani tana 16530 ı;a~ 18 ç~ktı. . • baş vuracağım! . 
Yeni Zelandalı n:ikerin gönderildiğini ı Hakıkaten prenses Antonya müs- A-L h d L .. t • Ankara, 11 (Hususi) - Tıc 
bunlardan 11180 ninin Mısıra naklo: 

1 
teı.na olmak ilzıerew bütün kumar oyun- 9ftt arp, eaA9e Ve macera Gecenin karanlık p;rdesi; şehri baŞ- ':' ekaleti. !'!murta sigorta ta." 

lunduğunu, 5350 as~rden malltmat.ı.;ul~rı sorguya ~gıı:ılmışh. Pre~sıe~ - 2()-- tan başa kaplamııtı. İki gölge; karan- rmde tenzılat yap.ıl~ası~ı. sı 
olmadığını bildirmiştir. lgeJın.ce: m~tantı~ ~ızzat onun daıresı- seher vaktinde olm t Kasadan · t ı· tak h~'- ' . . y kalkt . tık içinde sahUde saklanmak için yer kumpanyalarına .bıldırmışt!r. B11 

ne gıttı ve ıfade.sını aldı uş ur. ' 8 ın -ımı a~ asra 1 • 1 rd mrın yumurta pıyasasında te 
• A.,. l x bl . .., . istintak hakimi tahminen otuz beş ~inn.i~r liralık evraJ:cı ~di~eden bi~ --:- Emirleriniz derhal infaz edile- an§::ıı;:ı s~rdu ; göırtereceği muhakkaktır. . 

man te ıgı rnş~arında zeki ve sağlam bir adamdı. lıra çalınmıştır_ Yanı yırmi lıralık ellı cektır. - Demek ki. bize düşman değilsin G An _._ Al 
Bcrlin, 11 (A.A.) _ Alman .. ec;~'i Oğleden sonra saat 4 !. aded evrakı nakdiye!. . . .. Cevabını verdi. yam umumiyi se- öyle mi? , ' 1. tonea-gO m 

tebliği: Hakim; hükumet konağına gitti ve ;Sa~ah ~at d?k~zda Smıth tü~ca~ lamladı ve ayrıldı . Baron Gutman cevap verdi: •tt • 
Üsler-nden hareket ıeden Alman doğruca umumi valinin bilrosuna gir- ~1'f~0 evıne gıttı. ve borcunu yırını .. :. - Neden düşman olacatım; sebeb ya ya gı 1 

tayyareleri, Hayfaya hücum etmiş- rli ! ıra ı evr~ı nakdiyeden on aded ver- ÖJClede!l sonra saat 6.. yokken? .• Yoksa ayni hissiyatla bir ka- Münih, 11 (A.A.) - Romanya 
ler, petrol depolarında infilaklar ve Umumi vali müstantiği görün~, mek sBretıyle ödedi. . ., Ü . A~ntık. hav~ kumpanyasının mü- dının pqine düştük diye mi bozueaca- vek,ili ~neral Antonesko. tayyarl 
vangınlar çıkaıinı,lardır. !lordu; -

1
u adam. bu kadar deh mı.· mıt messıh \•e ık.incı müdürü Raylan; ya- ğız? .. Bunun herbQJde iıııklnı yoktur !. }Iilnihe gıelmiştir. Antoneskoyu 

. • Şimali Afrikada Alman ve tbl. - Ne haber?. Vazh~t ne merkez- etme~. 
1 

zı masasının önftnde ayakta durmuş Göte ne diyor· biliyor musun ' re meydanında hariciye nuın Rf 
yan topçusu Tobruk civarınd-a fngi- de?. Bir iz yakalıya bildin.iz mi?. •. d vet !. O, genç zekidir ve mes e- ve bi~ koltukta .~ bir ç~val gibi otu- cA.şkın, ~rretin ve me~nuniye- rop karşılamıttır. 
liz bataryalarını bombardıman "'t - - Evet efendim!. Kuvvetli bir iz gın e şöhret kazanm!ş bi~ gıençtir... . ran dılber Evelını seyredıyordu. F ran- tin kanadlariyl~ uçan herhangi bir ••·-------------
mişler ve dilşmana ateş kestirmişler- yakaladım. Tahminlerimde aldanını- a· Fakat .hırsızlı~ ~n atinın ehli degıL sız kız; o anda bir şeykr söyleni- ferd b(,lyllk işler görmek kudretine ma. A N A D Q L 
l. yorsam suçlu Aristokrat misafirleri- ır. Belki de bfnncı defa olarak hırsız- rordu : lik olur ' ... 

< ır. · ' lık yapıyor Bu 'bileri akalamak ka- H t ! ···" 
Alman Ye İtalyan kuvvetleri ~far- mız arasındadır. . . ·. gı Y • 1 - ayre • . 

sa Matruhe muvaff.akryetli hücum- . -. Memnun old~ım: Faknt tahminle- d.ı::ola; ~ır ~Y tasavvur edılemez .. -, Evet hayret etmemek ımkinı Fakat Göte on sekizinei asnn ada-
lar yaparak clUşman petrol nep~a- fmız neye müstıeıııddır?. Kendı~Jnı yakaladınız mı1. yok·· Yazık, çok yazık !. mı idi. Bugünkü asırda fnıeserret ve 
rında yangınlar ~ıkarmı~lard1r. - Zatıi1inize arzedeyim !. iptidai - H~yı.r ·· ÇUn~o. 1!1esele; ~ezaket - Yaka!andı mı?. . . memnuniyeti yaratan aşk delildir; fa-

• ••••••• 
Sahibi ve Bqnuıbarriri 

HAYDAR ROŞTO OKT 
- ::-Alman tayyareleri lngilterenin tAhkikattan sonra şöyfo bir dilşilncc kesbetmıştır. ~endısının Amerık~ t.e- -. '!eW<~f m~ze~e~~~ müddeıu- zilettir. Yüksek liyakat, cesaret ve kııv-

~ark sahilinde ve Bristol kanalında aklımdan geçti. Hırsız kim olabilir?. ,b~nsından oldugunu umıtmıyah~. Ay- mumılıkçe tasdık edıl~ıg~ zaman he- rayıs sahibi olanlar meserret ve kabi- Umumt Neıriyat ıtildOrQ 
lki gemi kafilesine hücum etmi~ler Parasız kalan herhangi birisi!. Bu iti- 1~

1 ~~~dlah ~öhret ~~anmış hır !"~- nOz ?'8~w~yı ele vermemışt~. Zabıta ote- liyetİn llyemut ze•;kine nail olurlar!.. HAMDI KOZHET ÇAK 
ve 10 bin ton hacminde iki gemi ·hn- barla kumarda paruını kim kaybetti eı? s _ır ... tıra ettı~ı al.etle denıza - le gıttıgı zaman mumaıleyb otelden Bilmem 'May Kampfe (ka\•galanm) -: :-
tırmışlardır. Diğer beş şilep hasara i~ o~un.! hırsızlı~ ika etmiş olması ih- t! gemıler.ını "daha müe~sır .. v~ ~ah~ lyrılmıı~tı. Belki bu nnd:ı. yakalanmış.. kitabını mil tal~~ ettiniz mi? 
uğratıhhfştır Şimal kanalına v!\pı • tımalr gozilmün önflnrle canlandı. ~orku~çb~ır. ~kle sokacagını ~.} l~) ~r .. tır. Eğer . .< ' - Tabii : Evvelce de arzettiğim gi- Abone 1 8YallA'!'ı.!.400aoo 
lan bücumla~da mlıhtelif hedeflercl Evet!. O gece Amerikalı mühendis .u se le ekr~en d<;>layı me.cıulıyetı ilze- - Eif:r... . bi vafüiem Alman kızı idi! • ... 

1 il h d d.l . ı· Smith çok para kaybetmis nrni zaman rıme ama ılit ~mıyorum.. - lntıhar etmemışsc!.. Yat.ncı memleketlere 27 
~"l~~ı;m'::'n ~a.}!;a:e1!r7 n'em~!cı;. \"e ne da bor(lu. kalmıstı. "' . - - ~angi 1!1esu.liye~ten .bah~?iyor- F.velin titredi} . . . . - Şu halde ben validenize vekalet - ::-
<le gündüz Almama üzerinde UC(mR- . Umumı vali hayretini gizlemiyen s~n~z .. Amerıka Jle sıyası münasebe- . -. l\ladmazel, ıntıhar, ıyı hır şey de_ ederek AÖZ söyJiyebilirim dostum!.. ldarebueı ikinci • - ler Solr~ 
'mı~tır. · bır hareket yaptı. . . . tım~z?°zulacak, .mu~.z~~ donanması ğ~tdır. Fakat in.cıan b~~.e~ ö.yle ha- Erkek çocuklırr; elcaıeriya validele- _, 

" _ Hayret dmeyın ı. Çünkü ,Smıth; bura) a. gelecek '\e bızı ız aç mı edec~k dıseleı·e maruz kalı~·or kı ıntıhardan rine her cihet~n benzer -dcrl~r- ye.P-
F • abah ~aat üçle dört arasında gazino- znnnıedıyorsun ! Hayır, hayır. ~yle bır başka ~arei h:ıl b~lamıyo.r !. r"ni, terutaze bir fidan göklere doğru 

Halia Zeytnnyafuıdan mamal dan ayrıldı ve a~·rı!dığı zaman hem şey. olama~ ~ostum ! Adalet d~ım~ te- Evelın; derın bır teessüre k~pıhnı~- ükselmektıedir. Bu fidanı Alman hal-
Ômer Muharrem parasını kaybetmllltı. hem de biiyük cellı etmelıdır . Sonra Portekız hükfi- tı. Ağlamadı : fakat teessürü, çok kı te~il ediyor fngil~re Fransa ar-

bir me~liiğ borçlanmıştı. metinin arazisinde bulu.ndu~uzu vazihti. N~hayet kara.rını verdi. tık ihtiyarlamıŞtır. Am~rika : · Yeni 

Çama•ır Sabunu - Kı!lle· acaba!. . . U~t!t~ıyalım .! ••• Suçlu .d~ şı~dı Porte- . -. Müdür bey -dedı- bana h~d~dsuz doğmus bir devlet olmakla beraber ida-
., - Mışel namındakı Amerıkah tile- kız hükumetının arazısı dahılfnde bu- bır ızfn ver, aksi takdirde 1stıfaya . rk 6 n d i i b' 'ht' 

TOPTAN KiLOSU ~ara yalnız ikiyilz lira borçlanmıı:ıtır. lunuyor \'e su~u da ayni arazide işle- mecbur kalacağım! resız ı Y z ~ en rnevs mı:ı z ır ı 1
• •3 Kuructur - Tüccarı tanıyorum!. miştir. Bu itibarla Smithin suçu tabak- - Sebebini sorabilir miyim, Mad- yarlık hastalıgına yakalanmıştır. 

~ 'I' - Güzel!. Lütfen dinleyiniz!. Hır- kuk etmişse kendisini derhal yakalat- mazel? SONU V "', 
şızhk; ıün dolmadan, yanf muhakkak nrman111 emrediyorum. - Gayet basit! ... Seyaha~ ftkniak - 4" -

Alqam : 
• • Yatla ..... : 


